
^H^lietuvis D 4Ž-

XXVHI metaiNr. 28 (1218)

Bendradarbiavimas
Kai žmonės kalba — ginklai tyli. Niekas 

pasauly nenori, kad jie prabiltų. Todėl ne
žiūrint bendrojo skepticizmo, į Nixono- 
Brežnevo derybas daug kas žiūri su taikos 
viltimi. Nerimą ir baimę kelia tik vienas 
klausimas: kokios pasaulio taikos du didie
ji siekia? Ar jie siekia tą pasaulį pasidaly
ti neatsižvelgdami į mažųjų tautų intere
sus, ar jie nori bendradarbiauti, leisdami ir 
mažiesiems, ypač Vakarų Europai, tarti sa
vo žodį?

Dr. Kissingeris kartą pareiškė, kad JAV- 
Sovietų Sąjungos santykiai yra varžybų ir 
bendradarbiavimo mišinys. Iki šiol labiau 
matosi lenktyniavimo apraiškos, o bendra
darbiavimo laukuose šienapiūtė dar beveik 
nepradėta. Sovietų Sąjungos veikla aiškiai 
rodo, kad ji mažiau besirūpina užkrėsti pa
saulį pradėjusia byrėti komunizmo dokt
rina, bet vis daugiau ir daugiau stengiasi 
jį įtraukti į savo karinės ir ekonominės jė
gos orbitą. Visokios ekonominės sutartys 
su kapitalistiniais kraštais dygsta kaip 
grybai po lietaus, tuo tarpu Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencija 
užsikirto vietoje. O čia kaip tik ir yra tas 
pagrindinis kelmas, per kurį sovietai nori 
perlipti, o Vakarų tautos nori jį išrauti ir 
pašalinti. Nuo to, kaip pasiseks bendradar
biavimo klausimą išspręsti, priklausys Va
karų Europos ir gal net viso pasaulio liki
mas.

„The Times“ nurodo tris pagrindines sri
tis, kuriose bandoma varžybų-bendradar- 
biavimo politiką įgyvendinti: Vid. Rytai, 
Europa ir strateginiai ginklai. Viduriniuo
se Rytuose abu kraštai pabandė keisti esa
mą padėtį, ir dėl to vos vos išvengė tarpu
savio susidūrimo. Kol kas nematyti, kad 
šitoje srityje iš varžybų būtų pereita prie 
bendradarbiavimo.

Europa yra jautriausia vieta. Šiandien 
jau niekas nebegalvoja išvaryti sovietų iš 
jos rytinės dalies arba suvienyti Vokietiją. 
Rusai mielai sutinka su esama padėtimi, 
kurią garantuoja JAV kariuomenė Europo
je. Jiems dabartinė padėtis, kurioje Vaka
rų Europos valstybių karinės pajėgos nėra 
pakankamai stiprios ir konsoliduotos, tei
kia žymiai daugiau vilčių ateities ekspan
sijai, negu stipri ir vieninga Vakarų Euro
pa. Centralizuota Europa, kurios kultūrinis 
ir civilizacinis svoris visada buvo jos va
karinėje dalyje — jiems nepageidautina. 
Tokiu būdu bendradarbiavimas čia sun
kiai įmanomas, nes Vakarų Europos ir So
vietų tikslai perdaug skirtingi.

Atrodytų, kad lengviausia būtų pasiekti 
susitarimo nusiginklavimo srity. Nei gy
ventojai, nei teritorija nesudaro proble
mos. Bet čia iškyla naujos kliūtys. Brežne
vas nepasirašys jokių nusiginklavimo su
tarčių, kol Europos dabartinė suskaldyta ir 
drastiškai suvaržyta padėtis nebus pripa
žinta, kol JAV nepasižadės „nesikišti į ki
tos valstybės vidaus reikalus“. Tokie paža
dai reikštų, kad Europos tautų bendradar
biavimas visai sunyktų, o sovietų valdžio
je ir įtakoje esančios tautos ilgiems lai
kams liktų izoliuotos nuo išorinio pasau
lio. Ar JAV Kongresas ir Vakarų Europos 
vadai leis autoritetą praradusiam prezi
dentui Nixonui tokį žingsnį padaryti — pa
rodys ateitis.

BŪTŲ BUVĘS MILIJONIERIUS...
Jugoslavijos prezidentas marš. Tito ne

seniai lankėsi Vakarų Vokietijoje. Jo vizi
to tikslas — palenkti V. Vokietijos vyriau
sybę, kad ji investuotų savo kapitalų į Ju
goslavijos pramonę.

Be kita ko, prez. Tito buvo susitikęs su į 
Vokietiją atvažiavusiais dirbti jugoslavais. 
Maršalas jiems prisiminė, kad jaunas bū
damas jis irgi galvojęs važiuoti į Ameriką.

— Jeigu aš būčiau taip padaręs, tai šian
dien būčiau milijonierius.

— Gal būt, toks ir esi, — atsiliepė iš mi
nios kažkuris jugoslavas.

— Neturiu jokių milijonų, — atsakė Ti
to. — Visi mano milijonai — tai jugosla
vai.

LENINAS, ENID BLYTON, MARKSAS...
Unesco paskelbė statistiką, kiek kurių 

autorių knygų per 1971 m. išleista sveti
momis kalbomis.

Paprastai tokiose metinėse statistikose 
dėl pirmosios vietos varžydavosi Leninas 
ir Šekspyras. 1971 m. statistikoje Leninas 
užėmė pirmą vietą su 381 knyga svetimo
mis kalbomis (vis daugiausia Sov. Sąjun
gos rūpesčiu tie vertimai yra pasirodę). 
Antrąją vietą užėmė anglų rašytoja Enid 
Blyton — jos nuotykių knygų vaikams 
svetimomis kalbomis pasirodė net 215. Tre
čioj vietoj Marksas — 148 knygos.

Dickenso vertimų 1970 m. buvo pasiro
džiusios 77 knygos, o 1971 m. — nė vienos.

Herman Hesse, Albert Camus, Tomo 
Mann išėjo po 40 knygų, Henry Miller, 
Graham Greene, Bertholt Brecht po 33, 
Chruščiovo 9, Churchillio 5, Eisenhowerio 
3.

Londonas, 1974 m. liepos 9 d.

SENATORIAUS NUOPELNAI KINIJAI VICEPREZIDENTĖ PERĖMĖ PAREIGAS
Norįs į prezidentus kandidatuoti JAV de

mokratų senatorius Henris Jacksonas ypač 
šiltai buvo priimtas Kinijoje, į kurią jis 
nuvažiavo trumpo vizito.

Kinijai senatorius labai patinka dėl to, 
kad reikalauja nemažinti JAV kariuome
nės Europoje — ta kariuomenė ten reika
linga kaip užtvara, neleidžianti Sov. 
Sąjungai veržtis tolyn.

NAUJAS NUŽUDYMAS ATLANTOJE
Atlantos mieste, Georgijuje, JAV, prieš 

šešetą metų buvo nušautas už pilietines 
teises kovojusių negrų vadas kun. Marti
nas Liuteris Kingas.

Birželio 30 d. to miesto baptistų bažny
čioje pamaldų metu buvo nušauta jo mo
tina ir sužeisti dar du maldininkai, vienas 
jų lemtingai.

Šaudė jaunas negras, kuris pradėdamas 
šūkavo, kad visi krikščionys yra jo prie
šai.

Miesto vyriausieji pareigūnai po to įvy
kio paskubėjo pradėti raminti gyventojus, 
bijodami riaušių. Atlantoje prieš tai jau 
visą savaitę vyko bruzdėjimas — negrai 
reikalavo, kad pasitrauktų policijos vadas, 
be kita ko, baltasis.

SACHAROVO BADO STREIKAS
Sovietų akademikas Sacharovas, ligi šiol 

įvairiais pareiškimais reiškęs nepasitenki
nimą ir protestą, dabar pradėjo bado strei
ką, reikalaudamas paleisti ilgiems metams 
nuteistą, Sibire laikytą, o dabar kalėjiman 
uždarytą ligotą Bukovskį.

Sacharovas valdžios buvo pakaitintas 
„keistu elgesiu“. Tačiau Vakarų radikalai 
pasirašė ir pasiuntė Maskvai peticiją, ku
rioje remiamas Sacharovas. Tarp pasira
šiusiųjų yra prancūzų rašytojas ir filoso
fas Sartre ir amerikietė rašytoja McCar
thy.

KANADOS GRŪDAI KINIJAI
Kanada pasiryžusi per antrąjį šių metų 

pusmetį pristatyti Kinijai 75 milijonus bu
šelių grūdų už apie 150 milijonų svarų.

IMPERATORIAUS SOSTAS PAVOJUJE
Etiopijoje jau seniai neramu. Buvo su

kilę kai kurie kariuomenės daliniai, bet tas 
reikalas likviduotas. Vyriausybės turėjo 
keistis, ir ypač didelis nepasitenkinimas 
jaučiamas, kad kaip reikiant nesirūpina
ma sausros išdegintų krašto sričių badau
jančiais gyventojais .

Dabar visą tvarką sostinėje Addis Aba- 
boje perėmusios kariuomenė ir policija, 
kai kurie aukšti pareigūnai buvę areštuoti, 
ir imperatorius Haile Selassie pasitraukęs 
iš sostinės.

Kas pirmasis nustojo ploti?
„Štai viena vinjetė iš tų metų, kaip iš 

tikrųjų kartą atsitiko. Vyko rajoninė par
tijos konferencija Maskvos provincijoje. 
Pirmininkavo jai naujas rajoninio parti
jos komiteto sekretorius, pakeitęs neseniai 
areštuotąjį. Baigiant konferenciją, buvo 
pasiūlyta pagerbti draugą Staliną. Supran
tama, visi atsistojo (kaip visi pašokdavo 
ant kojų ir konferencijos metu kiekvieną 
kartą, kai tik būdavo suminimas jo var
das). Nedidelė salė skambėjo „audringais 
plojimais, kurie pereidavo į ovacijas“. Tie 
„audringi plojimai, pereinantieji į ovaci
jas“, tęšėsi tris minutes, keturias minutes, 
penkias minutes. Tačiau delnai pradėjo 
įskausti ir pakeltos rankos jau vargo. O 
senesni žmonės iš nuovargio pradėjo dusti. 
Visa tai nepakenčiamai kvaila jau atrodė 
ir tiems, kurie iš tikrųjų garbino Staliną. 
Tačiau kas gi išdrįs pirmasis liautis ploti? 
Rajoninio partijos komiteto sekretorius 
būtų galėjęs tai padaryti. Jis stovėjo plat
formoje, ir kaip tik jis buvo tasai, kuris 
pasiūlė sukelti tas ovacijas. Bet jis buvo 
naujokas. Jis užėmė vietą to žmogaus, ku
ris buvo areštuotas. Jis bijojo! Juk NKVD 
vyrai stovėjo salėje ir plojo ir žiūrėjo, kas 
pirmasis liausis! Ir toje nežymioje, Vadui 
nežinomoje salėje buvo plojama ir toliau 
— šešias, septynias, aštuonias minutes! Jie 
buvo jau baigti! Štai juos ir sutvarkė! Jie 
dabar jau nebegalės sustoti, kol neišgrius 
dėl širdies atakos! Tie, kurie buvo per- 
kimštos salės gale, tie, aišku, galėjo trupu
tį sukčiauti — ne taip dažnai, ne taip 
smarkiai, ne taip uoliai ploti, bet kaip gi

Rimtai susirgo Argentinos prezidentas 
Peronas.

Jis įgaliojo savo pareigas eiti žmoną, ku
ri yra viceprezidentė.

Kol kas tokiam Įgaliojimui pritaria kraš
to politiniai vadai. Tačiau spėjama, kad 
kariuomenė vėl perimtų krašto valdymą į 
savo rankas tuo atveju, jei prezidentas 
mirtų.

Po tų pasiruošimų liepos 2 d. prez. Pero
nas mirė.

GRASINIMAS ŠALTUOJU IR NET 
KARŠTUOJU KARU

Sov. Sąjungos ambasadorius Londone 
Lunkovas savo kalboje pagrasino rimtomis 
pasėkomis, jei Europos saugumo konferen
cijoje nepasisektų susitarti.

Tada, sako, būtų grįžta į šaltojo, o gal 
net ir karštojo karo padėtį.

SOVIETINĖ GRĖSMĖ
Britanijos 'krašto apsaugos ministeris 

Masonas parlamente įspėjo tuos savo par
tijos kairiuosius politikus, kurie norėtų 
mažinti išlaidas ginklavimosi reikalams.

Jis sakė, kad Sov. Sąjunga yra dabar di
džioji jūrinė valstybė, kuri turi 350 povan
deninių laivų ir daugiau kaip 1.000 lėktu
vų laivuose. Rytiniame Atlante 1962 m. ji 
turėjo 10 karinių laivų, o dabar — 100. Ka
rinių laivų statyba vykdoma plačiu mas
tu. Ji turi naujų povandeninių laivų su 
naujomis raketomis, kurios gali skristi iki 
4.200 mylių ir iš savo uostų namuose reke- 
tomis- gali pasiekti JAV ir bet kurį taikinį 
Vakarų Europoje. Ji kasmet dabar pasi- 
gamina ne mažiau kaip po 700 kovos lėk
tuvų. Be to, ji tuoj pradės leisti į apyvartą 
naujus!, sudėtingesnius ir tobulesnius, 
ginklus.

APDOVANOTAS ANDROPOVAS
Neseniai Sovietų Sąjungos Politbiuro 

nariui ir KGB viršininkui suėjo 60 metų. 
Ta proga jam suteiktas socialistinio darbo 
didvyrio vardas, Lenino ordinas ir „Pjau
tuvo ir kūjo“ aukso medalis. Visa tai esą 
padaryta „už didelius nuopelnus komunis
tų partijai ir tarybų valstybei“.

