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Mieli lietuviai Didvyriai ir bajorai

kraštui būtų didelis moralinis smū-

Todėl būtina, kad visi išeivijos lietu- 
Amerikoj ir laisvame pasaulyje, vie-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba, 1975 m. kovo 17 dienos posėdyje susi
pažinusi su spaudos paskelbtomis infor
macijomis apie Valstybės Departamente 
šiuo metu svarstomas galimybes de jure 
pripažinti Pabaltijo valstybių aneksiją ir 
pramatydama tokių svarstymų pasekmes, 
priėjo šias išvadas:

a) JAV nusistatymas nepripažinti Pa
baltijo valstybių aneksijos visuomet buvo 
ir pasiliks tvirta atrama lietuvių tautos 
siekiuose atstatyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę.

b) Tos atramos praradimas galingiau
sios pasaulio valstybės vyriausybės, išei
vijos lietuviams žymiai apsunkintų Lietu
vos laisvinimo dabo pastangas, o okupuo
tam 
gis.

c) 
vi ai, 
ningai ir visuotinai veikdami, siektų įtai
goti JAV Vyriausybę, kad ji iki šiol veda
mos nepripažinimo politikos ne tik nepa
keistų, bet išnaudodama visas turimas 
priemones, Jungtinėse Tautose, Europos 
Saugumo konferencijoje ir kituose tarp
tautiniuose forumuose visoms Pabaltijo 
tautoms reikalautų laisvės ir nepriklauso
mybės tol, kol tų tautų suverenenės teisės 
bus atstatytos.

d) Nors apie Valstybės Departamento 
galimus ėjimus kol kas žinome iš neoficia
lių spaudos pranešimų, tačiau paskutinio 
dešimtmečio JAV Valstybės Departamen
to vedama politika tų pranešimų teisingu
mu mažai abejonių bekelia, todėl ir nebė
ra prasminga laukti jų patikrinimo, bet 
reikia tuoj pat energingai imtis žygių, kad 
tie galimi ėjimai nebūtų padaryti.

šias išvadas priimdama dėmesin, PLB 
Valdyba kreipiasi į Lietuvių Bendruome
nės kraštų valdybas ir kviečia jas imtis 
skubios akcijos. Kiekvieną krašto valdybą 
prašome vystyti 'tokią akciją, kokia jos gy
venamo krašto sąlygomis būtų pati efek
tingiausią. Telegramos ir laiškai JAV Pre
zidentui, prašant nepripažinti aneksijos ir 
siekti Pabaltijo tautoms laisvės, būtų vie
na iš sėkmingiausių priemonių, tinkančių 
naudoti visų kraštų LB nariams. JAV lie
tuvius išskirtinai prašome raginti savo 
kongresmanus remti ir skubiai priimti 
kongrese esančią rezoliuciją H. Con. Res. 
165, o senatorius prašyti, kad panašią re
zoliuciją įneštų į Senatą. Prašome rašyti 
laiškus į spaudą, kad atkreipus visuome
nės dėmesį. Kam įmanoma, siekti asmeni
nių ryšių su kongreso, senato, Valstybės 
Departamento bei Baltųjų Rūmų pareigū
nais ir šiame reikale prašyti jų 'talkos. Pla
nuojant ir vykdant akciją, stengtis savo 
veiksmus derinti su kitų organizacijų to 
paties tikslo siekiančiai veiksniais, ieš
kant ne konkurencijos, bet geresnių ben
drų rezultatų. Kur galima, prašoma siek
ti visų trijų Pabaltijo tautų atstovams kar
tu.

PLB Valdyba

D. Britanija nepripažįsta
„E. Lietuvio" Nr. 12 buvo išspausdintas 

laisvas vertimas memorandumo, kurį Bal
tų Taryba įteikė D. Britanijos užsienio 
reikalų ministeriui J. Callaghan ryšium su 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija. Ten buvo nurodyta, kad kon
ferencija neturės prasmės ir bus kenks
minga, jei joje nebus susitarta dėl laisves
nio žmonių bei idėjų apsikeitimo, jei bus 
įteisinti Sovietų Sąjungos teritoriniai už
grobimai ir Baltijos kraštai negaus teisės 
savarankiškai tvarkytis.

Praėjusią savaitę gautas į šį raštą D. 
Britanijos užsienio reikalų ministerijos, 
Rytų Europos ir Sovietų departamento di
rektoriaus C. J. R. Meyer atsakymas, ku
rio pagrindines mintis čia ir pateikiame.

Pirmiausia nurodoma, kad į gautąjį raš
tą atkreiptas atitinkamas dėmesys. Toliau 
sakoma, kad Europos Saugumo konferen
cijos tikslas yra ne iš naujo pakartoti 
žmogaus teisių ir laisvės principus, bet 
užsitikrinti pagrindines laisves ir libera- 
liškesnę administraciją ateičiai. Todėl 
anglai laiko ypatingai svarbiu dalyku, kad 
derybose būtų užtikrintas laisvas žmonių, 
informacijos ir idėjų pasikeitimas. Anglai 
esą įsitikinę/ kad konferencijai past bai
gus, visų kraštų vyriausybės galės suteik
ti savo piliečiams tokias laisves, kurios 
derintųsi su nuolat stiprėjančiu detentės 
judėjimu Europoje.

Rašte pabrėžiamas anglų pageidavimas, 
kad konferencijos baigmės dokumentai 
neturėtų juridinės galios ir kad principinė 
deklaracija (Declaration of Principles) bū
tų tik bendra frazė, jog valstybių sienos 
(de facto) neprivalo būti keičiamos jėga. 
Baigiamieji dokumentai neturės teisinio 
pagrindo pripažinti dabartines sienas ga
lutinėmis.

Atsakymas baigiamas tokiu reikšmingu 
sakiniu: „Vyriausybės nusistatymas Bal
tijos valstybių atžvilgiu ir toliau lieka ne
pasikeitęs. Jos Didenybės vyriausybė ne

e
PARTIJA PERSITVARKO

D. Britanijos komunistų partijos gen. 
sekretorius John Gollan *(64 m.) pasitrau
kė iš pareigų. Jo vietą užėmė Gordon Mc
Lennan, partijos organizatorius. Šis savo 
ruožtu pareigas perdavė studentų komu
nistų organizatoriui D. Cook, kuris dažnai 
kritikuoja Rusijos komunistų politiką.