MAŽOSIOS TAUTOS IR JŲ LIKIMAS

Islandijos prezidentas dr. Kristjan Eld- 
jam neseniai yra šitaip pasakęs:

„Mažosios tautos gali būti nepriklauso
mos tik su ta sąlyga, jei pasaulio milžinai 
joms tai leidžia. Tačiau dauguma islandie- 
čių jaučia, kad jų valstybė visada bus, kaip 
ji dabar yra. Nemanau, kad kas nors įžiū
rėtų tame kokį nors nenormalumą“.

su tais ten prie prezidiumo, kuriuos bet 
kas gali užmatyti? Vietinio popieriaus fab
riko direktorius, nepriklausomas ir tvirto 
nusistatymo vyras, stovėjo kartu su prezi
diumu. Suprasdamas, kaip visa tai dirbti
na ir kokia nepakenčiama yra padėtis, jis 
vis tiek dar plojo! Devynios minutės! De
šimt ’.Kentėdamas jis žiūrėjo į rajono par
tinio komiteto sekretorių, bet tas vis ne
drįso sustoti. Beprotybė! Visi iki vieno to
kie! Su neįtikimu entuziazmu veiduose, 
dairydamiesi į vienas kitą, skatinami men
kutės vilties, rajono vadai vis plojo ir plo
jo, kol kai kurie net sukrito, kur buvo sto
vėję, ir turėjo būti išnešami! O tie, kurie 
liko, vis dar nepasidavė... Pagaliau, kai 
praėjo vienuolika minučių, popieriaus fab
riko direktoriaus veide pasirodė valdinin
kiška išraiška, ir jis atsisėdo. Ak, ir tada 
įvyko stebuklas! Kur gi dingo visas tas vi
suotinis, nesulaikomas, nenusakomas en
tuziazmas? Tada visi iki vieno nustojo plo
ję ir susėdo. Jie buvo išgelbėti! Voveraitė 
buvo pakankamai 'gudri iššokti iš riedan
čių ratų.

„Tačiau, va, šitaip jie išsiaiškino, kas 
čia yra tokie dar nepriklausomi. Ir štai 
kaip jiems pasisekė juos išjungti. Tą patį 
vakarą fabriko direktorius buvo areštuo
tas. Jie nesivaržydami paskyrė jam dešimt 
metų visiškai už ką kita. Tačiau kai jis jau 
pasirašė formą 206, paskutinį dokumentą, 
kuriuo baigiamas tardymas, jo tardytojas 
priminė jam:

— Niekada pirmasis nenustok ploti!“ 
(iš A. Solženicyno „Gulago salynas“)

Dariaus ir Girėno žygis
1933 m. liepos 15 d. iš New Yorko aero

dromo pakilo oranžinės spalvos lėktuvas. 
Jį valdė dii lietuviai lakūnai — kpt. S. Da
rius ir Itn. S. Girėnas. Šie du 37 m. am
žiaus drąsūs lakūnai pasiryžo nugalėti At
lantą ir nuskristi į Kauną. Savo žygį juo
du skyrė Jaunajai Lietuvai.

Pirmojo karo metu Amerikos kariuome
nėje tarnavo apie 40.000 lietuvių. Daugu
ma jų buvo savanoriai. Kariuomenėje sa
vanoriu tarnavo ir S. Darius, kuris buvo 
paskirtas artilerijos pulko telefonistu. Te
ko tarnauti nuolatiniame pavojuje, buvo 
sužeistas ir apnuodytas dujomis, o pulko 
įsakymuose pagirtas už narsumą.

1927 m. kpt. S. Darius paliko Lietuvos 
kariuomenę ir sugrįžo į Ameriką. Ten ra
do jau pradėtą organizuoti Amerikos Lie
tuvių Legioną. 1930 m. jam buvo pasiūlyta 
Vyriausiojo Legiono vado vieta. Bet tuo
met jis sunkiai sirgo ir gydėsi Kolodaro 
kalnuose, todėl nuo siūlomų pareigų kuk
liai atsisakė. 1930 m. veteranų štabas pri
pažino kpt. S. Darių netekusiu dalies dar
bingumo ir jam paskyrė mažą pensiją.

1932 m. legionieriai paskelbė atsišauki
mą, raginantį remti Legiono trečiojo posto 
narių kpt. S. Dariaus ir Itn. S. Girėno skri
dimą. Taip pat tuo reikalu buvo sudarytas 
komitetas, kurio nariai padėjo rinkti skri
dimui reikalingus pinigus ir lydėjo lakūnus 
į įvairias pramogas. 1933 m. gegužės mėn. 
abudu lakūnai buvo išrinkti to posto gar
bės nariais. Legionierius V. Kaminskas su- 
štampavo į Lietuvą vežamą paštą ir jį pri
statė į lėktuvą.

1933 m. liepos 21 d. įvyko specialus su
sirinkimas ir postas buvo pavadintas Da- lietuvių tarpusavio ir su tauta vieningumą. 
riaus-Girėno Postu. Liepos 24 d. postas už V. Vytenietis

Se/tfvmoS DIENOS
— Šiuo metu Britanijoje studijuoja (gi

lina studijas tie, kurie ruošiasi diplomati
nei tarnybai ar dirbti aukštosiose mokyk
lose ar vertėjais) 120 kinų, bet į vasarinius 
kursus naujiems atvažiuoti jau nebeduo
dami leidimai, nors britai laukia tų, kurie 
prašėsi.

— Amerikietė Sandra McCosh surinko 
Britanijoje iš Leeds ir Londono mokyklų 
moksleivių daugiau kaip 1.700 jų žinomų 
juokų, išnagrinėjo juos savo disertacijoje 
ir už ją Leeds universitete gavo daktaro 
laipsnį (o tų juokų esama visokiausių, šva
rių ir nešvarių dr, pavyzdžiui, tokių: „Kai 
piemenys, ganydami savo kaimenes, naktį 
žiūrėjo visi BBC televizijos, nusileido 
Viešpaties angelas ir perjungė juos į 
ITV“).

—• Britų kasyklų darbininkai nenori pri
pažinti, kad kraštas turės kokios nors nau
dos, įsijungęs į Europos Ekonominę Ben
druomenę, tačiau dalis jų susilauks įdo
maus akibrokšto: EEB iš savo fondų duoda 
Britanijos anglies kasyklas valdančiai 
įstaigai 1.666.680 svarų paskolą, ir už tą 
sumą bus sumoderninti 6.000 namų, ku
riuose angliakasiai gyvena, ir už paskolą 
britai mokės tik 1 procentą palūkanų!

— Sov. Sąjungoje dar esama 40.000 vo
kiškos kilmės gyventojų, kurie norėtų emi
gruoti, bet valdžia jiems neleidžia, ir 13 jų
buvo protesto ženklai! paskelbę 3 dienų 
bado streiką.

— 10 jaunų Sov. Sąjungos žydų leidžia
ma važiuoti į Vengrijoje esančią teologi
jos seminariją ruoštis rabinais.

— Turkija vėl leido savo ūkininkams 
auginti opiumo aguonas — opiumu būsian
ti aprūpinama tarptautinė vaistų gamyba.

— Londono Highgate kapinėse buvo nu
versta prie Karlo Markso kapo pastatyto
ji milžiniška jo statula (pačiame pamink
le rastas įrašytas anarchistiškas šūkis).

— V. Vokietijoje prisaikdintas naujai iš
rinktasis prezidentas Walter Scheel.

— Britanijos kai kurių rajonų anglies 
kasyklų darbininkų vadai kelia reikalavi
mą, kad atlyginimai vėl būtų pakelti 20 
svarų, tačiau angliakasių profesinių są
jungų konferencijoje maža balsų persvara 
buvo atmestas tas pasiūlymas.

— Spėjama, kad vagysčių skaičius Par- 
ryžiaus požeminio geležinkelio stotyse ir 
traukiniuose šįmet pasieks 10.000 skaičių, 
o užpuolimas moterų — 1.000, bet naujasis 
Prancūzijos vidaus reikalų ministeris Po- 
niatowskis užjudino policiją gaudyti įta
riamuosius, ir jis pats dalyvauja tuose tik
rinimuose ir suiminėjimuose.

— Kanadoje pabėgo ir pasiprašė politi
nio prieglobsčio Leningrado Kirovo vardo 
baleto vadovaujantis šokėjas Barišnikovas.

— Ką tik pasirodė angliškasis „Gulago“ 
vertimas. Kietais viršeliais kaštuoja 3,00 
svarai, o minkštais (paper-back) — 80 p.

— Dvidešimt keturi Japonijos bankai 
pasirašė su Sovietais anglies eksploataci
jos sutartį Jakutske. Japonai paskolino 
186 mil. svarų.

— Pasirašydamas naują Declaration on 
Atlantic Relations, prezidentas Nixonas 

žuvusius lakūnus suruošė gedulingas pa
maldas. Dalyvavo Amerikos armijos „Vai
vorykštės“ divizijos (joje tarnavo S. Da
rius) ginkluota sargyba ir posto garbės 
sargyba su vėliavomis. Kai pasigirdo gan
dai, kad vokiečiai pašovę mūsų lakūnus, 
postas skubiai informavo Karo departa
mento žvalgybos skyrių, Valstybės depar
tamentą ir Lietuvos Pasiuntinybę. Liepos 
28 d. postas pareikalavo, kad Amerikos 
įstaigos savo raštuose nevartotų mums sve 
timo Kovno vardo, nes mūsų lakūnai savo 
gyvybėmis buvo įrašę žemėlapiuose lietu
viškąjį Kauno vardą. Posto vadovybė krei
pėsi į Lietuvos Ministrų Kabinetą, prašy
dama gimtinius lakūnų kaimus pavadinti 
jų vardais, o visą Tauragės apskritį pava
dinti Dariaus-Girėno apskritimi.

1934 m. kilo mintis įsteigti simbolinę už
sienio lietuvių vieningumo dieną. Tą dieną 
buvo siūloma sujungti su garbingiausiu 
užsienio lietuvių žygiu — Dariaus ir Girė
no laimėjimu. Tos dienos tikslą A. Rando- 
manskis apibūdino taip:

.Draugija Užsienio Lietuviams Remti 
pakvietė tą dieną visus lietuvius, kur jie 
bebūtų, kuriuos asmeniškus ar visuomeniš
kus dievus jie begarbintų, pamiršti visus 
asmeniškus ar visuomeniškus bei politiš
kus ginčus, pasaulėžiūros bei luomo skir
tumus, draugiškai paduoti kits kitam ran
kas ir iškilmingai pažymėti visos lietuvių 
tautos vieningumo idėją“ („Pasaulio lietu
viai“, 1935 m.).

Nuo tada Dariaus ir Girėno diena buvo 
pradėta minėti Lietuvoje ir kituose pasau
lio kraštuose, stengiantis parodyti užsienio 

pasižadėjo slaptai neįsipareigoti Sovie
tams, pirma nepasitaręs su Nato kraštais.

— Persijoje surasti nauji dujų šaltiniai.
— Čekoslovakijos valdžia, Vakarų pro

pagandai spaudžiant, paleido iš kalėjimo 
4 mėnesius prieš bausmės pabaigą sunkiai 
sergantį rašytoją ir žurnalistą V. Skutiną.

— Sacharovas buvo įteikęs prezidentui 
Nixonui laišką su ilgu sąrašu rusų intelek
tualų, kalinamų stovyklose, kalėjimuose 
ar beprotnamiuose. Jis pats buvo paskel
bęs bado streiką.

— Sovietų Sąjungos užs. reik, ministerio 
padėjėjas L. Iljičovas išvyko į Pekingą at
naujinti derybų su Kinija.

— Sovietų karo žvalgybos laivas buvo 
priplaukęs per 30 pėdų prie šiaurės jūroje 
esančių dujų įrengimų ir juos nufotogra
favo. Laivo vadovybė visiškai nepaisė ap
saugos laivelio įspėjimo pasišalinti.

— Kinija dar negrąžino trijų rusų lakū
nų, nusileidusių malūnsparnyje kinų teri
torijoje. Spaudos žiniomis, jie esą vežioja
mi narve miestų gatvėmis ir būsią viešai 
teisiami.

— Pirmą kartą Sovietai sutiko dalyvauti 
Vakarų Berlyne ruošiamame filmų festiva
lyje.

— Prezidento Nixono apsilankymo išva
karėse laisvės kovotojas generolas Grigo
renko paleistas iš beprotnamio.

— Bobby Fisher atsisakė ateinančiais
metais ginti pasaulinio šachmatų čempio
no titulą.

— Paryžiuje viena pagrindinių gatvių 
pavadinta penicilino išradėjo A. Flemingo 
vardu.

— Persija užsisakė tris Concorde lėktu
vus, kurių kiekvienas kaštuos po 20 mil. 
svarų.

— Sinkiang provincijoje, Kinijoje, Kon
fucijaus gerbėjai mušasi gatvėse su jo nie
kintojais.

— Vokiečių spaudos žiniomis, rusų ka
reiviai sustabdė per Rytų Vokietiją va
žiuojančias mašinas ir reikalauja kelei
vius sumokėti po 3-10 RM.
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Naujametinio romano istorija
Birutė Pūkelevičiūtė, režisierė, aktorė, 

dramaturge, poetė ir beletriste, išleisdino 
naują romaną, dabar jau trečią ir taip pat 
konkurse laimėjusi premiją, kaip ir du 
ankstyvieji. 1956 m. išleistasis premijuotas 
romanas „Aštuoni lapai“ kaip tik ir įtvir
tino rašytoją mūsų literatų gretose. Dabar 
ji po ilgesnės pertraukos vėl laimėjo dvi 
„Draugo“ premijas (1970 m. už romaną 
„Rugsėjo šeštadienis“).

Šiemetinė premija jai buvo paskirtai už 
romaną Naujųjų Metų istorija (išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Čikagoje; viršelis 
K. Veselkos; 184 puslapiai; kaina 4.50 
dol.).

„Aštuoni lapai“ anuomet buvo sutikti su 
visuotiniu pasigėrėjimu svetur ir su politi
niais priekaištais Lietuvoje. Tokio garso 
nebesusilaukė „Rugsėjo šeštadienis“. Atro
do, kad ir naujasis romanas neužgriebią 
didesnių gilumų. Skaitomas jis, žinoma, 
lengvai, parašytas gyva kalba, rašytojos 
sakinys stilingas, žodžiu, visas darbas pa
darytas mokamai, patyrusia ranka, ir skai
tytojas, tegu ir neverčiamas dėl ko nors 
stipriau susimąstyti, turės tikrai kelias va
landas malonios lektūros.

Malonumo teiks ir tai, kad romane vaiz
duojami lietuviai, taip sakant, savi žmonės, 
vieni jau pakankamai, o kiti ir labai gerai 
prasikūrę Amerikoje. Tų lietuvių iš tiesų 
romane ir susitinkame tik penkis — Vilę 
ir Edą Gedvilas, Stefą ir Paulių Morkūnus 
ir Vincą Naruševičių-Narą.

Romane, tiesą sakant, niekas nė neįvyks
ta ligi paskutinių puslapių — tada auto
mobilio nelaimėje žūva Naras. Ged vilos ir 
Morkūnai sutaria kalnuose sutikti naujus 
metus, tai romane pirmiausia ilgiau pasi
kalba abi moterys, paskui pirtyje šutinda- 
miesi abu vyrai, seni pažįstami iš Kau
no laikų. Pirtyje jie susitinka turtuolį star 
tybininką Narą, pas kurį naujųjų metų iš
vakarėse ir pradedama gurkšnoti. Viso 
veiksmo laikas idealiai trumpas.

Tik iš jų pokalbių paaiškėja, kad Edas 
yra draudimo bendrovės agentas, o Paulius 
— gydytojas. Abu jie šiltai prisimena savo 
vaikystę ir jaunystę Lietuvoje. Kadangi 
rašytoja yra kauniškė, nemaža sentimentų 
savo miestui pabėrusi „Aštuoniuose lapuo
se“, tai ir čia ji tų abiejų vyrų lūpomis dar 
kartą pasigroži Kaunu. Apskritai tie abu 
vyrai nieku labiau neišsiskiria. Kas kita 
jų žmonos. Gali sakyti, kad tai tikri piūk- 
lai. Morkūnienė padėjo savo vyrui išeiti 
mokslus, bet užtat dabar ji .ne tik visus jo 
uždirbamuosius pinigėlius tvarko, inves
tuodama juos į nekilnojamąjį turtą ir pa
versdama akcijomis, bet taip pat kiekvie
na proga primena jam tą skurdžią praeitį, 
kai jis mokydamasis turėjo žiūrėti į jos 
rankas duonos. Tas priminimas, ypač prieš 
svetimus žmones, rodo, kad ši moteriškai
tė, tegu ir inteligente save laikanti, yra pa
kankamai atstumiantis tipas.

Vilę Gedvilienę, tor būt, reikėtų laikyti 
vyriausiąja romano heroje, jeigu tokios 
reikia. Bet ji dar nesimpatiškesnė už Mor
kūnienę. Ji kartais mėgsta pasakotis, kad 
jos tėvas buvo Lietuvos kariuomenės ma
joras, bet pasikalbėjime su Morkūniene 
prasitaria, kad jis buvęs skurdus mūrinin
kas. Atrodo, kad majoras tėvas tebuvo šios

Kauniškiai prisiminimai
Edis atsilošia į antrąjį suolą ir savo pri

siminimais vėl grįžta į Kauno slidininkų 
sekmadienius:

— Pone, tie rytai! Dar tamsoka, tarp me
džių dar dega gatvių žibintai, bet prie Įgu
los bažnyčios, laikraščių kioske, jau nusi
perki šviežią „Sekmadienį“ ir įsikiši kiše
nėn. Laisvės alėjoj jokio žimogaus. Eini 
švilpaudamas, ir kas tau ką? Slidės ant 
pečių — geros, tvirtos, suomiškais apkaus
tymais. Visi dar miega. Kažkur, Kęstučio 
gatvės pusėj, skamba rogės! Tur būt, veži
kas gabena kokį šeštadienio lėbautoją — 
iš „Versalio“ į Žaliakalnį. Tipas, tikriau
siai, miega, užsiklojęs rogių kailiniais. Ant 
Vytauto prospekto kryžkelės vaikšto ap
snūdęs policininkas, mostaguodamas savo 
„bananu“. „Ei!“, norėtum jam sušukti, „ei, 
tu, faraone!“ Bet jis draugiškai šypsosi: ir 
jam vienam nuobodu tokį ankstyvą rytą 
žingsniuoti po tuščias gatves. Kai užlipi 
Parodos gatve į kalną, jau šviesiau, bet 
dangus žemai ir šerkšnas apkritęs visus 
Ąžuolyno medžius. Grožis, sakau tau, gro
žis! Kaip nuotraukose. Prie Šveicarijos 
konsulato senis Smieliauskas šluoja sniegą 
nuo šaligatvio. „Slidinėti?“, šūkteli jis. Tu 
tik pamojuoji ir žengi dar linksmiau. Tū
tuoja traukinys, šešios penkiolika: ateina 
naktinis traukinys iš Radviliškio. Tokį ra
mų rytą iš tolo girdisi net vagonų bildėji
mas... Žiema, bet visai nešalta, negnaibo 
skruostų, neužgelįa rankų, nors eini be 
pirštinių, plačiai atsisagstęs švarką. Nie
kur nesu matęs tokios ramios žiemos, kaip 
Kaune... Parodos paviljonai visai užsnig
ti. Eidamas pro šalį, juos atpažįsti: šitas 
buvo užverstas geriausiais Lietuvos obuo
liais, anas cukriniais runkeliais ir mor
kom, apvalioj rotundoj vienas kitą baksno
jo veisliniai buliukai, apdovanoti meda
liais. Dar visur tylu ir balta; nuo stogų nu
dribę sniegai kabo, galais žemyn nusvirę, 
lyg stori patalai... Kareivinių pusėj pasi
girsta trimitas: jau keliasi pirmas etmono 

nepatenkintos savo gyvenimu moters no
ras būti didesne negu ji yra ar gali būti. 
Kuo labiausiai ji didžiuojasi, tai tuo, kad 
buvo bepradedanti daryti baletininkės kar
jerą. Ji trokšta gero, prabangaus gyvenimo 
ir nuolat prikaišioja savo vyrui, kad jis 
negali jai tokio duoti. Tais nuolat ir atvi
rai reiškiamais priekaištais šios abi mote
rys labai panašios, tik Morkūnienė nieki
na savo vyro praeitį, o Gedvilienė dabartį, 
nesugebėjimą aprūpinti jos pakankamais 
kiekįais dolerių.

Vilė Gedvilienė, žinoma, lankstesnė už 
Morkūnienę, bet kartu morališkai ir že
mesnė. Kad ji mėgsta paflirtuoti, tai maty
ti ir iš jos laikysenos kalnuose. Bet Naro 
namuose besipasakojant apie praeitį paaiš
kėja ir rimtesnių negu flirtas jos laikyse
nos faktelių. Be kita ko, paaiškėja, kad 
kažkada jos ir su tuo pačiu Naru, kurio ji 
dabar jau net nebeatpažino, būta gražiai 
paūžta, kuris tada tebuvo tik juodadarbis, 
ir dėl to Vilė, priėmusi vaišes ir dovanas, 
atstūmė jį, kaip ne tos klasės žmogų. Taip, 
Vilei klasė, pinigas — pagrindiniai dalykai.

Taigi, skaitydamas ir pagalvoji: tai štai 
kaip gyvena ta į paviršių iškilusi, prasi
mušusi lietuviškoji išeivija. Naujuosius 
metus sutikdama, tiesa, ji gieda Lietuvos 
himną. Vilė labai stebisi, kad vokietę ve
dusio Naro prabangiuose namuose nėra 
nieko lietuviška. Bet Slinku patikėti, kad ji 
pati būtų kuo nors lietuviška. Juk jai ir 
rūpi ne lietuviškumas, bet geras gyveni
mas, nuotykiai, prabanga. Jai tai rūpi, ji 
tuo gyvena, o gryna amerikone pasidaryti, 
tur būt, kliudo tas pat, kas ir visiems sve
timšaliams: anksčiau suvirškintieji būna 
lygesni už norinčius skubiai susivirškinti.

Romane nemaža tarpais net ir iki poeti
zavimo nueinančių aplinkos vaizdų, ypač 
piešiant kalnų panoramą. Jau minėjome, 
kad romano veikėjai atsiminimais mėgsta 
grįžti J Lietuvą. Ypač vyrų tie atsiminimai

V. Mykolaitis-Putinas

Liepa
Man liepos mėnesis — ramybė.
Visi jausmai atostogauja.
Jau praeity gegužio aistros, 
O dar toli rudens klampynė, 
Ir, rodos, žemėj nieko naujo.

Oi, netikėk!
Kai saulė triūsia visą dieną. 
Net niūrūs pašaliai nušvitę. 
Giliausiam patvorio brūzgyne 
Išgirsi dūzgiant darbščią bitę.

Nuo dulkių vyšnią ir avietę 
Nuplaus griaustinis su lietum. 
O jei dienovidi išalksi, 
Tu sausą, kietą duonos plutą 
Patepki kvepiančiu medum.

Štai vakarai ugnim žioruoja.
Ir saulė glosto pilką kalvą.
Pasilypėk į tą kalnelį
Ir vasaros nakties ramybei 
Nulenki galvą.

Radvilo gusarų pulkas. Tą trimitą, vaikais 
būdami, mėgdžiodavom: „Jurgi, kelkis, 
kelnes maukis, skubinkis, skubinkis, sku- 
bin-kis!“... Nuo Petro Vileišio aikštės zo
vada atlekia du jauni karininkai ir pasuka 
į Perkūno alėją rytmetiniam pasijodinėji
mui. Paskui ir vėl viskas nutyla.

— Taip, taip... •—• Paulius pačepsi lūpom, 
pagalvojęs apie alaus įbonką. — Taip, tie 
rytai būdavo gražūs... Ar tavęs netroški
na? ,

— Atsimeni, — Edis neatsako į klausi
mą, — į Kūno Kultūros rūmus aš ateida-
gįllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

| Birutė Pūkelevičiūtė | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiniiiiH 
vau anksčiausiai! Tu mane vis pašiepi: 
miesčioniukas. O ateidavau anksčiau už 
tave, >ar ne?

— Ateidavai. Kas iš to? Jūs, miesčioniu
kai, vis tiek nesugebėjot pajusti mūsų že
mės sielos. „Mano kaime, 'kaime žaliasai, 
ar galėčiau tave pamiršti?“ Tie žodžiai tau 
juk nieko nesako. O poetui ir man...

— Ir tu, ir tavo poetas Kaune buvot, tik 
imigrantai.

— „Kaime žaliasai!“ O tau nuo to — šir
dis nesuvirpa.

— Man, ponas, nuo kitko širdis suvirpa. 
Klausykis! LFLS stadione vyksta rungty
nės tarp Rygos ir Kauno rinktinės. Futbo
lo rungtynės, ponas! Koks riksmas, koks 
entuziazmas! „Laikykitės, vyrai! Valio, 
Lingi! Valio, Marcinkau!“ Šauksmai, švil
pimas. Net ant suolų susilipam. „Duokit 
tiems 'skaba putriams', krėskit latviams į 
padus!“ Manai, kad tik jaunimas? Visas 
Kaunas drauge: ir Kipras Petrauskas, ir 
majoras Pyragius, ir profesorius Kolupai
la. Tik tu amžinai susikūprinęs prie kny
gų. Dar gerai, kad prikalbinau tave slidi
nėti. Spiaut, atsiprašant, į kažkokią trigo
nometriją, kai Kaune vyksta tokie daly

šilti, ilgesingi, patriotiški (Vilė Gedvilienė 
Lietuvą prisimena daugiau įsivaizduotą, o 
ne tikrą, su iš Vilniaus parvežamais pyra
gaičiais „Stefanijomis“). Moterys, tiesa, 
mėgsta gudrios pasirodyti: užsimena ir 
Einšteino teorijas, ir pasvarsto, .ar lietu
viai turi atitikmenį angliškam žodžiui 
„fun“ nusakyti, ir lietuvišką charakterį pa
žymėtinais bruožais aptaria.

Dialoguose ir autorės prasitarimuose 
esama nemaža kritikos Lietuvai ir Ameri
kai („Ūkininkus siurbėt, apdėję mokes
čiais, patys plaukiodami po „Gulbių eže
rus“. Na, ir nuplukdė! Lietuvėlę — tiesiai 
po „Raudonąja aguona“. — „Pati sakei: 
tavo tėvas save vadino visų Taučiūnų Tau- 
čiūnu ir policininką buvo šunimis užpiu- 
dęs. Kas jam valdžią? Jis ant savo žemės 
ponas!“). Tokie ir kitokie kalambūrai, be 
abejo, labai pagyvina knygą — ne vien tie 
penki lietuviai tada, rodos, išsitenka tuose 
puslapiuose, bet dar ir Lietuva ir Ameri
ka. Eet, kita vertus, nepilnuose poroje šim
tų puslapių negali visa ko aprėpti, dėl to 
turi kas nors dėl tokio su veiksmu nesusi- 
jusio išsiplėtimo nukentėti. Manyčiau, kad 
nukenčia tie penki lietuviai, kurių stipres
nių charakteristikų sąskaiton romanas pa
marginamas aforistiniais kalambūrais.

Dialogai apskritai yra natūralūs, išsky
rus paskutinius Vilės ir Naro pasikalbėji
mus po naujametinio baliaus. Kiek tą pa
sikalbėjimą bus paveikęs jų išgertasis 
šampanas, kiek 20 metų užtrukusi slapta 
meilė ar rašytojos noras paversti juos ro
mantiškais herojais — kas čia bepasakys! 
Tik tiek aišku, kad jie abu jau kalba gana 
pakiliai.

K. Abr.

PROF. J. ŽILEVIČIAUS DARBAI
Prof. Juozas Žilevičius, nežiūrint senyvo 

amžiaus ir nusilpusio regėjimo, vis dar 
yra kūrybingas ir darbuojasi savo įkurta
me Lietuvių Muzikologijos Archyve. Šiais 
metais profesorius paruošė ir V. Adam
kaus lėšomis išleido anglų kalba (L. šimu
čio vert.) leidinį apie Lietuvių Muzikologi
jos Archyvo darbus ir to archyvo turimus 
turtus. Leidinys yra gausiai iliustruotas ir 
iš jo matosi, kad prof, šiam archyvui me
džiagą pradėjo rinkti jau nuo 1920 metų. 
Dalis surinktos medžiagos laike karo žuvo 
Lietuvoje, tačiau ir šiuo metu archyve yra 
surinkta apie 300.000 įvairių eksponatų.

VĖLIAVOS IR STIEBAI
' Brcoklyne, JAV, buvo pastatytas ir iš

kilmingai atidarytas, atrodo, pasididžiuoti 
veržiąs lietuviškas Kultūros židinys, ir ta 
proga K. Bradūno redaguojamasis „Drau
go“ kultūrinis priedas išsispausdino įdo
mų ir įsidėmėtiną vedamąjį, pavadintą 
„Kai vėliavai pamirštame stiebą“.

Vedamajame k. brd. rašo, kad iškilmėse 
reikalinga būtų vėliava ir jai iškelti stie
bas, bet, sako. „Smarkuoliškoj ir neapgal
votoj veikloj neretai pasitaiko, kad prie 
milžiniškos sekvojos kamieno pririšame 
vėliavėlę tik kišeninės nosinaitės dydžio, o 
kartais Karo muziejaus bokšto ar Kapito
lijaus rotondos gigantiškas vėliavas ban
dome prisegti prie smilgos stiebelio“.

„Šią nuovokos stokos ir išsiblaškymo 

kai. O kai atėjo krepšinio laikai! Ponas!..
Edis nutyla, lyg jo balsas būtų staiga 

užlūžęs, ir delnu atbraukia užkritusius 
plaukus nuo kaktos.