J. Gollanui vadovaujant, ypačiai po Če
koslovakijos invazijos, komunistų parti
jos narių skaičius sumažėjo iki 25.000.

Per rinkimus į britų parlamentą komu
nistų partija turėjo 44 kandidatus, bet vi
same krašte surinko tiktai 30.000 balsų.

Po naujo persitvarkymo būsianti per
žiūrėta partijos programa ir prisitaikyta 
prie draugiškos Maskvos politikos.

yra
IR AMERIKIEČIUS ĮTARIA

Grupė darbiečių parlamento narių 
paruošusi sąrašą JAV diplomatinės tarny
bos asmenų, kuriuos įtaria esant šnipais. 
Esą apie dvylika amerikiečių diplomajtų 
yra ČIA (Central Intelligence Agency) na
riai. Minėtieji parlamento nariai prašys 
vyriausybės, kad tie agentai būtų ištrem
ti.

ATRANKOS MOKYKLOS
Kai D. Britanijoje vis daugiau kalbama 

apie garsiųjų (pvz. Eaton) aristokratų 
vaikų mokyklų panaikinimą, Sov. Sąjun
goje tokios mokyklos kaip tik darosi vis 
populiaresnės. Britų spaudoje dažnai dis
kutuojama, kodėl krašte, kur taip labai 
pabrėžiamas lygybės principas, steigia
mos išskirtinės mokyklos. Nurodomos trys 
priežastys: 1. Specialiosios mokyklos ski
riamos partijos vadams — elitui paruošti; 
jose ypatingas dėmesys esąs kreipiamas į 
marksizmo — leninizmo studijas. 2. Mo
kyklų tikslas — gerų specialistų atranka; 
esą netikslu išimtinai gabiems bet kurio
je mokslo srityje jaunuoliams trinti suo
lus kartu su tais, kuriuos reikia visą lai
ką už ausų traukti. 3. Naujai susidariusio
ji partijos ir valdžios pareigūnų diduome
nė (sovietinė aristokratija) nebenori, kad 
jų vaikai maišytus! su „mužikais“ ir stei
gia jiems atskiras mokyklas.

Gal ši trečioji priežastis yra pati svar
biausia, nes praktika rodanti, kad tų se- 
lektyvinių mokyklų mokiniai nėra išimti
nai gabūs ir dažnai jų tėvai samdo moky
tojus padėti paruošti pamokas. Turint gal
voje aukštųjų postų nepastovumą, dauge
lis juos užimančių stengiasi sudaryti savo 

pripažįsta de jure Baltijos valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą.“

Iš šito atsakymo matyti, kad D. Britani
jos (ir kitų Vakarų Europos valstybių) 
vyriausybės nesiskubina užbaigti Europos 
Saugumo konferencijos, kol nebus susi
tarta bent dėl pagrindinių žmogaus teisių 
ir laisvės dėsnių. Europos kraštai, gyven
dami arčiau Sovietų Sąjungos, geriau su
pranta, kad tas populiarusis žodis detentė 
yra visiškai bereikšmis, jeigu jis nėra re
miamas nuoširdžiais veiksmais.

SURASTI KATYNO DOKUMENTAI
Britų Public Record Office Ashridge su

rasta Katyno dokumentų byla, kurią žada
ma panaudoti apeliacijos skunde dėl Ka
tyno paminklo pastatymo šv. Luko bažny
čios šventoriuje, Chelsea. Ant šitos užsie
nio reikalų ministerijos bylos viršelio yra 
užrašas — „Medžiaga vertinga ir gali bū
ti reikalinga vėliau“. Pati byla pavadinta 
„Katyno reikalų byla“.

Svarbiausias dokumentas byloje yra 
buv. D. Britanijos ambasadoriaus sir 
Owen O'Malley pranešimas, rašytas 1943 
m. Jame nurodoma, kad lenkų sušaudy
mas Katyno miške, pagal ambasadoriaus 
turimus davinius, turėjęs būti rusų dar
bas. Byloje yra dvylikos Europos gydyto
jų raporto vertimas, kuriame sakoma, kad 
jie 1943 m. balandžio mėn. vokiečių oku
pacinės valdžios pakviesti, patikrino ma
sinį Katyno kapų. Mediciniškais tyrimais 
nustatyta, kad lavonai buvę palaidoti 
prieš 1941 m., t. y. prieš vokiečių atėjimą. 
Komisija, patikrinusi 2.000 lavonų, pažy
mėjo, kad visi jų kišenėse rasti dokumen
tai, laiškai ar laikraščiai buvo pažymėti 
1939 ar 1940 m. datomis. Tai yra tuo me
tu, kai rusai valdė Katyną. Vėliausia yra 
rusiško laikraščio data iš 1940 m. balan
džio 22 d. 

vaikams privilegijuotas sąlygas specialy
bei įsigyti, kad nustumus nuo valdžios lo
vio, nereiktų skursti.

NIEKAS NENORI DIRBTI
Jaroslavlio universitetas Sovietų Sąjun

goje paskelbė apklausinėjimo davinius, 
įvairių gyventojų grupių tėvai buvo ap
klausinėjami, kokį užsiėmimą jie norėtų 
siūlyti savo vaikams. Vadinamieji inteli
gentai be išimties pasisakė, kad negali bū
ti ir kalbos apie vaikų siuntimą į fabrikus 
ar prie kitų paprastų darbų. Mišriose šei
mose tik keturi procentai tėvų sutiko sa
vo vaikus padaryti paprastais darbinin
kais. Net ir tose šeimose, kur abu tėvai 
yra darbininkai, tik 22% norėjo, kad vai
kai pasektų tėvų pėdomis. Vadinasi, pir
moji žmonių kategorija, kurios pritrūks 
darbininkų valstybėje, bus darbininkai...

STALINAS IR FRANKO
Neseniai paskelbtieji slaptieji Jaltos 

konferencijos dokumentai pavaizduoja, 
kaip tuo metu Stalinas norėjo likviduoti 
Ispaniją, nuversdamas gen. Franko vy
riausybę. Trumanas jam pritarė, bet 
Churchilis griežtai pasipriešino. Jis pa
reiškė, kad tai būtų kišimasis į svetimos 
valstybės reikalus ir todėl britų parla
mentui nepriimtinas. Be to, jis nurodė, 
kad Europoje esama ir daugiau diktatū
rinių režimų. Churchillio nuomonei prita
rė vėliau užs. reikaltĮ ministeriu pasidaręs 
Bevin, ir tokiu būdu reikalas buvo pa
mirštas.

MONARCHAI BĖGA
Salazaro laikais Portugalija buvo pasi

dariusi sosto netekusiųjų Europos monar
chų prieglauda. Estorilyje prie Lisabonos 
gyveno buv. Ispanijos karalius Don Juan 
of Bourbon, kuris nepritarė fašistų reži
mui, nors jo sūnus yra numatytas gen. 
Franco įpėdiniu. Kaimynystėje (Cascais) 
buvo įsikūręs buv. Italijos karalius Um
berto. Prie Estoril gražioje viloje buvo 
patogiai įsitaisiusi buvusi Bulgarijos ka
ralienė Joanna, šiuo metu visi tie buvu
sieji monarchai yra išvykę ir žada į Por
tugaliją nebegrįžti.

SPAUDOS VARGAI
Nors kainos nuolat keliamos, didieji bri

tų laikraščiai, kurie leidžiami milijoni
niais tiražais, 'beveik visi yra paskendę 
Skolose. Tuo tarpu atlyginimų problema 
verčia kai kuriuos laikraščius bent laiki
nai užsidaryti (pvz. Daily Mirror). Sandė
lio darbininkas, gaunąs per savaitę 67 sva
rus ,o sunkvežimio šoferis 83 svarus, pra
šo dar daugiau.

Tad nenuostabu, kad Daily Mirror per 
9 mėnesius turėjo pusę milijono svarų 
nuostolio, o metinis tą laikraštį leidžian-
čios IPC grupės nuostolis sieks 1.2 mil. 
svarų.

The Times ir Sunday Times kas savaitę 
padaro po 100.000 sv. nuostolių. Kaip ilgai 
turtingasis lordas Thomsonas galės tuos 
nuostolius padengti? Guardian dienraštis 
praėjusiais metais turėjo 1 mil. nuostolio, 
kurio dalį sumokėjo iš tos pačios bendro
vės leidžiamo Manchester Evening News 
pelno. Daily Express standart per pusme
tį turėjo 652.000 sv. nuostolio. Ir taip be 
galo.

Prasidėjus krizei, žymiai sumažėjo kai 
kurių laikraščių pajamos iš skelbimų. O 
nuolat kylant laikraščio prenumeratos 
kainai, pradėjo nubyrėti skaitytojai.

Tokia yra milijoninės spaudos istorija. 
O ką turėtume pasakyti apie savąjį „E. 
ietuvį“, kuris, turėdamas vos nepilną tūks
tantį skaitytojų, pateikiamas už tą pačią 
kainą, kaip ir britų savaitiniai laikraš
čiai?

LUDMILA IŠSIŠNEKĖJO
Ludmila Zemliannikova 1965 m. kartu 

su Šelepinu dalyvavo profsąjungų konfe
rencijoje. čia ji sužinojo apie šelepino 
planus perimti valdžią Kremliuje, kurią 
tuo metu turėjo Brežnevas ir Kosyginas. 
Jai per anksti išsišnekėjus, Šelepinas bu
vo nustumtas į profsąjungų vadovybę, o 
L. Brežnevas įsitvirtino pirmojo sekreto
riaus kėdėje. Zemliannikova dėl to nenu
kentėjo, ji ir toliau paliko dirbti profsą
jungų centro įstaigoje.

SACHAROVO ŽMONA NEGALI 
IŠVAŽIUOTI

Sovietų mokslininko A. Sacharovo žmo
na per karą slaugydama ligonis, pati bu
vo sužeista. Ji dabar nebemato viena aki
mi, o antroji taip pat labai greitai silpsta. 
Jau seniai prašėsi leidimo išvykti gydytis 
į garsiąją Sienos akių kliniką Italijoje. 
Šiomis dienomis pranešta, kad jai leidi
mas galutinai atsakytas.

įšvirkščiami narko- 
paraližuoti silpnes-

tik viena laisvė —

Tas nedidelio ūgio, bet milžiniškos dva-1 yra 'taurus žmogus, iškentėjęs net 23 me
stos jaunas vyras, Simas Kudirka, laimin
gai atvykęs į Vakarus, savo paprastais žo
džiais ir mintimis privertė ne vieną giliai 
susimąstyti. Privertė padaryti mūsų laiko 
nuosėdomis apneštoje galvosenoje savo
tišką „spring cleaning". Iš Lietuvos bru
kamoji spauda ir pripuolami pasikalbėji
mai su partijos palaiminimą gavusiais 
svečiais, kai kam pradeda sudaryti vaiz
dą, kad „velnias nėra toks baisus, kaip 
pamaliavotas“. kad okupantai nevaržo lie
tuvių kalbos, sąžinės ir tautinės kultūros 
laisvės, kad tautai negresia joks išnykimo 
ar nutautimo pavojus. Nors ir ne labai su
maniai, bet pastoviai 
tikai pradeda pamažu 
niųjų smegenis.

Deja, Lietuvoje yra
garbinti pasenusias marksizmo doktrinas 
ir paklusniai 'klausyti „didžiojo brolio“ 
nurodymų. Štai, ką sako S. Kudirka apie 
žmogaus teises ir laisvę Lietuvoje:

„Tai niekšiškiausias melas. Žmonės ten, 
kaip ir Tarybų Sąjungoje, turi teisę tiktai 
į darbą ir kalėjimą. Apie religijos laisvę 
negali būti nė kalbos. Pvz. kandidatai į 
kunigų seminariją Kaune yra atrenkami 
ne vyskupo, ne rektoriaus, o kegebisto — 
saugumiečio. Tie, kurie yra giliai katali
kiški, iš kurių nepadarys šliužų, nepriima
mi arba pašalinami. Saugumiečiai pasiun
čia seminarijon tokius kandidatus, kurie 
gali būti naudingi Bažnyčios sprogdini
mui. Tiesa, žmonės dar gali krikštyti savo 
vaikus šventovėse, bet kas iš to, jeigu jie 
negali mokyti jų krikščioniškojo tikėjimo, 
įkvėpti dvasios, nes abu yra priversti 
dirbti — nėra laiko vaikų mokymui. O 
nuo tėvų religingumo, nuo jų pasipriešini
mo, nuo jų uolumo priklauso jaunosios 
kartos ateitis ne tik religiniu, bet ir tau
tiniu požiūriu^ Šių dienų dvasiškis bijo 
pasakyti pamokslą. Leidžiama tik paskai
tyti iš knygos — Evangeliją ir dienai skir
tą pamokslą.“