— Tau gal bus juokinga, — po valandė
lės sako jis, — aš stadioną net sapnuoju. 
Kartais stoviu jame vienas; suolai tušti, 
tuščia ir aikštė. Jokio žmogaus. Bet ore 
pilna balsų: šūkauja bėgiodami žaidėjai, 
skardena teisėjo švilpukas. O aplinkui 
šaukia, džiūgauja nematoma minia. Ro
dos, atūžia milžiniška banga — vis artyn, 
vis artyn. Įvartis!.. Triukšmas plyšta ir pa
sipila į šalis plojimais... Bet tu gerai sakei: 
mano prisiminimai irgi keičiasi. Balsai 
tolsta, daiktai nustoja apybraižų, viskas 
susilieja į vieną vaizdą — Įgulos bažnyčios 
siluetas, jurginais apsodinti Vydūno alėjos 
nameliai... vasaros prieblanda, kai Done
laičio gatvėj užsidega žibintai ir oras pa
kvimpa naktižiedžiais... Pameni, kaip Lie
tuvoj viskas kvepėdavo? Eini gatve ir ži
nai: kur nors, už tvoros, žydi jazminas.

— Kaime dar laibiau! — pritaria Pau
lius. — Per visą mišką, būdavo, vėjas at
neša ievos kvapą. Bėgi, bėgi giria... Ir ran
di! Štai, jinai! Kaip pasakoje — visa bal
ta. Sustoji netekęs žado: žydi ieva!

— Keista, — sako Edis, — prisiminimų 
fragmentai lyg atskyla vienas nuo kito. Iš 
tolo pasigirsta juokas, prieš akis šmėkšteli 
kadaise matytas merginos veidas, pro ša
lį, kaip dūmas, nuplevena marga skarelė... 
šaligatviu atbėga Jablonskio mokyklos 
vaikai su veršenikėm ant pečių... rodos, ir 
aš bėgu drauge su jais ...Dažnai jau nebe- 
atskiriu metų laikų: einu per Vytauto par
ką rudenį, po kojom čeža nukritę lapai, o 
prie vartų, žiūriu, pavasaris! Žydi kašto
nai. Daiktus matau, lyg pro miglą. Savo
tiškas jausmas, labai savotiškas. Nors vis
kas prigeso, nustojo ryškumo, bet tarsi la
biau užsitvirtino. Lyg būčiau ilgai piešęs, 
ilgai škicavęs paveikslą ir pagaliau apsi
stojęs: šitaip atrodė Kaunas. A, ponas! 
Manai, kad tik tu netekai namų? Kaunas 
mums buvo tėviškė, lygiai kaip tau (Jogi
niai. Aišku?

Paulius delsia. Lyg svarstytų: pritarti 
Edvardui ar ne.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
Amerikos lietuvių kongresas . įvyks rug

sėjo 28-29 Pick-Congress viešbuty, Chica- 
goje. Tai bus aštuntasis Amerikos lietuvių 
kongresas. Numatoma, dalyvaus netoli 
1,000 žmonių. Dieną prieš tai — rugsėjo 27 
— to paties viešbučio patalpose įvyks Ame
rikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavi
mas.

Amerikos lietuvių kongresai yra Altos 
šaukiami kas penkeri metai.

LEIDŽIAMI „TRETIEJI VAINIKAI“
Tremties trisdešimtmečiui atžymėti, lei

džiama išeivijos poezijos antologija TRE
TIEJI VAINIKAI. Antologijoje dalyvauja 
50 autorių, nepatekusių į K. Bradūno re
daguotą antologiją „Lietuvių poezija III“. 
„Trečiuosius vainikus“ suredagavo Pau
lius Jurkus, Anatolijus Kairys ir Pranas 
Naujokaitis. Jau surastas leidėjas ir kny
ga atiduota M. Morkūno spaustuvei Chica- 
goje.

PASIŪLYMAI M. VALANČIUI 
PAGERBTI

Vaižganto kultūros klubas suruošė po
pietę su rašytoju Ant. Vaičiulaičiu.

O A. Vaičiulaitis ta proga priminė, kad 
1975 m. sueina 100 metų, kai mirė rašyto
jas vysk. M. Valančius, ir pasiūlė, kaip tas 
didysis švietėjas, Lietuvos kultūrintojas ir 
blaivintojas ir rašytojas galėtų būti pa
gerbtas. Jis pasiūlė, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė tuos metus paskelbtų vysk. 
M. Valančiaus metais, o Lietuvių Rašytojų 
Draugija suorganizuotų konkursą su di
desne premija veikalui apie M. Valančių 
parašyti.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
Brooklyne, JAV, spausdinama Juozo Ka

ributo knyga „Kelionė aplink pasaulį“ — 
kelionių užrašai.

Knygą yra iliustravusi dail. J. Leškienė.

^PASAULYJE
„LAISVĖS LIEPSNŲ“ PAMINKLAS

Čikagos lietuviai Marquette Parke pasi
ryžo pastatyti specialų „Laisvės liepsnų“ 
paminklą. Jo pastatymui sudarytas specia
lus komitetas.

Paminklas bus skirtas Romui Kalantai 
bei kitiems lietuviams. Jo projektą paruo
šė skulptorius Ramojus Mozoliauskas. Tri
kampis paminklas bus 31 pėdos aukščio, 
plieninis, svers (apie 16 tonų. Jo siaurėjanti 
viršūnė užsibaigia trijų liepsnų pluoštu, 
primenančiu susideginusių lietuvių gyvy
bės aukas. Grotelėmis atskirti žmonių figū
rų kontūrai primins: už grotelių — kalėji
muose kenčiančius lietuvius, prieš groteles 
— laisvėje gyvenančius išeivius. Šalia pa
minklo plevėsuos Lietuvos ir JAV vėliavos, 
kurios naktimis kartu su paminklu bus ap
šviestos specialai įrengta šviesa .Paminklui 
pastatyti ir jam prižiūrėti reikės $54.000. 
Lėšoms sutelkti sudaroma „Flames of 
Freedom Corporation“. Steigiamajame su
sirinkime dalyvavo lietuvių organizacijų 
atstovai. Norima, kad prie šio projekto įgy
vendinimo prisidėtų visos organizacijos.

POEZIJOS PAVASARIS CHICAGOJE
Jau eilė metų, kaip Lietuvoje vyksta tra

diciniai poezijos pavasariai — šen ir ten 
ruošiami poezijos vakarai, ir kasmet tam 
laikui vis išleidžiamas poezijos almana
chas „Poezijos pavasaris“.

Šįmet tokią dvi dienas užtrukusią šven
tę du jauni žmonės — dr. J. Boguta ir poe
tė Teresė Pautieniūtė-Bogutaitė — suruo
šė Chicagoje. Būrys poetų (L. Andriekus, 
Ž. Bilaišytė, E. Juodvalkytė, R. Bičiūnas, 
R. Vėžys, K. Bradūnas, A. Pečiūraitė, T. 
Pautieniūtė-Bogutienė, V. Bogutaitė ir L. 
Sutema) Skaitė savo kūrinius, Liet. Rašy
tojų Draugijos pirm. L. Andriekus skaitė 
paskaitą, ekrane buvo rodomos J. Dovydė
no, A. Kezio ir A. Grigaičio fotografijų 
skaidrės. Deklamuoti kitų poetų kūriniai, 
būta muzikos, rodytas filmas apie M. Vait 
kų ir skaidrės iš J. Aisčio gyvenimo.

įvaizdžiai peršasi“, rašo vedamojo' auto
rius, „kai pagalvoji apie visokeriopą ir kū
liais besiverčiančią mūsų veiklą. Kiek čia 
vis dėlto daug to stiebinio pamiršimo ir tų 
vėliavų pertempto kilnojimo, kur nebūti
na. ir vėliavų nuleidinėjimo, kur jos turė
tų plevėsuoti“.

Apsčiai tokio nesusigaudymo straipsnio 
autorius mato lietuvių visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime. Ana, neišverčia
mą, aukštą ir metalinį stiebą lietuviškai 
vėliavai pastačiusi vietos bendruomenė 
prie parapijinės mokyklos Marquette Par
ke, Chicagoje, ir darbas esąs pagirtinas, 
bet ne paminklinis, nes tokių stiebų esą 
šimtai visur aplinkui. „Bet mes“, rašoma 
toliau vedamajame, „iš savo marketparki-

— Vis tiek. — jis nutaria nepasiduoti, — 
jūs, miesčioniukai, buvot lėkšti, buvot tuš
ti. Neturėjot jokio gilesnio jausmo.

— Tave graužia Kauno diskriminacija. 
Ir tave, ir tavo poetą, ir visus kitus „turis
tus“ iš kaimo. Tik jūs vieni turėjot gilių 
jausmų monopolį, ar ne? Mes buvom tuš
ti? Leisk man paklausti: kaip tu atskirsi 
pilną nuo tuščio?

— A, aš jus atskiriu dar ir po šiai die
nai. „Auksinis Kauno jaunimas“... Žinai, 
iš ko aš jus atpažįstu? Jūs lyg linktelėję 
per pečius į priekį, ir švarkai ant jūsų už
mesti, lyg ant pakabikų. Niekad, matai, ne
dirbę, pripratę prie Močiškio sukirpimo.

— Nedėvėjai ir tu sermėgos.
— Nedėvėjau, bet man toli buvo iki ma

dingos aprangos. Jūs kelnių klešnes pama
tuodavo!: plotis turi būti trisdešimt centi
metrų!

— Trisdešimt vienas, — patikslina Edis.
—Kelnės, ponas, turi būti plačios ir to

kios ilgos, kad visai uždengtų batą, kai tie
siai atsistoji. Marškiniai tamsūs, kaklary
šis šviesus, aišku?

— Švarkas tamsiai mėlynas, kelnės pil
kos, ar ne?

—■ Vėliau kaip tiktai atvirkščiai: kelnės 
tamsiai mėlynos, o švarkas pilkas.

Abu ima juoktis, prisiminę Kauno ele
gancijos reikalavimus.

— Man, kaimo vaikui, nebūtų atėję į 
galvą...

— Tau kas kita ateidavo į galvą. Per ka
rinį parengimą, pameni, tam karaimui lei
tenantui švirkštelėjai seilę tiesiai po ko
jom .Gavai penkiolika minučių po šautu
vu. Ne iš kelmo buvot spirti ir jūs, tamo- 
šiai-bekepuriai.

— O kam jis mane kamavo? „Gulk-kelk, 
gulk-kelk! Muor-kū-nas, Muor-kūnnasį!“ 
Kažkoks Vytauto laikų kolonistas, kažkoks 
plevėsa nuo Trakų — mane varinės! Bet 
jūs, brolau, per didžiąją pertrauką... nu
lėkę į Fęingoldienės kiemą... prie malkų 
krūvos... Pameni?

— Et! — nusijuokė Edis. — Buvom kvai
li, ką gi dairysi? Buvom jauni.

(iš romano „Naujųjų Metų istorija")

nio stiebo padarėme beveik stabą: jo ati
dengimo iškilmės buvo pravestos tiesiog 
atlaidiniu iškilmingumu, ir žmonių minios 
buvo sušauktos kaip į kokį stebuklą“.

„Tuo tarpu kokio dėmesio susilaukė 
„Lietuvių Enciklopedijos“ pabaigtuvės? 
Juk tai yra pats didžiausias, tikrai pa
minklinis, išeiviją labiausiai įprasminąs 
darbas. Ar buvo plačiai kolonijose ruošia
mos jos užbaigimo dienos, kai mes su vie
šais pristatymais jau esame įpratę gerbti 
beveik kiekvieną naujai pasirodžiusią kny
gelę? Gi mūsų intelektualinio ir organiza
cinio ryžto viršūnė — 36 tomai „Lietuvių 
Enciklopedijos“ (pirmą kartą mūsų tautos 
istorijoje) sutikti su kur kas mažesniu en
tuziazmu negu kartais vienus niekus kal
bantis koks nors kongresmanas Vasario 16- 
tos iškilmėse. Tuo tarpu Enciklopedijos 
pabaigtuvių iškilmės — akademijos turėjo
siūbtelėti per visas laisvojo pasaulio lietu
vių kolonijas, gal net anieji metai pava
dinti „Lietuvių Enciklopedijos“ pabaigtu
vių metais“.

„Bet jau taip yra. Ir vargu ar mums ka
da ateis į galvą vietoj eilinio kongresmano 
į Vasario 16-tos minėjimą pasikviesti Ber
nardą Brazdžionį, vargu ar iškilmės pro
gramą paįvEirinsim tam reikalui naujai 
užsakytomis mūsų kompozitorių dainomis 
ir kitais kūriniais“.

Po tų palyginimų eina įdomios išvados.
„Deja“, rašo k. brd., „mums vis dar la

biau imponuoja nors ir trumpaamžė val
džia negu išliekančios kultūros sritys. O 
jos pamirštamos net ten, kur turėtų būt 
pakviestos į pirmąjį vaizdo planą. Labai 
tiksli šio teigimo iliustracija galėtų būti 
Kultūros židinio atidarymo iškilmės Bro
oklyne, N. Y. šitai čia minime nieko as- • 
meniškai nekaltindami, o tik pabrėždami 
bendrąjį mūsų nesusigaudymą, rodos, taip 
elementariuos dalykuos. Štai už garbės sta
lo iškilmėje susodinti vien tik politikai, vi
suomenininkai, verslininkai, dvasiškiai. 
Visi labai geri žmonės, visi labai reikalin
gi. Bet kurgi kultūrininkai — kūrėjai, 
mokslininkai? Juk čia Kultūros namai ir 
Kultūros namų atidarymas. Kad nebūčiau 
blogai suprastas, pabrėžiu, jog čia kalbu ne 
už tą ar kitą asmenį, o tik už jų atstovau
jamas kultūros sritis, kurios Kultūros na
mų atidarymo akte buvo paradoksiškai pa
mirštos. Sakysim, kodėl tarp nuotraukoje 
regimųjtĮ nėra nė vieno visiems rašytojams 
atstovaujančio kurio nors rašytojo, kurio 
nors muzikai atstovaujančio kompozito
riaus, kurio nors dailininko, kurio nors 
mokslininko? Ir kaip būtų buvę gražu, jei 
ten už stalo matytume ir Rašytojų draugi
jos pirmininką poetą Leonardą Andriekų, 
ir prof. Vytautą Marijošių ar kompoz. Je
ronimą Kačinską, ir dailininką K. ŽoromS- 
kį ar V. K. Jonyną, ir istoriką dr. Joną Pu- 
ziną ap kuriuos nors kitus. Ir ne jie čia bū
tų buvę gerbiami, o tik akcentuojama tai, 
kam juk labiausiai ir skirti Kultūros na
mai. Dabar gi išėjo taip, kad iškilmėje bu
vo stiebai, bet nebuvo vėliavų, o gal buvo 
vėliavos, bet nebuvo stiebų“.
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,

prieš keletą metų pasitraukęs į dimisiją, 
dabar iš tolo žiūriu ir stebiuos, 'kaip dar 
vis tebesą aktyvūs kariai, S. Kasparas ir 
dr. S. Kuzminskas, ruošiasi pasiekti „Li
thuanian Power“, 'priauginti dešimtis mili
jonų lietuvių ir visaip kitaip pasiekti gal 
tokios, o gal ir geresnės padėties, kokia bu
vo Vytauto Didžiojo laikais.