O vis dėlto Lietuvos vardas tebėra gy
vas ir tūkstančiai dėl jo tebekovoja. Dar 
pakankamai yra žmonių, kurie nepardavė 
jo „už trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą“. Jie nori, kad jie patys ir jų tau
ta būtų laisvi. Tai yra naujųjų laikų did
vyriai, žmonės, pasiryžę už savo tautos 
laisvę ir garbę atiduoti savo gyvybes. 
Nors to didvyriškumo dažniausia jie sau 
ir neprisiima. Kai S. Kudirkai buvo užsi
minta apie jo didvyrišką elgesį teismo ir 
kalinimo metu, jis atsakė:

„Man tikrai nepatogu, kai mane taip 
vadina. Aš nelaikau 
ką aš padariau, gali 
Likimas išmetė mane 
kur pasaulis pamatė 
mą, melą ir atitinkamai reagavo. Tikri 
mūsų tautos didvyriai yra tie, kurie tebė
ra kalinami už spygliuotų vielų ne trejus 
metus, kaip aš, bet 10, 15, 20 ir net 28-rius 
metus. Kai kurie jų yra jau suluošinti, ne
bepaeina, bet jų dvasia išliko lietuviška, 
katalikiška, tyra.“

Ir čia pat jis papasakoja apie vieną to
kį didvyrį, J. Kedžionį.

„Pastarasis buvęs partizanas, ypatingai

savęs didvyriu. Tai, 
padaryti kiekvienas, 
ant „Vigilant“ laivo, 
bolševikinį brutalu-

Se/rfęF/oS DIENOS
— Vokiečiai atšaukė savo planą pasta

tyti Amerikoje naują Volkswagen'o fabri
ką. Priežastis — ekonominė krizė.

— Maskvoje vėl 'persekiojami norį emi
gruoti žydai. Draudžiama net švęsti iškil
mingiausią žydų šventę — Velykas.

— Vienas žinomiausių Londono viešbu
čių Savoy praėjusiais metais turėjo apie 
£79.000 nuostolių.

— Nužudytasis Saudi Arabijos karalius 
Faisal buvo vakariečių draugas. Tokiu bū
du dr. Kissingerio politikai Vid. Rytuose 
suduotas naujas smūgis.

— Britų parlamente svarstomas įstaty
mas, kuris leis restoranuose (Public Hou
se) įrengti kambarius vaikams. Atidary
mo laikas numatomas nuo 10 vai. ryto iki 
vidurnakčio.

— Darbiečių klubas Southall, prie Lon
dono. nutarė nepriimti spalvotųjų gyven
tojų. Beveik pusė šio miesto gyventojų 
yra indai, pakistaniečiai, bangladešai ir 
kt. Vietos parlamento atstovas S. Bidwell, 
kairiojo sparno darbietis, yra išvykęs į 
JAV rasinių santykių studijuoti.

— Komunistų partijos narys, kinietis 
Ho Yin, kartu su dviem kitais piniguočiais 
nutarė įrengti arklių lenktynių aikštę 
Macao provincijoje.

— Kariškieji sluoksniai Lisabonoje kal
tina Ispaniją, kad ji slepianti Portugali
jos dešiniojo sparno Išlaisvinimo Armiją.

— Sovietų laivynas Atlante įsitaisė 
plaukiojančius dokus povandeniniams lai
vams remontuoti. Viename doke iš karto 
gali būti remontuojami du dideli arba ke
turi mažesni laivai. 

tus koncentracijos stovyklose. Dabar jis 
yra džiovininkas, gyvena Uralo srityje. 
Jam neleidžiama pasimatyti nei su žmo
na, nei su sūnumi. Tai šventas žmogus. 
Daug kartų esame su juo meldęsi, mąstę. 
Jis yra suluošintas, bet ir šiandien švyti 
savo sielos tyrumu, ištikimybe Lietuvai. 
Daug kartų kagėbistai siūlė jam pasmerk
ti savo praeitį, savo brolį partizaną, kurį 
rusai sušaudė, ir pačią Lietuvą. „Kas ta 
Lietuva?“ — sakė jam kagėbistai. „Dabar 
yra Tarybų Lietuva, laisva Tarybų Sąjun
gos glėbyje. Atiduok savo gyvenimą šitai 
Lietuvai!" Bet J. Kadžionis šitam gundy
mui niekad nepasidavė. Jis paliko ištiki
mas savo 'krikščioniškam tikėjimui ir sa
vo Lietuvai."

Išgyvenę trisdešimt metų išeivijoje, mes 
jau pradedame jaustis lyg ir atpalaiduoti 
nuo tokios meilės tėvynei, kokia dega čia 
aprašytasis partizanas, arba kokia degė ir 
sudegė Kalanta. Laisvė mums pasidarė 
savaime suprantamas dalykas, neatskiria
mai reikalingas dvidešimtojo amžiaus 
žmogui. Mes daromės nebe tremtiniai, bet 
išeivijos bajorais. Pradedame užmiršti sa
vąją kenčiančią tėvynę ne vien tik todėl, 
kad ten nebegalime grįžti, bet kad ir ne
benorime.

Ar aš nesakiau?

atsitikti ir visai nelauktų 
prasidėti naujas žydų-ara- 
dr. Kissingeris pasitraukti

Kai po žydų-arabų karo Sovietų Sąjun
ga reikalavo taikos klausimą vienu ėjimu 
išspręsti Ženevoje, dr. Kissingeris bandė 
naują — žingsnis po žingsnio— politiką. 
Iš pradžių, rodėsi, viskas ėjosi gerai. Ara
bai net buvo pradėję nusigręžti nuo Mas
kvos. Deja, Kisingerio politika nepasitei
sino, ko ir jis pats neslepia. Varšuvos ra
dijas tiesiog paskelbė, kad JAV dabar tu
rės keisti savo politikos kursą Vid. Ry
tuose ir priimti senąjį Brežnevo pasiūly
mą — konferenciją Ženevoje. Brežnevas 
dabar tyliai šypsosi niūniuodamas: ar aš 
jums nesakiau.

Žinoma, gali 
dalykų — gali 
bų karas arba 
iš savo pareigų. Tada padėtis pakryptų į 
tragiškąją pusę.

Karaliaus Faisalo nužudymas ir Kissin- 
gerio nepasisekimas Izraely arabų žvilgs
nį vėl kreipia į Maskvą. Jie pamatė, kad 
,/medaus mėnuo" su Izraeliu pasibaigė, 
kad atėjo laikas atsiraityti rankoves ir 
klausimą galutinai išspręsti diplomatijos 
ar karo būdu.