Padėties, tur būt, geresnės tenka laukti, 
nes gi Vytautas toli gražu nebus turėjęs 10 
milijonų tautiečių savo valdžioje, o užim
tieji kraštai ir tėra užimtieji. Nors ukrai
niečiai dar ir iki šios dienos gražiu žodžiu 
mini juos valdžiusius Lietuvos kunigaikš
čius, bet gera nors tiek, kad jie mandagiai 
stengiasi užmiršti, kaip tie jų valdytojai 
tuojau skubėdavo priimti valdomųjų tikė
jimą ir raštą.

Raštingų žmonių, tiesa, daug dabar tu
rime. Kol tauta padidės iki daugelio mili
jonų, tikėkimės, kad raštingų žmonių tu
rėsime per akis, nebereikės jų skolintis 
svetur, žinoma, mes nė vienas nebesulauk
sime tų laikų nei tie, kurie jau esame dimi
sijoje, nei tie, kurie dar tebegyvename 
svajonėmis.

Svajoti galima apie daug ką. Pavyzdžiui, 
galima gi svajoti, kad gera būtų, jei lietu
vių tauta priaugtų ne iki 10, bet iki 800 
milijonų, kaip Kinija. Jeigu su dešimčia 
milijonų pradėsi kariauti už Karaliaučių, 
Gardiną ar net ir Krokuvą, tai tuos mies
tus Valdantieji taip sulups lietuvius, kad ir 
kauliukų jie nebesuspės susirinkti. Kinija, 
ana, kelis kartus daugiau gyventojų turi 
negu Sov. Sąjunga, o vistiek ligi šiol ne
drįsta eiti atsiimti tų žemių, kurias užgro
bė baltieji ir raudonieji carai. Tibetą — 
taip, tą jie išdrįso pasiimti, nes jis niekam 
nepriklausė. Kol kas, gali sakyti, ji tik er
zina Sov. Sąjungą, versdama ją tūkstan
čiais kilometrų nusitęsiančiame pasienio 
ruože laikyti didelius kiekius kariuomenės.

Mes taip pat galėtume paerzinti tuos, ku
rie valdo Karaliaučių, Gardiną, Krokuvą 
ir dar kitas sritis, bent žemėlapiais. Toks 
erzinimas ir kaštuotų ne kažin kibk — tik 
žemėlapio paruošimo ir išleidimo išlaidas. 
Vargu dėl to ir nukentėtų kas nors, nė vie
no kareivio niekur nereikėtų siųsti. Galė
tume sau sėdėti ir prunkšti iš juoko į sau
ją, kad mūsų pretenzijos užkūrė šiaudinį 
pragarėlį.

»**
Gaila, kad mūsų aktyvieji kariai-svajo- 

tojai nepasiūlo bent šiek tiek aiškesnių re
ceptų, kaip šio ar to būtų galima pasiekti. 
Sakysim, ką gi reikėtų daryti, kokių prie
monių griebtis, kad lietuvių tauta paaug
tų iki 10 milijonų? Kažkodėl ji neauga, ir 
gana.

Žinoma, ir Kinija neišaugo per dieną, 
turėjo praeiti tūkstančiai metų. Augo ji ir
gi ne dėl ypatingo veislumo, o nukariauda
ma greta jos gyvenusias tautas ir jas su
virškindama. Ką gi mes suvirškintume? 
Kol kas akiratyje maža tokiam virškinimui 
galimybių. Kol kas apčiuopiamų galimybių

beveik nėra. Nebent tik mišrias šeimas 
pradėtume maldauti, kad jų antrosios, tos 
kitatautiškos pusės visiškai sąmoningai 
įsilietų į lietuvių tautą. Bet tai sudarytų 
tik mažytę saują, o ne milijonus, jei ir bū
tų paklausyta maldavimų.

Gražius tris ketvirtadalius milijono ga
lėtų sudaryti Karaliaučiaus sritis, kurioje 
gyveno vieni nelietuviai, o po karo buvo jų 
vietoje įkurdinti kiti. Bet ta sritis rizikin
ga, ir jau seniai spauda užsimindavo, kad 
Lietuvos bolševikai jos kratėsi. Pridėk prie 
Lietuvos dar bent 700 tūkstančių rusiškai 
kalbančių didesnių brolių ir pamatysi, kaip 
visa tai pagreitins kai kieno norus greičiau 
suvirškinti lietuvius. Tas kalbas patvirtina 
ir dabar „Akiračiuose“ išspausdintasis iš 
Lietuvos atsiųstasis A. Sniečkaus nekro
logas. Jame, be kita ko, taip rašoma:

„įsidėmėtina ir ta kova, kurią Sniečkus 
vedė prieš Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
prijungimą prie Lietuvos. Nereikia aiškin
ti, kaip stipriai sužalotų Lietuvą toks pri
jungimas (kaip ekonominiu, taip ir nacio
naliniu požiūriu)“.

**♦
Man atrodytų, kad kol kas turėtume ne 

svajones skelbti, bet konkrečius planus 
svarstyti.

Jei norite inteligentijos, tai jos net ir už
sieniuose yra, palyginti, daug. Reikaluose 
nusimanantieji sako, kad vien JAV univer
sitetuose lietuvių profesorių šiandien bus 
ar ne daugiau tik, kaip nepriklausomybės 
laikais Lietuvos universitete. Jau šis tas. 
Daugumas jų turi stiprią lietuvišką sąmonę 
ir pagal ją stengiami gyventi ir dirbti, tik, 
deja, mums tai nežinoma, nes mūsų laik
raščiams rūpi daugiau piemenų žaidimai — 
senu įpročiu kiaulę ar ripką varinėti... O 
jie, tie daugiausia jauni žmonės, yra jėga, 
iškilę talentai, prireikus gali būti ar ir yra 
įtakingi. Žinoma, nenorėkime, kad ir jie 
pradėtų su mumis ripką varinėti.

Daugumai ripką bevarinėjant, Juozas 
Kapočius išleido vieną ir leidžia kitą en
ciklopediją, o Stepas Zobarskas lietuviš
kas knygas anglų kalba, žinoma, tokiems 
ir panašiems darbams reikia išmanymo, 
ištvermės, organizacijos, o šalia to ir ne
maža idealizmo. Kai žmogus nuolat matai 
piemeniškus žaidimus, kurie vadinami 
rimtais darbais, tai ir idealizmui išlaikyti 
reikia didelės kantrybės.

Imkim kad ir S. Zobarsko darbą. Dide
lis tai darbas! Pasirodo, ir lietuviai turi 
tokios literatūros, kuri tinka versti. Kas 
šiek tiek geriau pažįsta kitų tautų litera
tūrą, tas neišdrįs ir į savąją pagalių svai
dyti ir ne vien kokių nors nacionalistinių 
sentimentų vedamas. Žinoma, kaip kitos 
tautos prirašo ir išleidžia gausybę visokio 
šlamšto, taip ir lietuviai, bet tai jau kitas 
dalykas.

Šituo keliu eidami, gal ir svariau pasau
lin įeisime, negu tegu vien tik žodžiais, ne 
ginklais ruošdamiesi okupuoti Gardiną ar 
Krokuvą (Karaliaučius, tur būt, pats pasi
duotų, be karo...).

Tavo Jonas

MINI PUŠKINĄ
Birželio 6 d. suėjo 175 m., kai gimė gar

susis rusų poetas Aleksandras Puškinas. 
Lietuvos spauda labai plačiai šią sukaktį 
paminėjo. Cituojami Adomo Mickevičiaus 
žodžiai apie Puškiną, parašyti jo nekrolo
ge: „Niekas Puškino nepakeis. Tik vieną 
kartą lemta šaliai turėti žmogų, taip įspū
dingai vienijantį savyje visą savybių įvai
rovę.“

Buv. Markučių dvare prie Vilniaus ati
darytas Puškino muziejus. Markučius buvo 
gavęs kaipo kraitį Puškino sūnus iš gen. 
Melnikovo.

Nors Puškinas žuvo jaunas dvikovoje 
(38 metų), bet jo paliktoji kūryba įrikiuo- 
ja jį į pačių didžiųjų pasaulio rašytojų 
skaičių.

MOLĖTŲ OBSERVATORIJA
Molėtų rajone, busimajame Aukštaitijos 

nacionaliniame parke statoma moderniška 
observatorija. Ji stovės ant Kaldinių kal
no, Čiūlėnų kolūkyje. Artimiausiais metais 
bus pastatyta trys teleskopų bokštai ir la
boratorijos. šioje observatorijoje dirbs ir 
Vilniaus universiteto mokslininkai.

STAMBINIMAI IR PERKILNOJIMAI
„The Scotsman“, pasinaudodamas „So

viet Lithuania“ pranešimais, rašo, kad Lie
tuvoje kuriami nauji žemės ūkio ir pramo
nės kompleksai. Jie bus sudaryti sujun
giant mažesnius kolūkius ir perkeliant jų 
gyventojus į naujas, pusiau miestiškas vie
toves. Tokiu būdu turėsią persikelti apie 
100.000 žmonių. Perkėlimo planas jau esąs 
Lietuvos ministrų tarybos patvirtintas. Jis 
daugiausia paliesiąs pietinės ir rytinės 
Lietuvos provincijas. Perkeliamos šeimos 
gausiančios po 3.500 rublių 15-kai metų pa
skolos. Kolūkių stambinimo planas praėju
siųjų metų gruodžio mėn. buvęs patvirtin
tas komunistų partijos centrinių organų.

MIRĖ DAIL. S. UŠINSKIS
Kaune neseniai mirė žinomas Lietuvos 

dailininkas, prof. Stasys Ušinskis, gimęs 
1905 m. Tai senosios kartos dailininkas, 
studijavęs tapybą Kaune ir Paryžiuje. Po 
karo dirbo Kauno ir Vilniaus meno insti
tutuose. Ypačiai jis nusipelnė vitražų sri
tyje, o taip pat daug dirbo scenografijos 
srityje.

B. DVARIONO GIMIMO 70-TOSIOS 
METINĖS

Vilniuje iškilmingai paminėta kompozi
toriaus B. Dvariono gimimo 70 metų su
kaktis. Po iškilmingosios minėjimo dalies 
įvyko B. Dvariono kūrinių koncertas. Po
puliariausia B. Dvariono daina, gerai žino
ma ir išeivių lietuvių tarpe yra „Sesuo žyd
roji Vilija“.

VERTINGAS ŽINYNAS
Iš spaudos išėjo „Lietuvos administraci

nio-teritorinio suskirstymo žinyno“ pirmo
ji dalis (Vilnius, „Mintis“, 1974 m. Spaudai 
perengė Zigmuntas Noreika ir Vincentas 
Stravinskas).

Leidinio pirmajame tome nurodomi visi 
respublikos miestai, rajonai, miesto tipo 
gyvenvietės, miesteliai, kaimai, vienkie
miai, pateikiant žinias apie jų sudarymo 
metus, teritorijos plotą, atstumus iki admi
nistracinių centrų plentu, geležinkeliu,

LIETUVOJE
BUITIES MUZIEJUS

Lietuvoje neseniai prie Kauno marių ati
darytas buities muziejus, lietuviškas 
„skansenas“. Čia pateikiama keletas iš
traukų iš A. Počiulpaitės straipsnio „Rum
šiškių Lietuva“, išspausdinto „Literatūra 
ir menas“ žurnale.

„Nepaprasto grožio Pravienos supami 
plotai prie Kauno marių tai į slėnį atgula, 
tai kalvele pakyla, tai vėl lygumėle išsitie
sia. Vienur apaugęs gūdžia sengire, kitur 
išlakiais pušynėliais, jis labai pritiko mu
ziejui, kuriam reikia ne tik tipiško pastato, 
bet ir charakteringo landšafto — be jo ne
bus pilnas nei buities, nei architektūros 
vaizdas.

Pamiškėj it dideli paukščiai sutūpė šiau- 
dastogės žemaitiškos trobos — kol kas be
ne labiausiai išbaigtas branduolinio kaimo 
fragmentas. Itin įspūdingai jis atrodo nuo 
kalniuko, kur plaka sparnais malūnas. 
Trys kiemai, trejopa buitis: mažažemio, tik 
tik paleisto iš baudžiavos, gana tvirtai „ant 
žemės stovinčio“ vidutinioko ir buvusio 
laisvojo, karališkojo valstiečio, stambaus 
ūkininko. O kiek tolėliau, pabėgėjęs į kal
nelį malūno link, drauge su kitais retais 
pastatais stovi garsusis žemaitiškas numas, 
vienintelis Lietuvoje. Statytas, tiesa, paly
ginti neseniai, praėjusio šimtmečio vidury, 
ne gyvenimui, o ūkiniams reikalams, ta
čiau išlaikęs tipiškuosius bruožus.

Smėlėtos kalvelės šlaite — Lazdijų dzū
ko sodybėlė. Upokšnio pašonėje prisiglau
dė iškilnios ir šviesios aukštaičių pirkios. 
Erdvi gryčia, du svirnai, įdomus, retai kur 
sutinkamas tvartas su uždaru kiemu vidu
je — laidaru. O lygioje miško properšoje 
stovi didžiulė, dviem galais suvalkiečio 
troba su ūkiniais pastatais, ūksmingu sodu, 
kuriame iš aukštoj birželio žolės kyšo mar- 
gašoniai aviliai. Šalia — skurdi valstiečio 
miškininko sakuotnugario stubelė...

Iš viso septynetas užbaigtų sodybų. Be 
jų, matyti kitų, jau pradėtų, fragmentai. 
Gilesnis slėnis ar miško paunksmė slepia 
atskirus, ansamblio nesudarančius, tačiau

architektūriniu ir etnografiniu požiūriu 
vertingus trobesius. Pakelėj, medžių pavė
syje, prisiglaudė dviaukštės klėtys, kažka
da stovėjusios dvaruose — jose buvo lai
komi brangūs rūbai, ginklai ir kt. Ant kal
velių iškilo vėjiniai malūnai...

Skirtingai negu latvių, estų muziejuose 
po atviru dangum, čia rodoma tik tai, kas 
buvo naudojama buityje, siekiama kuo di
desnio tikroviškumo. Netgi dainų apdai
nuotus darželius, ir tuos stengiamasi at
kurti tokius, kokie buvo skirtinguose etno
grafiniuose regionuose. Jie, aišku, kol kas 
dar gana neišvaizdūs — maža buvo laiko 
jiems įrengti. Be to, trūksta ir medžiagos 
apie liaudies dekoratyvinius želdinius, ne
žinome gerai, nei kokios gėlės kadaise bu
vo auginamos, nei kokios formos buvo 
lysvelės. Šitas uždavinys kol kas paliktas 
ateičiai.

Eini iš pirkios į pirkią, iš trobos į trobą, 
iš stubos į stubą ir nejučiomis patiki, jog 
čia iš tiesų gyvena žmonės, tik dabar išėjo 
į laukus — kas daržo ravėti, kas šieno 
grėbti... O toj buity kasdieninėj, kuri su 
tokiu kruopštumu atkurta, visa kaip ant 
delno — ir kokio baltumo duona valgyta, 
ir kiek jos buvo ant stalo, ir kiek bernų 
samdyta (jeigu iš viso samdyta), ir kokie 
aviliai stovėjo sode, ir kuo žemaičio klėtis 
skyrėsi nuo aukštaitiškos...

Kaimo žmogus ne tik žemę dirbo, bet ir 
puodus žiede, klumpes skobė, aliejų spau
dė, ratlankius lenkė — beveik visa, kas 
ūkyje ir buityje reikalinga, buvo gamina
ma čia pat, tame pačiame ar kaimyniniame 
kaime. Todėl ir muziejuje nutūraliai įsipy
nė originali, liaudies fantaziją ir išmonę 
liudijanti technika. Ji nesudaro atskiros 
ekspozicijos, bet susijusi su interjeru, kaip 
neatskiriama liaudies gyvenimo dalis.

Čia tiesiog svaigina gamtos natūralumas 
ir grožis, tarsi relikvijos prisilieti mūsų 
liaudies praeities gyvenimo, kai ilgais žie
mos rytais dunksėjo spragilai, ūžė girnos, 
vasaros rytai skambėjo nuo pratisų valia
vimų, skardžiabalsės šnekos ir dainų, ku
rios lydėjo kiekvieną darbą, kiekvieną die
ną, tiek paprastą, tiek šventą. Lyg ir atgijo 
poetų apdainuota senovės kaimo idilija.“

SKILTIS BE VARDO
kolūkių, tarybinių ūkių ir kitų valstybinių 
ūkių pavadinimus. Spausdinamas taip pat 
respublikos apylinkių alfabetinis sąrašas.

KIENO PUSĖJE PERSVARA?

Jeigu karas rytoj, anot tos sovietinės 
dainos, kuri pusė, vakarai ar rytai, pasiro
dytų pajėgesni jūroje ?

Amerikiečiai turi 221 didėlį karinį laivą 
ir 84 puolamuosius povandeninius, rusai 
212 didelių ir 285 puolamuosius povande
ninius. Tarp tų povandeninių amerikiečiai 
turi 60 'atominių, rusai 65. Išeitų, kad per
svara yra rusų pusėje.

Tačiau karo atveju susiremtų ne ameri
kiečiai ir rusai, bet NATO ir Varšuvos 
pakto kraštai. Tada jau balansas šiek tiek 
kitaip atrodytų. NATO kraštai sudarytų 
488 didelius karinius laivus, Varšuvos pak
to kraštai 274, o povandeninių NATO 205, 
Varšuvos pakto ~ 292. Tarp tų povande
ninių NATO atominių turi 68, Varšuvos 
pakto kraštai — 65.

Vadinas, NATO kraštai turi žymiai dau
giau didžiųjų paviršiaus laivų, o sovietinis 
blokas — povandeninių. Kadangi dizeliniai

Vienas airis, kaip skaitėme laikraščiuo
se, su kitais apiplėšęs banką ir dėl to britų 
nuteistas kalėti, tol badavo, kol numirė. 
Jis, žinoma, jautėsi nekaltas, nes stengėsi 
parūpinti pinigų už politinius airių reika
lus kovojančiai IRA organizacijai, tačiau 
teismas pripažino, kad bankai turi būti ne
liečiami, tai tada tasai jaunuolis pareikala
vo bent perkelti jį į kalėjimą Airijoje, kad 
būtų arčiau namų ir kad saviškiai dažniau 
galėtų jį aplankyti. Kai niekas to reikala
vimo nepaklausė, jis pradėjo bado streiką, 
kuris baigėsi jo mirtimi. Ta mirtis kovo
jantiems airiams davė kankinį.

Ką reiškia turėti kankinių, žino ir lietu
viai. Ana, po gruodžio perversmo pasku
bom buvo nuteisti ir sušaudyti keturi ko
munistai. Kada gi tai buvo padaryta? 1926 
metais. Tačiau dar ir dabar jie nuolat ir 
nuolat prisimenami, kaip kankiniai. Tur 
būt, jie bus minimi tol, kol jų pavardės 
bus reikalingos nepriklausomos Lietuvos 
istorijai baigti ištrinti iš lietuvių sąmonės. 
Kankinių argumentas padeda tokių tikslų 
siekti.

Grįžtant į airių klausimą, reikia pasaky
ti, kad tasai kankinių bijojimas turi įdo
mios įtakos. Badavo ne tik tas vienas, ku
ris numirė. Badavo tie, kurie dėliojo Lon
done bombas (o bombos sužeidė apie 200 
žmonių, viena bombų sprogimo auka mi
rė), ir visų jų reikalavimas: siųskite mus 
kalėti arčiau namų, kad artimiesiems būtų 
patogu lankyti!

Ką jūs pasakysite: britai nusileido! Tar
pininkai prikalbėjo kaltinamuosius, kad 
liautųsi badavę, nes paklausyti šitaip pro
testą reiškiančių reikštų nusileisti šanta
žuojantiems. Savo ruožtu pažadėta dar 
šiais metais apsvarstyti klausimą iš Ang
lijos kalėjimų perkelti ilgiems metams nu
teistuosius airius teroristus į Ulsterį — 
šiaurinę Airiją, arčiau namų.

Šantažo amžius, ir nieko nepadarysi. 
Nuolat užgrobiami lėktuvai, ir teroristai 
paprastai reikalauja arba paleisti kuriuos 
nors kalinamuosius, arba mokėti dideles 
sumas pinigų, arba net dalyti gyventojams 
maistą. Grobiami žmonės. Taip, teroristų 
ir šantažo amžius, kuris jau dabar yra daž
na kasdienybė.

Ta kasdienybė gal būtų ir nebeįdomi, 
jei nepagalvotume, kur ji veda. O kai gal
voji, kad lietuvis savo kalinamų artimųjų 
aplankyti važiuoja ne tik į Pravieniškes, 
bet ir į Maskvą ir Sibirą, tai tas Britanijos 
kalėjimuose laikomųjų airių perkėlimas 
arčiau namų bus, dabar madingais termi
nais šnekant, tikra liberalizacija ir demo
kratizacija. Nusikaltai, tave suėmė, nutei
sė, bet turi laikyti būtinai tame mieste, ku
riame gyvena tėveliai ir motinėlės, vyrai 
ir žmonos ar vaikučiai. Kadangi pažangai 
ir tobulėjimui niekada nėra galo, tai tikė
kimės, kad ateis ir toks laikas, kai nusikal
tėliai nebebus gabenami į kalėjimus — tu
rės skirtąjį bausmės laiką atsėdėti namuo
se. Kadangi bus ir tokių nusikaltėlių, kurie 
nenorės sėdėti, tai turės būti sugalvotos 
priemonės, kaip juos sulaikyti (gal teks 
prie kiekvieno tokio pastatyti prižiūrėtoją, 
nes grandinėmis raišioti šiais laikais būtų 
gi labai nemodernu ir nehumaniška).

Kitas dalykas — ėjimas kariuomenėn. 
Kur kariai yra samdomi, kaip, sakysim. 
Britanijoje, ten negali kilti jokie reikala
vimai. Bet prisiminkime Lietuvą. Kiek ten 
dainų buvo sukurta apie naujokų, ypač 
rekrūtų ėmimą carų laikais! Dar ir nepri
klausomybės laikais mamytės apsiverkda
vo, kai sūneliai būdavo pašaukiami atlikti 
karinės prievolės. Kada tu jį, rodos, bepa- 
matysi, jei jis vežamas net į kelintą apskri
tį! Dabar, žinoma, jau tenka ir vėl išva
žiuoti nebe į kelintą apskritį, o kažkur to
li toli, gal ir už Uralo, gal į Mandžiūriją.

Va, ir tuo kariuomenės atveju gal ateis 
laikas, kad į namus bus atsiųstas puskari
ninkis naujoko apmokyti. Tokių galimybių 
lauktina pirmiausia, aišku, demokratiniuo
se kraštuose, nes į Uralą ir toliau teks va
žinėti vis tiek, ar motinos tik verks, ar ir 
raudos.

**•
Kas atsitiktų, jei imtume ir pakalbėtu

me, pavyzdžiui, apie utėlę?
Viešai apie tokį gyvį lyg ir nepriimta 

kalbėti. Tiesa, karo metu ir mūsų daug 
kas jų turėjo, net ir tie, kurie nebuvo fron
tuose. Bet dabar per tiek metų reikalas 
buvo užmirštas, ir jį atgaivinti, priminti 
būtų lyg ir nepadoru.

Tačiau ką gi padarysi, kad jos kankina 
Britanijos vaikus! Higienos specialistai 
tvirtina, kad utėlių apsėstas galvas tame 
krašte turi apie pusantro milijono vaikų, 
o joms naikinti tepalą gaminantieji pramo
nininkai spėja, kad kur kas daugiau.

Jūs, žinoma, tuojau bandysite spėlioti, 
kad čia bus kalti ilgi plaukai, kurie dabar 
tokie madingi. Pasirodo, kad ne. Šitas su
tvėrimėlis kiaušinius deda maždaug už pu
sės inčės nuo galvos odos plaukuose, pats 
jis maitinasi per odą ir, sako, nėra labai 
suinteresuotas paropoti plaukais, išma
tuoti jų ilgumą ir apsidairyti, kaip atrodo 
tasai mūsų pasaulis. Ir jis ypač mėgsta 
jauną kraują ir patenkintas būna, jei gali 
gauti penkis kartus per dieną pavalgyti. 
Be kita ko, labiau mėgsta graužti ne ber
niukų, o mergaičių pakaušius, žodžiu, yra 
išrankus.

Mes vis būdavome įpratę tikėti, kad utė
lė yra pats pirmasis skurdo palydovas 
(kur trumpa, ten ir trūksta — jau ir taip 
žmogui bloga, o dar ir utėlė ateina jo krau
jo pačiulpti!), šiandien jau tvirtinama, 
kad šita kraugėrė nepaiso, ar tu vos tik gi
niesi nuo bado ir sausą duoną valgai, lau
želyje gyvendamas, ar važinėji Rols-Roisu 
ir kiekvienam skaniai maitinamam savo 
vaikui gali paskirti po atskirą erdvų kam
barį. Taigi šis ropoklis nepripažįstąs klasė
mis suskirstytos visuomenės ir nedarąs jo
kios atrankos. Tikras neklasinės visuome
nės rėmėjas!

Dabar šis gyvūnėlis ypač užpuolė Lon
dono mokyklas ir sudaro didžiausių rūpes
čių mamoms to jaunimėlio, kuris būna so
čiai pavalgydintas ir, svarbiausia, visada 
švariai aprengtas. Rūpestis kyla dėl to, 
kad šiandieninių utėlių tiesiog negalima 
išnaikinti. Tepk netepęs galvas, o jos pe
risi sau ir išsiperėjusios ropoja sau ir 
graužia. Kaip ir daugumas kitokių parazi
tų, utėlės nuodijamos iš kartos į kartą 
pradeda įsigyti vis geresnį imunitetą, da
rosi vis atsparesnės nuodams.

Be kita ko, netiesa esanti visos kalbos, 
kad Britanijoje dabar milijonų vaikų gal
vas graužiančios utėlės būsiančios užsie
nietės, jūrininkų ar 'kieno užvežtos. Ne, jos 
esančios tikros tautinės britiškos utėlės.

B. Vaitiekus

povandeniniai turi daugiausia laiko laiky
tis paviršiuje, tai tie lengviau pastebimi iš 
oro, be to, ir pulti jie gali tik laivus, tai 
vakarų optimistai abiejų pusių - balansą 
laiko maždaug lygiu.

SAVO KLASĖS IŠDAVIKAI

. Sako, kad Kinijos vadai mėgsta pajuo
kauti ir anekdotus pasakoti.

Kai dabaiį Kinijoje viešėjo Britanijos 
parlamento opozicijos vadas E. Heathas, 
ministeris pirmininkas Čou En-lajus jam 
papasakojęs anekdotišką savo pasikalbėji
mą su Chruščiovu. Tuomet Čou En-lajus 
viešėjo Sov. Sąjungoje, ir vieno pasikalbė
jimo metu Chruščiovas jam pradėjęs aiš
kinti, kad, girdi, abu jie esą daug kuo pa
našūs, išskyrus vieną bruožą: jis, Chruš
čiovas, esąs kilęs iš valstiečių, o Čou En- 
lajus — iš buržujų.

Klausydamasis to aiškinimo, Čou En- 
lajus tik šypsojęsis, bet nieko neatsakęs. 
Tačiau užmiršti tokio įžeidimo neužmiršęs 
ir visas tas dienas, kol dar viešėjęs Sov. 
Sąjungoje, vis galvojęs, kaip čia reikėtų 
atsakyti.

Atėjo laikas Čou En-lajui grįžti namo. Į 
aerodromą su juo atsisveikinti atvažiavo 
Chruščiovas, čou En-lajus pasivedė jį į 
šalį ir sako:

— Žinai, kuo mes abu esame labiausiai 
panašūs? O tuo, kad abu esame savo kla
sės išdavikai.

Heathas išklausęs, tur būt, pavyzdingai 
nusijuokė, kaip jis mėgsta, net pečius pa- 
drebindamės. Bet tas juokas gal ir nebu
vo nuoširdus, nes Britanijos konservato
rių vadas juk yra darbininko sūnus ir tuo 
anekdotu Čou En-lajus gal bus norėjęs ir 
jam įgnybti dėl savo klasės išdavikų.

PRINCO RŪPESTIS

Jei Anglijos sosto įpėdinis princas Char
les norėtų vesti amerikietę kaatlikę Laura 
Jo Watkins, tai jis turėtų atsisakyti teisių 
į sostą. Pagal 1770 ir 1772 metų parlamen
to aktus sosto įpėdiniui draudžiamos vedy
bos su katalikais. Kadangi sosto įpėdinis 
privalo gauti savo vedyboms monarcho su
tikimą, tai karalienė pagal minėtą 200 me
tų senumo įstatymą negalėtų jo suteikti. 
Tokiu būdu jam liktų trys išeitys: prašyti 
būsimą žmoną pereiti į protestantus, atsi
sakyti įpėdinio teisių arba prašyti parla
mentą, kad pakeistų senąjį įstatymą.