Oficialiai visa kaltė už dr. Kissingerio 
nepasisekimus yra verčiama Izaelio vy
riausybei. Tačiau sovietai kaltina Egipto 
pezidentą Sadatą, kad jis taip ilgai davėsi 
suvedžiojamas. Reikia nepamiršti, kad j 
Ženevos konferenciją arabai dabar atsiveš 
ir palestiniečių vadą Jasser Arafat, kuris 
jau pateikė savo reikalavimus Jungtinėse 
Tautose ir be kurio gal būtų buvę apsiei
ta, jei Ženevos konferencija būtų buvusi 
baigta prieš metus.

— Buvęs Vokietijos kancleris W. Brandt 
kreipėsi į Britaniją, kad ji pasiliktų Euro
pos Bendruomenėje ir padėtų sukurti de
mokratišką ir socialistiškai pažangią Eu
ropą.

— Pusę visų D. Britanijos turtų valdo 
penki procentai gyventojų, pareiškė Fi
nansų Ministerijos sekretorius.

— Naujai paskelbti pokario dokumentai 
rodo, kad Potsdamo konferencijoje trys 
didieji visiškai nepasitikėjo vieni kitais. 
W. Churchilis tatai atvirai pasakęs Stali
nui.
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M. Valančiaus raštai
,1

„Bijausi tiktai dviejų dalykų: kad 
nuo darbo pertekliaus neprarastum 
sveikatos ir, būdamas užsiėmęs aukš
tesniais reikalais, nepamirštum Lie
tuvos“ —
M. Valančus A. Baranauskui (1886. J. 
8).

Tautos gyvastingumą ne tik paliudija, 
bet ir palaiko jos raštiją arba literatūra. 
Ypačiai gimtąja kalba rašytos knygos bū
tinos kovojančioms dėl laisvės tautoms: 
jos žadina gimtosios žemės meilę, kelia 
pasipriešinimo ryžtą, moko ir auklėja.

Vysk. Motiejus Valančius (1801. II. 28 
— 1875. V. 29), gimęs susipratusių vals
tiečių šeimoje, niekuomet nenutolo nuo 
tautinės gyvybės versmių — lietuvių tau
tos žmonių. Gerai pažinęs jų gyvenimo są
lygas bei sunkumus, pasitelkęs veiklesnių 
kunigų, žemaitišku atkaklumu griebėsi 
darbo: steigė ir rėmė parapijines mokyk-

J. Kuzmickis
las (1854 m. Žemaičių vyskupijoje buvo 
197 mokyklos su 5.910 mokinių!),: pats ra
šė, padėjo M. Lietuvoje spausdinti ir su
darė sąlygas platinti lietuviškas knygas; 
dorino žmones, vadovaudamas blaivybės 
akcijai ir savo raštuse iškeldamas krikš
čioniško humanizmo bruožus lietuvio cha
rakteryje.

a) Religinės knygos. Dar Kražių gimna
zijoje kapelionaudainas (1834-1840 m.), 
M. Valančius, tvarkydamas turtingą mo
kyklos knygyną, pradėjo rinkti medžiagą 
„Žemaičių vyskupystės" istorijai: jis pasi
šovė parašyti rimtą veikalą nuo jos Įkūri
mo (1413 m.) iki jo paties laikų. Nepasi
tenkinęs tiktai sielovadine veikla, daug 
vietos skyrė bendrai Lietuvos istorijai, ne
užmiršdamas aprašyti senojo lietuvių ti
kėjimo, jo apeigų, burtų, raganavimų bei 
kerėjimų. Atskirame Skyriuje supažindino 
su kai kuriais lietuvių rašytojais — M. 
Daukša, K. Sirvydu, J. Pabrėža, B. Gaile- 
vičium ir kt.

„Žemaičių vyskupystę" sudaro dvi da
lys, apimančios 594 psl., išspausdintos 
1848 m. Nors dabar Lietuvoje išleistuose 
dviejų dalių M. Valančiaus „Raštuose“ V. 
Vanagas šį istorijos veikalą naiviai sieja 
su „besirandančios lietuvių buržuazijos 
ideologija“, tačiau jis pats prisipažįsta, 
kad tai „buvo vienas pirmųjų mokslo dar
bų lietuvių kalba, skirtų inteligentijai“.

Būdamas uolus lietuvis ganytojas ir, 
kaip tokiam dera, ryždamasis įsąmoninti 
tikėjimo tiesas, M. Valančius parengė vi
są eilę religinio turinio knygų: T. Kem- 
piečio „Kristaus sekimą“, „Senojo Įstaty
mo šventąją istoriją“, „N. Įstatymo šv. is
toriją“, „Gyvenimą Jėzaus Kristaus)“, 
„Gyvenimą Švč. P. Marijos“, „Karaliaus 
Dovydo psalmes", „Mokslą Rymo katalikų 
suaugusiems" ir dviejų dalių vaizdingai 
aprašymus. „Gyvenimus šventųjų—Žiwa- 
taj Svvętuju“.

b) Tautosaka ir vaikai. Mokydamasis 
lietuvių kalbos iš jos gyvojo šaltinio — 
šnekamosios liaudies kalbos, M. Valan
čius atkreipė dėmesį ir j mūsų tautosaką: 
1867 m. buvo išspausdintos jo sutelktos 

„Patarlės žemaičių“ (1200 patarlių). A. 
Baranausko teigimu, dėl gausybės darbų 
„nė nespėjo patarlių rankioti, bet kitų su
rankiotas vienon vieton sudėjo ir spaus- 
tuvėn padavė“. Pažymėtina, kad tos pa
čios patarlės buvo (glaustos ir i M. Mieži
nio žodyną (1868 m.).

M. Valančius buvo realistas, logiškas 
žmogus. Žinodamas, kad „vaikai, lemen- 
torių perėję, tuojau kimba į „Aukso alto
rių“, kuriame tėra pačios maldos su lita
nijomis“, parašė „pasakų knygelę, kurią 
vaikai skaitydami nesiilgės; lai tada būna 
pirma po lementoriaus knygele“ („Vaikų 
knygelės“ prakalba).