IMPERIJOS DUKTERYS

B. J. Hamill „Obeserver“ (birželio 23 d.) 
laikrašty įrodinėja, kad nacionalizmas ar
ba tautinis susipratimas šiuo metu reiškia
si visame pasaulyje. Jis taip pat pranašau
ja, kad visoms imperijoms ateina galas. 
Romos imperija subyrėdama palikusi daug 
dukterų, jų tarpe ir D. Britaniją. Šitoji sa
vo ruožtu buvo išaugusi į imperiją ir duk
terų skaičiuje turėjo net JAV. Dabar jau 
visos dukterys esančios atsiskyrusios, tik 
Škotija ir Valija dar vis negaunančios 
laisvės. Ateisiąs laikas ir joms.

įsidėmėtina, kad tokius išvedžiojimus 
spausdinasi ne koks nors separatistų laik
raštukas, o rimtas Londono savaitraštis. 
Ar išauš diena, kai „Pravdoje“ pasirodys 
laiškai apie atsiskyrimo reikalaujančias 
Sovietų imperijos dukteris?

PRITRŪKO BEŽDŽIONIŲ

Michigano State University tyrimo labo-
ratorijos pranešė, kad JAV pritrūko bež
džionių... JAV įvairiems moksliniams ty
rimams panaudojama 56,000 beždžionių 
per metus. Atsiradus trūkumui, jų kainos 
pakilo nuo 16 svarų iki 40 sv.

PER DAUG PACIENTŲ

Londono centro gydytojai turi užsire
gistravę 200.000 daugiau pacientų, negu 
yra gyventojų. Sveikatos departamentas 
tiria netikrų pacientų sąrašus. Už kiekvie
ną pacientą iki 65 m. amžiaus šiuo metu 
gydytojas gauna 1.50 sv„ o daugiau kaip 
65 m. — 2.30 sy.

KURIOS FIRMOS BŪTŲ 
SUVALSTYBINTOS

Pagal pramonės sekretoriaus A. Benn'o 
pateiktą projektą, darbiečių vyriausybė 
Anglijoj numato suvalstybinti šias didžią
sias firmas: Allied Breweries, Bass Char- 
rington, Bowater British Insulated Callen
der's Cables, British Leyland, Courtaulds, 
Esso Petroleum, Ford, Gallaher Metropoli
tan, General Electric, GKN, ICI, Imperial 
Group, Rank Hovis, Reed International, 
Sears Holdings, Tate & Lyle, Unigate ir 
Unilever.

Konservatoriai ir liberalai suvalstybini- 
mui nepritaria.

KETURI DIDIEJI

„The Sunday Times“ (birželio 16) rašo, 
kad Anglijos lordų rūmuose yra keturi ne 
britų kilmės lordai. Pati vyriausia iš jų yra 
lady Gaitskell, gimusi Lietuvoje. Toliau 
eina lordas Bologh — vengrų kilmės, Har
ry Kissin — iš Dancigo ir N. Kaldor — 
vengras.

RUSIŠKAS VARDAS

Estų rašytojas Arvo Vai ton pasiuntė no
velę į rusų žurnalą „Junost“. Vienas nei
giamas novelės charakteris turėjo rusišką 
pavardę. Autorius buvo paprašytas ją pa
keisti. Jis sutiko ir pasiūlė „Filipp Vene- 
lane“. Tik novelę išspausdinus paaiškėjo, 
kad „venelane“ estiškai reiškia „rusas“.

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Išsiskyręs su žmona, išėjau iš jos buto 

ir dabar gyvenu ant buto“.
(Iš paaiškinimo teisme)
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Lietuvių Kronika
PASKUTINIS PRIEŠ ATOSTOGAS

Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas
kutinis prieš vasaros atostogas. Kitas nu
meris pasirodys liepos mėnesio gale. Iki 
pasimatymo po atostogų.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2,00 svarus 
P. Grenda, 1,00 sv. J. Babilius, po 0,75 sv. 
A. Pačkauskas ir E. Silnickienė, 0,55 sv. J. 
Maslauskas.

PAGERINIMAI LIETUVIŲ NAMUOSE IR 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Lietuvių Namų B-vės Valdyba liepos 3 
d. posėdyje svarstė visą eilę B-vės reikalų.

Nutarta Lietuvių Namų vandens apšil
dymo alyvinę sistemą pakeisti dujine, nes 
turimasis alyvos tankas prakiuro.

Numatyta atitinkamai pakeisti Headley 
Park Klubo įstatus — suderinti juos su 
Lietuvių Klubo įstatais.

Sodyboje bus pagerinti centrinis šildy
mas ir karšto vandens tiekimas. Tuo reika
lu tariamasi su J. Taruliu, centrinio šildy
mo specialistu.

Atnaujinant Sodybos Klubo leidimą ba
rui laikyti, iš priešgaisrinės apsaugos in
spektoriaus gauti tam tikri nurodymai, 
reikalaujantieji įvykdyti atitinkamus pa
gerinimus. Nutarta tuos priešgaisrinės ap
saugos pagerinimus vykdyti.

Svarstant tolimesnius Sodybos gerinimo 
projektus, numatyta įkviesti inžinierių R. 
Baublį paruošti tų projektų planus.

Priimti du nauji tarnautojai — A. Ma- 
siųlionis į Sodybą ir R. Runča į spaustuvę.

LONDONAS
DU PAVEIKSLAI — DVI PREMIJOS
Ealingo savivaldybės metinėje 22-ojoje 

parodoje, kuri vyksta Ealing Town Hall 
nuo liepos 4 d. iki liepos 10 d., Marija Ba
ras išstatė du portretinius paveikslus, ir 
abu jie laimėjo jai premijas.

Paveikslas „Mary“ parodos portretų 
skyriuje atžymėtas pirmąja premija, o 
„Adomas ir Ieva“ — labai aukštu- įvertini
mu.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. liepos 21 d. 4,0 vai. p. p. Lietuvių 

Namuose šaukiamas dainaviečių susirinki
mas. Visos narės ir prijaučiančios kviečia
mos dalyvauti.

Valdyba

ŠV. ONOS DRAUGIJOS ARBATĖLĖ
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos 

Draugija liepos 21 d., sekmadienį, Sporto 
ir Social. Klube (345a Victoria Park Rd., 
E. 9) ruošia arbatėlę ir kviečia visas nares 
dalyvauti.

Pradžia 5 vai.

MANCHESTERIS
Dariaus ir Girėno minėjimas

L. V. S-ga „RAMOVĖ“ Manchesterio 
skyrius š .m. liepos 13 d. 6 vai. vakare ren
gia Manchesterio Liet. Soc. klube DA
RIAUS IR GIRĖNO minėjimą. Programo
je bus V. Dangio paskaita ir meninė dalis. 
L. V. S. „Ramovė“ Manchesterio Skyrius

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Liepos mėn. 21 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
p. p. šaukiamas Vyties klubo narių pusme
tinis susirinkimas.

Prašomi visi nariai dalyvauti.
Vyties klubo Valdyba

Manchesterio Lietuvių KatalikųBendrija rugpiūčio 18 d., sekmadienį, 
5 vai. po pietų, Ukrainiečių Klubo salėje, 31 Smedley Lane, Cheetham, 
Manchester 8, ruošia koncertą, kurio programą išpildys Kanados Ha

miltono Mergaičių choras

AI D AS
Po koncerto toje pačioje salėje bus šokiai. Ta pačia proga bus lietuviš
kos pamaldos St. Chad's bažnyčioje, Cheetham Hill Road, Manches
ter 8. Pamaldų pradžia 3 vai. popieti.
Malonusis tautieti, palik namiesavo kasdieninius rūpesčius ir pasinau
dok vienintele proga pasidžiaugti lietuviška daina! Kviesk savo draugus 
ir kaimynus į Manchesterį tą rugpiūčio 18 dieną.

Bilietų kainos: £1.00 ir 50 p.
Salė ir bažnyčia pasiekiama iš Cannon Street šiais autobusais: Nr.59, 
60, 61, 147 ir 167.
Salėje bus galima gauti užkandžių.

Manchesterio Lietuvių Katalikų Bendrija.

NOTTINQHAMAS
A. A. PETRAS KIBARTAS

Balandžio mėn. 20 d. staiga nuo širdies 
priepuolio mirė a. a. Petras Kibartas, gi
męs 1920 m. sausio 31 d. Butkiškėje, Kra
žių parapijoje, ūkininko šeimoje.

Į Angliją atvažiavo iš Vokietijos kartu 
su kitais lietuviais 1947 m. Iš pradžių dir
bo žemės ūkyje, o vėliau, susiradęs drau
gą, persikėlė į Nottinghamą.

Petras buvo draugiškas ir neatsisakė, 
reikalui esant, kitiems padėti. Jo mirtis 
buvo staigmena visiems Nottinghamo lie
tuviams. Dar didesnė staigmena įbuvo jo 
draugams, kurie turi rūpintis jo palaikais 
ir nesutvarkyta kuprine. Nors ir neturėjo 
giminių Anglijoje, bet testamento nebuvo 
pasirašęs, gyveno kaip ir daugelis vien
gungių su kuprine ne ant nugaros, bet ant 
medžio šakos. Lietuvoje paliko tėvas, se
suo ir broliai. Teisinis palikimo tvarkymas 
vyksta labai pamažu. Ilsėkis, Petrai, ramy
bėje, ir tegu būna tau lengva Anglijos že
melė.

k. b.

PRANEŠIMAS APIE SĄSKRYDĮ
DBLS suvažiavime Londone buvo nutar

ta kasmet rengti vieną didelį bendrą lietu
vių parengimą-sąskrydį Anglijoje. Taip pat 
buvo nutarta, kad šiais metais toks didelis 
parengimas įvyks Nottinghame.

Parengimas bus rugsėjo 21 d., šeštadienį, 
jaukioje ir talpioje ukrainiečių salėje. Pa
rengimo data artimai sutampa su rugsėjo 
8, tai kartu bus paminėta ir Tautos šventė.

Programoje numatoma trumpa kalba, 
sveikinimai ir meninė dalis. Jau pakviesti 
Londono lietuvių choras (dirig. J. Čemis), 
solistė V. Gasperienė ir Šiaurinės Anglijos 
linksmieji broliai. Gros E. Dragūno veda
mas šaunus orkestras.

Kadangi šis minėjimas yra mūsų visų 
bendras, tai prašomos visos mūsų meninės 
pajėgos, jeigu tik norėtų ir galėtų nors 
trumpai papildyti programą, nedelsiant 
pranešti. Skyrių ir organizacijų vadovybės 
jau dabar prašomos pradėti organizuoti 
ekskursijas. Atsiminkime —■ rugsėjo 21 d. 
susirenkame Nottinghame.

DBLS Nottinghamo skyrius

LAS SUSIRINKIMAS
LAS Nottinghamo Skyriaus Valdyba š. 

m. liepos mėn. 13 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Klube šaukia visuotinį narių 

susirinkimą.
Bus padaryti pranešimai ir renkama 

niauja valdyba ir revizijos komisija.
Taip pat bus svarstomi įvairūs reikalai 

ir pasiūlymai.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

LAS Skyriaus Valdyba

DBLS Tarybos pasitarimas
Birželio 29 d. Lietuvių Namuose Londo

ne buvo sukviestas Sąjungos Tarybos pa
sitarimas. Dalyvavo Tarybos nariai ir į 
Tarybą įeinančių organizacijų atstovai. Po
sėdį atidarė tarybos pirm. A. Bučys, įžan
ginius žodžius tarė Sąjungos pirm. J. Alkis 
ir Bendrovės pirm. S. Nenortas. Pasitari
mo darbotvarkę sudarė dvi pagrindinės 
dalys: Tarybos veikla ir lietuvių veikla D. 
Britanijoje. Pasitarime buvo iškelta įvai
rių pasiūlymų ir sumanymų, štai dalis jų.

Taryba yra patariamasis DBLS organas. 
Kad ji galėtų labiau praplėsti savo veiklą, 
jai reikalinga palaikyti glaudžius ryšius 
su Sąjungos Valdyba. Tai Taryba iškėlė 
mintį, kad Valdybos posėdžiuose privalėtų 
dalyvauti bent vienas Tarybos narys, šį 
pasiūlymą Sąjungos Valdyba priėmė. 
Atstovu paskirtas Tarybos narys R. Šova.

Paliestas Tarybos ir kitų lietuviškų vie
netų bendradarbiavimas. Pasiūlyta į Są
jungos Tarybą pakviesti visas Anglijoje 
veikiančias lietuviškas organizacijas.

Nutarta visuotinį Tarybos susirinkimą 
sukviesti Lietuvių Sodyboje spalio 26-27 
dienomis. Susirinkimo pagrindinė tema: 
„Didžiosios Britanijos lietuvių veikla“.

Taryba stengsis dažniau patikrinti Lie
tuvių Namų bendrovės veiklą ir atskaito
mybę. Veiklos pagyvinimo reikalu ji tarsis 
su Sąjungos ir skyrių valdybomis.

Kad Sąjungos atstovų suvažiavimai bū
tų reikšmingesni, Taryba siūlė sudaryti 
rezoliucijų komisiją. Tokia komisija pa
ruoštų rezoliucijas ir .suvažiavimui pa
tvirtinus, išsiuntinėtų įvairioms instituci
joms. Susirinkusieji šiam pasiūlymui prin
cipe pritarė, o galutinai apsvarstyti paliko 
sekančiam Tarybos posėdžiui.

Taryba priminė, kad mandatų komisija 
neturi vadovavimosi taisyklių, ir prašė jas 
paruošti. Valdyba šį pasiūlymą priėmė dė
mesin ir sutiko iki sekančio atstovų suva
žiavimo paruošti mandatų komisijos statu
tą.

Pasiūlyta koordinuoti DBLS skyrių ir or 
ganizacijų veiklą. Pasiūlymas priimtas dė
mesin, kad, kiek sąlygos leidžia, reikia iš 
anksto susitarti ir paskelbti, kada ir kur 
yra ruošiamas parengimas.