Šią „Vaikų knygelę“ sudaro septynioli
ka auklėjamojo, pamokomojo pobūdžio 
pasakų, kurios iškelia religinių apeigų at
likimą (Petris ir Onelė), neleistiną žiau
rumą (Jonis ir Kerdžius), tradicinį pa
maldumą į Švč. Mariją (Klebonas), blo
gio sėklas vaiko širdyje (Gustis Kručas), 
nevaldomos vaizduotės nukrypimą į me
lagystę (Mikė Melagėlis), idealaus vaiko 
elgseną (Geroji Onelė), mažo kaip parše
lis, bet nedoro kaip šunelis Prancės 
Paukštvanagėlio Įtūžimą koneveikti 
paukštelius ir kt. Anų laikų mada (plg. 
Kr .Donelaitį, D. Pošką), geruosius vaikus 
nudažė žavingiausiomis spalvomis: Onelė 
„dar lopšelyje gulėdama, niekuomet ne- 
bliovė. Norėdama žįsti ar paskiau valgyti, 
trupinėlį pastenėjo, o motušė suprato ją 
valgyti norint. Nuo jos kūdikystės lig šio 
laiko niekas jos nematė supykusios ar su
siraukusios“ (Geroji Onelė). Priešingai, 
— bloguosius pavaizdavo apšašusiais pa
baisomis: France „buvo mažo augumo, pil
vą turėjo didelį it būgną su putra pripiltą, 
stambūs plaukai jos stovėjo ant galvos it 
šeriai, nosį turėjo atkragusią, tarp akių 
perlaužtą, rankas ir kojas juodas, vasarą 
nuo gervių sukapotas. Per pavasarį, kiau
les beganant, burna ižėjo į pleikatas, su
sproginėjo it eglės žievė, į galvą įsimetė 
gyvis su piktšašiais. Drąsiai galėjo statyti 
aną į kanapines už baidyklę“ (Prancė 
Paukštvanagėlis).

c) Į talką paaugusiems. Ta pačia di
daktine nuotaika atausta ir M. Valančiaus 
„Paaugusių žmonių knygelės“ (1865 m.) 
pasakojimai. Tur būt, šiuos pasakojimus 
turėjo galvoje jžiu minėtas V. Vanagas, 
bardamas už „tautinį nepakanktumą, ku
rio po poros — trejeto dešimtmečių nesto
kojo lietuvių buržuaija“, kai M. Valančius 
iš tikrųjų pasisakė už lietuvių susiprati
mą, kad „mūsų pačių žmonės mokėtų tai 
padirbti, ko reikalaujam“ (Plikbajoris).

Rūpindamasis lietuvių gerbūviu, tauti
ne sąmone bei savigarba ir gailėdamasis 
jų materialinio išnaudojimo, M. Valan
čius, svarstydamas praktiniu protu, priėjo 
labai praktiškų ir realių išvadų: „Mūsų 
krašte gan turim artojų, šieno plovėjų, 
bernų ir piemenų kiek reikiant, bet maž 
tėra amatininkų. Juk šitai mūsų pačių pa- 
rakvijoj vos ne visi kalviai, šiaučiai, 
•kriaučiai, melninkai, dailidės, odininkai 
vien yra ar vokiečiai, iš Prūsų atvykę, ar 
žydai, ar maskoliai atėjūnai. Mes turim 
prie jų eiti, melsti, kad mums ką padirb
tų, padirbus brangiai užmokėti. O dėl ko 
tai? Jog patys it mulkiai nesugeba to pa
daryti" (Plikbajoris).

Jei, V. Vanago žodžiais tariant, M. Va
lančiaus „neigiamas nusistatymas prieš 

kitataučius, kaip lietuvių liaudies išnau
dotojus, čia dažnai virsta neigiama pažiū
ra į pačias tautas, kurioms jie atstovauja, 
įgauna apibendrinančios prasmės“, jis tu
rėtų valančiškai apsvarstyti realią tikro
vę ir atsiminti, kuo lietuvių tautą pavertė 
„vokiečiai, iš Prūsų atvykę'1 ir „maskoliai 
atėjūnai“. Pastarieji ir šiandien „tebemo
ko" viso to, kas niveliuoja tautinę sąmo
nę, M. Valančiaus skelbtąjį kat. tikėjimą, 
lietuviškąjį susipratimą ir tautos apsi
sprendimo laisvę.

Kaip nepalaužiamos moralės ir susipra
timo šauklys, M. Valančius savo pasakoji
muose ragino saugotis čigonų, kurie „nie
kam nieko nemokėjo, niekų nieko nedirb
dami, mito iš apgauties ir vagystės“ (Či
gonai); skatino nepasitikėti šundaktariais, 
kurie „biaurojas tik dėl savo pelno, jog li
goniams daugiau iškados, nekaip gero, pa
daro“ (Žmonių gydytojai arba daktarai); 
įtaigojo susilaikyti nuo svaigalų, nes kaip 
„vagies vaikai kručauja ir išeina į vagis, 
vaikai tėvo geriančio yra girtuokliais“, ir 
gale priduria: „Nebnoriu jų vadinti nė 
avelėmis savo, bet praminsiu paršais, ku
rie paprastai geria paplavas vos nesprog- 
dami" (Jurgis, nedoras ūkininkas); mokė 
paklusti Dievo valiai (Priepuoliai Stepo
no), laikytis savo tikėjimo (Žalnierius 
Napoleono I bei Trynė ir Vincentas) ir 
vykdyti jo dėsnius, nes „nė vienas žmogus 
neužgema paleistuviu, o jei paaugęs į to
kius pavirsta, nėra tai kaltybė prigimimo, 
bet papktinimo“ (Petronė ir jos priepuo
liai).

M. Valančius, tiesa, formuluoja mora
laus gyvenimo normas, bet savo mintis 
paryškina sugestyviais ir palyginti gyve
nimiškais pavyzdžiais, paimtas iš realaus 
gyvenimo.

d) Suaugusių skaitybai. Literatūros kri
tikai pripažįsta, kad geriausiai pavykusiu 
M. Valančiaus kūriniu yra „Palangos Ju
zės“ apysaka (1869 m.). Tai puiki lietuvių 
buities apybraiža, jų dvasinio ir medžiagi
nio gyvenimo aprašymas. Žinodamas, kaip 
žmonių papročiai ilgainiui keičiasi, ėmė ir 
surašė „ne vien papročius, bet ir juokavi
mus“, „idant ateinančios giminės žinotų, 
kas tiko žemaičiams su lietuviais gale mū
sų devynioliktojo amžiaus“ (Prakalba).

Rutuliuodamas savo mintį, kad „žmonės 
mokėtų tai padirbti, ko reikalaujam“, ra
šytojas išsiunčia mažažemio žvejo sūnų 
Juzę Viskantą į Klaipėdą mokytis siuvė
ju, kuris, pramokęs amato, iškeliauja į 
žmones. Po ketvertų metų grįžęs važiuo
tas. su žmona ir sūneliu, per trylika vaka
rų pasakoja, kur buvęs, ką matęs. Juzė 
yra viso šio kūrinio ašis, apie kurią suka
si paskiri epizodai, vaizduoją žmonių pa
pročius, krikšto, vedybų, laidotuvių apei
gas, šokius, žaidimus bei dainas. Tokiu 
būdu rašytojui buvo gera proga iškelti kai 
kurias negeroves ir skatinti ūkinę pažan
gą, švarą, gražų sugyvenimą, apšvietą.

Nei kūrinio sąranga, nei gyva kalba bei 
stiliumi „Palangos Juzei“ neprilygsta „Pa
sakojimas Antano Tretininko“ (1872 m.). 
Buvęs Dotnuvos vienuolyno tarnas „da
raktorius“ Antanas pasakoja savo įspū
džius apie mokyklėlių organizavimą, duo
damas apsčiai Lietuvos istorijos, geogra
fijos bei šv. istorijos žinių. Tai tarsi mo
kymo ir auklėjimo pedagoginis vadovas, 
kuriuo galėjo pasinaudoti visi tie, kurie 
ryžosi mokyti ir auklėti lietuvių vaikus.

M. Valančius, su tokiu įkarščiu ėmęsis 
istoriko, liaudies švietėjo bei rašytojo dar-

Literatūrinė popietė
Praėjusį sekmadienį naujoji Londono 

lietuvių parapijos saliukė buvo pilna žmo
ni.ų. Susirinko apie 50 tautiečių į seniai 
Londone begirdėtą pramogą — literatūri
nį pobūvį. Gal tai nebuvo literatūrinis va
karas tikra to žodžio prasme, nes rašyto
jai ne tik skaitė savąją kūrybą, bet taip 
atsakinėjo į publikos paklausimus ir pa
sakojo savo kūrybinio darbo kai kurias 
smulkmenas.

Gal labiausia žmones traukė noras pa
matyti Anglijoje dar nebuvusį rašytoją 
Eduardą Cinzą, bet lygiai domėjosi ir sa
vaisiais kūrėjais, kurių, gaila, tik du šį 
kartą tedalyvavo.

Šio laikraščio redaktoriui teko maloni 
pareiga trumpu žodžiu pradėti pobūvį. 
Pirmasis savo novelę „Katė Pompaneta“ 
paskaitė E. Cinzas. Tai iškarpa iš miesto 
žmonių gyvenimo, kurioje pavaizduota, 
kaip susikryžiuoja gyvulių ir žmonių mei
lė, padarydama dviejų kaimynų taikų gy
venimą nebeįmaflomą.

Poetas Vladas Šlaitas savo originaliu 
stiliumi paskaitė keletą būdingų eilėraš
čių, išreiškiančių poeto santykį su kūry
ba, gamta ir tėvyne. Tai buvo individua
lus žvilgsnis į žmogų, į jo vidaus pasaulį.

Kazimieras Barėnas grįžo j Lietuvos 
kaimą, kurį jis sugeba su reimontišku ge
nialumu pavaizduoti. Jis paskaitė neilgą, 
bet labai kondensuotą ištrauką iš pamažu 
gimstančios „Tūboto gaidžio metų“ antro
sios dalies. Gaila, kad autorius vėliau sa
kėsi aptingęs ir nebežinąs, kada pradėta
sis kūrinys galėsiąs pasirodyti pasaulyje.

Visiems trims rašytojams, literatūros 
premijų laureatams, publika nepagailėjo 
plojimų. (Iš tikrųjų K. Barėnas už savo 
kūrybą jau yra laimėjęs net dvi literatū
ros premijas).

Po šitos „oficialiosios“ dalies vyko be
veik šeimyniški pasikalbėjimai su rašyto
jais. E. Cinzas buvo paprašytas papasako
ti apie jo greitai pasirodančią naują kny
gą „Raudonojo arklio vasara“, kurią lei
džia A. Mackaus leidykla Amerikoje. Pa
pasakojo jis ir apie kitus savo literatūri
nio darbo apmatus, kurių tolimesniame 
plane yra intryguoj antis romanas apie 
žydų tragediją antrojo pasaulinio karo 
metu.

Kai kas norėjo žinoti, kaip rašytojas pa
gauna savo būsimam kūriniui mintį ir 
kaip griežtai laikosi numatytojo plano. E. 
Cinzas pasisakė neturįs epochinių proble
mų ar užsimojimų, nesilaikąs kurių nors 

bo, yra iškilus mūsų tautos šulas, įrodęs 
ano laiko skeptikams, kad lietuvių kalba 
galima sukurti stilingus literatūros kūri
nius. Jo pramintais keliais suskato eiti vė- 
lybesni mūsų rašytojai, drąsiau ieškoda
mi literatūrinės kūrybos ištakų mūsų 
liaudies neišsenkamoje versmėje ir moky
damiesi iš jo gyvo stiliaus, sultingos kal
bos. Dėl to reikia sutikti su V. Vanago iš
vada: M. Valančiaus „beletristika ir visi 
kiti raštai yra vienas svarbiųjų mūsų kal
bos paminklų, nepakeičiamas, daugeliu at
vejų vienintelis medžiagos šaltinis ling
vistikos mokslui — kalbos istorikams, 
leksikografams, dialektologams“.

Dėl to kada nors grįšime prie M. Valan
čiaus raštų stiliaus ir idėjų, kurios ir šian
dien reikšmingos visiems lietuviams. 

literatūrinių dogmų, bet imąs faktus iš gy
venimo. apvelkąs sukendensuotus faktus 
literatūriniais drabužiais ir atiduodąs 
skaitytojams. Jis nevengiąs baigto kūri
nio įtaisyti ir perrašinėti. Daugelio nuste
bimui. jis net prisipažino premiją laimė
jusioje „Brolio Mykolo gatvėje“ matąs 
taisytinų dalykų. Šitokį prisipažinimą rei
kia skaityti rašytojo didele dorybe, nes 
tik dogmose užkietėję kūrėjai nebedaro 
progreso.

Ta proga E. Cinzas padarė malonią 
staigmeną kolegai K. Barėnui, pripažinda
mas jį savo literatūrinio darbo „tėvu“, 
nuoširdžiai padėjusiu jam kopti slidžiais 
rašytojo-kūrėjo laiptais į naujus laimėji
mus.

K. Barėnui buvo pateiktas visus sudo
minęs dvigubas klausimas: kas buvo tik
rasis „Dvidešimt vienos Veronikos“ litera
tūrinis prototipas arba siužetas ir kodėl 
pasirinktas toks, o ne kitoks skaičius? Jis 
atsakė, kad knygos idėja gimusi iš nove
lės „Testamentas“, knygoje virtusios dvi
dešimtąja Veronika, o skaitlinė 21 jam pa
tikusi todėl, kad knygos pavadinime Ve
ronika ištariama vienaskaitoje.