Lietuviškos radijo stoties ir dokumenti
nio filmo vieneto klausimą kėlė ir aiškino 
Tarybos sekr. V. Dargis. Kalbėtojo pasisa
kymu, pritraukti daugiau jaunimo į lietu
višką veiklą nėra lengva. O be jaunimo 
lietuviška veikla eis kaskart sunkyn ir ga
li visiškai sumenkėti. Jaunimas menkai te- 
sijungia į tautinių šokių grupes, chorus ir 
kitus meninius vienetus. Todėl labai svar
bu sudaryti vienetus, kuriuose idėjos ir at
liekamieji darbai atliktų šių dienę mo
dernią dvasią. Lietuviškos radijo stoties 
įsteigimas Londone būtų įdomus bandy
mas. Pradžia turėtų būti kukli ir be dide
lių pretenzijų. Pavyzdžiui, įsteigus mag
netinės juostos būrelį, į jį jau tuoj pradė
tų jungtis mūsų jaunimas. Pirmiausia rei
kėtų į magnetines juostas įrašyti mūsų 
veikėjų kalbas, paskaitas ir jas palikti 
ateities kartoms. Prasilavinę jau galėtume 
įrašyti ir chorų dainas. O turėdami me
džiagos, jau galėtume sudaryti programas, 
kurių mielai ir skyriuose būtų pasiklauso
ma. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į doku
mentinio filmo vieneto sudarymą. Galėtų 
būti filmuojama Sodyba, Lietuvių Namai 
ir didesni susibūrimai. Ilgainiui šitaip bū
tų sukurtas vertingas dokumentinis filmas, 
tinkamas televizijai. Jeigu darbas gerai 
sektųsi, tai jau galėtume pradėti rūpintis 
gauti leidimą ir įkurti Londone lietuvišką 
radijo stotį. Jeigu tai pavyktų, tai jau bū
tų mūsų didelis laimėjimas.

Šių naujų minčių buvo atidžiai klausyta- 
si, ir gautas pritarimas tęsti šia linkme 
pradėtąjį darbą. Pradžia jau yra padaryta, 
tik trūksta paramos šiems sumanymams 
įgyvendinti.

Paliesti „Nidos“ spaustuvės ir spaudos 
platinimo reikalai. Reikia suregistruoti tu
rimąsias kultūrines ir menines pajėgas, 
kad prireikus būtų žinoma, kur reikia 
kreiptis. Sudaryti sąlygas, kad ir mažesni 
skyriai galėtų pasikviesti meninius viene
tus. Sudaryti jungtinį Anglijos lietuvių 
chorą. Pagalvoti, ar būtų galima suruošti 
Anglijos Lietuvių Dieną su menine prog
rama.

Pasitarimas baigtas vaišėmis, kurios 
praėjo Petrų ir Petručių pagerbimo ženk
le.

V. Z. V.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — liepos 21 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — liepos 14 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NORTHAMPTONE — liepos 14 d., 16 vai., 

naujoj vietoj: St. John, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — liepos 21 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
DERBYJE — liepos 21 d., 18 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — liepos 28 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — liepos 28 d., 17.45 

vai., Sacred Heart, Tunstall.
LEICESTERYJE — rugpiūčio 4 d.,' 16.30 

vai., Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
ECCLES — liepos 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — liepos 21 d., 11.30 vai. (Pa

lotino vienuolyne, Manchester Rd.).
MANCHESTER — liepos 28 d., 11 vai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju brangiosioms daina- 
vietėms ir visiems bičiuliams ir pažįsta
miems už man raštu ir žodžiu pareikštąją 
užuojautą dėl mano mylimo tėvo mirties.

D. RIBOKIENĖ

PROGA IŠVAŽIUOTI Į KANADĄ
Lietuvis viešbučio savininkas Kanadoje 

ieško darbininkų. Reikalingi sargai, valy
tojai, padavėjai, barmanai, virėjai ir kt. 
Gali būti vyrai, moterys arba vedusių šei
mos. Viešbučio savininkas padeda išsirū
pinti vizas ir, esant reikalui, paskolina ke
lionės išlaidoms. Atlyginimas — iki 50 sva
rų per savaitę. Kreipiantis nurodyti am
žių (gali būti ir vyresnio amžiaus), lytį ir 
šeimos padėtį.

Rašyti: Antanas Šimkevičius, Lock City 
Hotel, Sault Set Marie Ontario, Canada.

EUROPOS LIETUVIS 1974 m. liepos 9 d. Nr. 38 (1218)

Močiute širdele, tai tau, tai tau. 
auginai dukrelę ne sau, ne sau ,

Gegužės 26 d. mums gerai pažįstamų 
Justino ir Rozalijos (Bulaitytės) Černių 
dukrelė Virginija sukūrė šeimos židinį su 
Mr. Raymond Lowe. Jungtuvės vyko ,Oūr 
Lady of Mount Carmel & St. George‘s baž
nyčioje Enfielde. Jaunavedžius, žengian
čius į šeimyninį gyvenimą, sujungė kun. 
Wakeling, kuris yra Our Lady of Lourdes 
mokyklos kapelionas. Tenka priminti, kad 
toje mokykloje mokytojauja R. Černienė 
ir jų dukrelė Virginija. Vedybos atliktos 
prisilaikant naujausių liturginių taisyklių: 
su maldomis, giesmėmis, palaiminimais ir 
dalyvių rankų paspaudimais — Taika su 
jumis. Pasibaigus pamaldoms, parapijos 
klebonas iškilminga eisena visus išvedė iš 
bažnyčios. Jaunavedžius lydėjo dvi poros 
jaunučių, pabroliai, pamergės ir tėveliai. 
O kai dar prisidėjo dalyviai, tai susidarė 
gausi eisena, 'kuri buvo įamžinta foto nuo
traukose.

Vestuvinis pokylis vyko Forty Hill rū
muose. Tai sena, į tvirtovę panaši vietovė, 
kurią apie 1629 m. pradėjo kurti Sir Ni
cholas Raynton. Gan didelis žemės plotas 
aptvertas aukšta mūro siena su architek
tūriniais vartais. Visi pastatai ir vartai 
statyti prisilaikant Jokubinų stiliaus. Vie
noje pastato salėje įsteigta meno galerija 
ir gausus senienų muziejus. O aplinkumo
je auga įvairiausi šiltų kraštų medžiai, žy
di gėlynai, o ežere nardo vandens paukš
čiai. Tai didžiulis botanikos sodas, kuris 
dabar yra leidžiamas ir žmonėms pamaty
ti.

Vestuvių proga į šią tvirtovę gal pirmą 
kartą įžengė gausus būrys lietuvių. Pirmas

VOKIETIJA
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

BAŽNYČIOS VADOVYBĖS POSĖDIS
Lietuvių Evhngelikų Liuteronų Bažny

čiai vadovauja sinodo išrinktoji Vyriausia 
Bažnyčios Taryba. Šį organą šiuo metu su
daro 23 nariai, kurie gyvena Kanadoje, 
JAV, Anglijoje, Australijoje ir Vokietijo
je. Tarybos vykdomasis organas yra jo 
prezidiumas, kurį sudaro 5 nariai. Prezi
diumo praplėstas posėdis įvyko birželio 8 
d .Bremene, ir jame dalyvavo jo 4 nariai 
ir 3 papildomai pakviesti Vyr. Baž. Tary
bos bei du Revizijos komisijos nariai. Po
sėdžiui vadovavo senjoras kun. A. Keleris. 
Jo pranešime nušviesta bažnytinė būklė 
Vokietijoje ir kituose kraštuose. Apie pa
dėtį Amerikoje ir Kanadoje perskaitytas 
senjoro kun. A. Trakio pranešimas, nes dėl 
tolumo jis negalėjo atvykti į posėdį. Kun. 
Urdzė pranešė apie jo aptarnaujamąjį ra
joną. Toliau sekė kasininko Fr. šlenterio 
pranešimas apie finansinius reikalus ir Re
vizijos komisijos nario J. Sėdaičio prane
šimas apie bažnyčios kasos, kasos knygos 
ir piniginių dokumentų reviziją. Nutarta 
Vokietijoje sudaryti bažnyčios rėmėjų fon
dą, kurio nariai kasmet duotų savo pinigi
nį įnašą.

Kunigui J. Stanaičiui 1973 m. rugpiūčio 
4 d. mirus, laikinai jo rajoną aptarnavo 
kun. J. Urdzė iš Bad Godesbergo. Šiam 
kraštui neturint pilnai paruošto teologo, 
ieškota kito tinkamo žmogaus. Ilgametis ti
kybos mokytojas Fr. Skėrys iš Mannheimo 
sutiko stoti į bažnytinę tarnybą. Privačiai 
jam pasiruošus ir išlaikius reikalingą ko- 
lokvijumą, nutarta jį ordinuoti kunigu 
diakonu. Jo ordinacija įvyko birželio'9 d. 
Christus bažnyčioje Bremene.

Chicagos Tėviškės parapijos bažnytinis 
choras yra numatęs 1975 m. vasarą apsi
lankyti Vokietijoje ir keliose vietose kon
certuoti. Choro priėmimo sąlygoms ir ap
linkybėms ištirti sudaryta komisija iš mok. 
R. Baltulio, J. Rupkalvio ir kun. Urdzės.

Fr. Šlenteris referavo spaudos reikalus. 
Spausdinimo kainoms Vokietijoj nuolat di
dėjant, teko nuo 1972 metų pradžios atsisa
kyti „Svečią“ spausdinti Vokietijoje ir jo 
spausdinimą perkelti Amerikon. Ten turi
ma sunkumų su spaustuve, ir todėl laik
raštėlio leidimas labai nereguliarus.

Ta proga garbės senjoras kun. A. Gelži- 
nius pristatė savo paruoštąją ir išleistąją 
90 puslapių knygutę vokiečių kalba apie 
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčią. 
Knygutės kaina 5 DM. Ją galima užsisaky

susitikimas svečių kambaryje ir tradicinis 
vynas. Po to visi pakviečiami į didžiulę sa
lę, kuri panaši į lietuviškos pilies menę, 
tik trūksta tauro ragų ir lietuviško midaus. 
Valgių stalą palaimino kun. Wakeling, o 
pietų programą pravedė jaunosios brolis 
Petras. Po skanių pietų atidaromas Černių 
šeimos gėrimų baras. Suskamba stikliukai, 
mezgasi pažintys, ir prasideda linksmoji 
vestuvių dalis. Piaustomas didžiulis ketu
rių aukštų vestuvinis tortas, ir lietuviai 
stipriais balsais uždainuoja „Ilgiausių me
tų“. Nelauktai atėjo 11 valanda, girgždė
dami užsidarė sunkūs tvirtovės geležiniai 
vartai, ir mes, lietuviai, išvažiuojame į 
vaišingus Černių namus. Čia visa pavaiši
nami skaniai pagamintais užkandžiais ir 
pastiprinančiais gėrimais. Suskamba dai
nos, muzika, ir lietuviškomis tradicijomis 
užbaigiama vestuvinė puota.

Jaunosios tėvelis Justinas Čemis yra ki
lęs iš Suvalkijos. Baigęs karinę tarnybą, 
atvažiavo į Angliją ir apsigyveno Londo
ne. Yra Londono lietuvių choro vedėjas, 
lietuviškos parapijos vargonininkas ir ak
tyviai darbuojasi įvairiose organizacijose. 
Rozalija Bulaitytė-Čemienė yra visuome
nininkų P. ir O. Bulaičių duktė, gimusi, 
Anglijoje. Čia ji irgi darbuojasi lietuviško
se organizacijose, baigė mokslus ir dabar 
yra Our Lady of Lourdes mokyklos vedė
ja. Jų dukrelė Virginija yra meno dalykų 
dėstytoja ir mokytojauja toje pačioje mo
kykloje kartu su savo mamyte. Jos pasi
rinktasis gyvenimo palydovas Raimondas 
yra meno konsultantas.

Mielieji jaunavedžiai, vedybų proga 
nuoširdžiai svekinu ir linkiu ilgo, gražaus 
ir saulėto gyvenimo.

V. Vytenietis

ti šiuo adresu: Pastor E. A. Gelzinnus, 33 
Braunschweig, Militschtrasse 36. Prisimin
ta ir Chicagoje išleistoji kun. Jono Paupe- 
ro pamokslų 'knyga.

Kadangi Vyr. Baž. Tarybos Prezidiumo 
narių dauguma gyvena Vokietijoje, todėl 
prireikus gali lengviau susirinkti, nutarta 
sėkmingesniam darbui kooptuoti jo nariais 
dr. A. Gintautą iš Bonnos, studijų patarė
ją R. Baliulį iš Hamburgo, Joną Rupkalvį 
iš Lebenstedto ir kunigą diakoną Fr. Skė
rį iš Mannheimo.

PAŠTO SIUNTOS POPIERIAUS 
FABRIKAMS

Jau 15 mėnesių, kai Italijos paštininkai 
dirbą „pagal taisykles“, o tai reiškia, kad 
nuolat susidaro krūvos laiškų ir siuntinių. 
Todėl Romoje gruodžio mėn. buvo parduo
ta 50 tonų neįteiktų laiškų popieriaus at
liekas supirkinėjantiems agentams.

Vasario mėn. Milano paštas popieriaus 
fabrikui pardavė 88 milijonus svarų ne
įteiktų laiški) (po 7 liras už svarą).

Tą skandalingą Milano istoriją vienas 
pilietis iškėlė vietiniame laikraštyje. Susi
domėjo policija. Į fabriką buvo nusiųsta 50 
karabinierių, kurie pradėjo verstis krūvo
se laiškų. Kol kas jiems pasisekė surasti 
50 registruotų laiškų, 'kuriuos daugiausia 
policijos įstaigoms siuntė teisingumo ir 
krašto apsaugos ministerijos, 11 pensijos 
knygelių, 666 svarų vertės pašto orderių, 
vienų bankų kitiems siunčiamų čekių ir 
t. t.

Be kita ko, Romoje ne pats paštas par
davė laiškus, kaip atsitiko Milane. Ten 
prieš Kalėdas paštas per siuntinių prista
tymo agentūras pasiprašė talkos, žinoma, 
už pinigą. Agentūros paėmė pinigus ir dar 
šiek tiek uždirbo už parduotuosius laiškus.

DRAUGAS, KURIS NEŠIOJA LIGAS
Šuo, kaip sakoma, yra geriausias žmo

gaus draugas. Britanija jų turi apie 7 mi
lijonus.

Deja, draugas draugu, bet arti milijono 
jų yra apsikrėtę parazitais ir jais apkre- 
čia žmones. Mokslininkad-tyrinėtojai jau 
yra išaiškinę, kad kas penktas astma ser
gančiųjų yra apsikrėtęs nuo šunų — jie iš
nešioja kirminėlius, vadinamus toxocara 
canis. Tas kirminėlis, patekęs į žmogų, be 
kita ko, gali ir apakinti jį. Kai paliečiami 
smegenys, jis gali būti polio ligos priežas
tis.

Tyrinėjimai parodė, kad dažnai nuo šu
nų apsikrečia vaikai, kurie gyvena arti 
parkų — šunų karalijos.
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