Vienas klausytojas stebėjosi, kaip K. 
Barėnas sugebąs taip giliai išlukštenti 
kaimiškojo gyvenimo plonybes. Autorius 
pasisakė gimęs kaimo vienkiemyje, ati
džiai stebėjęs kaimo žmonių gyvenimą ir 
jų galvoseną. To stebėjimo rezultatas — 
patrauklios lietuviškojo kaimo apybrai
žos.

Poetas Šlaitas dažniau kalba į žmones 
poetine proza, negu taisyklingai surimuo
tais posmais. Paklaustas, kodėl jis pasi- 
renkąs tokį stilių, V. Šlaitas paaiškino, 
kad tai esanti kuriamojo momento nuo
taika. Pirma gimstanti eilėraščio idėja, o 
tik paskui atsirandanti jo forma.

Greitai prabėgo pora valandų. Padėko
jus dalyviams ir rengėjams (DBLB Kraš
to Valdybai), pobūvis buvo baigtas. Visi 
dalyvavusieji buvo pavaišinti užkandžiais 
ir galėjo čia pat numalšinti troškulį kavos 
puoduku ar alaus stiklu.

Pobūvis praėjo jaukioje atmosferoje. 
Besiskirstydami svečiai kalbėjo apie daž
nesnius tos rūšies parengimus ir buvo dė
kingi mūsų literatams, suteikusiems pro
gos maloniai praleisti sekmadienio pava
karę.

Išleidžiant E. Cinzą atgal į Belgiją, jis 
buvo prašomas ir beveik sutiko ateityje 
vėl pasirodyti Londone, gal net su dides
niu Europos lietuvių rašytojų būreliu.

Vikis

LIETUVIŲ FONDO PELNAS

JAV Lietuvių Fondo pelno skirstymo 
komisija, kurią sudaro pirm. dr. K. Am
brazaitis, nariai — dr. S. Balukas, V. Ka
mantus ir St. Rudys, buvo gavusi 53 pra
šymus net $140.000 bendrai sumai, o pa
skirstė tik$35.000. Posėdyje taipgi dalyva
vo LF valdybos pirm. dr. A. Razma ir ižd. 
K. Barzdukas.

E. Sliesoriūnienė

PARYŽIUS
MONTMARTRAS

Architektūra ir aplinka visada veikia žmogų. 
Net ir žioplinėjantį. Atsidūręs Luvre ir Versalyje, 
nejučiomis pasitempi ir jautiesi kaip svetimkūnis. 
Neturi nei krinolinų, nei pudruotų perukų, net auk
sinio plaktukėlio neturi. (Liudviko XIV dvariškiai 
auksiniais plaktukėliais mušdavo savo utėles — is
torinis faktas).

Versalyje ir dabar, kaip kadaise prie dvaro, gy
vena ne prasti mirtingieji. Buvę politikieriai ir bu
vusios kino žvaigždės, ir dar visokie buvę. Ir būti
nai snobai. Montmartre — kitokia nuotaika, čia 
jauku. Net jeigu tu ne dailininkas, vis tiek jautiesi 
savas.

Montmartras — vieno ar dviejų aukštų name
liai su gėlėmis balkonuose, siauros, ankštos, susi
raizgiusios gatvelės, kurios tarytum pačios apisuku- 
sios aplink save, vėl tave atveda, iš kur atėjęs. Vis 
sustoji ir skaitai memorialinėse lentose impresio
nistų, kubistų ir kitų prisiekusių „Bohemos“ kavi
nės lankytojų pavardes.

Garsiąją aikštę, kur piešia dailininkai, įsivaiz
davau kur kas didesnę, negu iš tikrųjų pasirodė be
santi. Tą ankstyvą rytą, kai mūsų autobusas užpūš- 
kavo ant Montmartro kalvų, dailininkai dar tik rin
kosi. Dėliojo savo drobes, molbertus, kai kas prie 
čia pat stovinčių staliukų užkandžiavo. Virš jų 
skleidėsi skėčiai: bus karšta. Dailininkai apsirengę 
kukliai, o kai kas — neturtingai: demonstratyvaus 
akibrokšto drabužiuose niekur nemačiau. Tokia pat 
santūri jų tapyba. Mums paaiškino, kad realizmas 
Montmartre vėl labai madingas. Turistai pradėjo 
pirkti tai, kas jiems suprantama.

Andre Morua rašė, kad net žymus anglų rašy
tojas gali visą gyvenimą praleisti kur nors provin

cijoje. o prancūzai tampa garsenybėmis tik Paryžiu
je. Tai nereiškia, kad Prancūzjos provincijoje nėra 
garsių žmonių. Bet visi jie veržiasi į Paryžių įgyti 
ar įtvirtinti pripažinimo.

Talentą dailininkų mekoje, matyt, sugeba pa
stebėti ir įvertinti. 1937 metų pasaulinėje Paryžiaus 
parodoje Marcės Katiliūtės linoraižius įvertino auk
so medaliu. Toje pat parodoje Domicėlė Tarabil- 
dienė, anuomet studijavusi Paryžiaus dekoratyvinės 
dailės akademijoje, už etnografines lietuviškas lėles 
laimėjo Garbės prizą, o už knygų iliustracijas — 
aukso medalį.

Paryžiaus parodose savo kūrinius eksponavo 
Juozas Mikėnas, 1924 — 1931 metais studijavęs čia 
monumentaliąją tapybą ir skulptūrą, taip pat Anta
nas Gudaitis, 1929 — 1933 m. mokęsis Aukštojoje 
Paryžiaus dailės mokykloje. 1929 — 1932 m. Sta
sys Ušinskas Paryžiuje studijavo vitražą, o pas E. 
Leže — Moderniojo meno akademijoje — tapybą. 
Gal būt, Paryžiuje sukurtas vitražas „Makbetas“ ir 
buvo toji pradžių pradžia, padėjusi pamatus lietu
viško vitražo mokyklai. Gal tą patį galėtume pasa
kyti apie Liudviką Strolį, turėjusį didelės įtakos 
profesionaliosios lietuvių keramikos raidai. 1920 — 
1933 m. jis studijavo keramiką Paryžiaus Naciona
linėje taikomosios dailės mokykloje.

Antanas Žmuidzinavičius šiame mieste studi
javęs tapybą, dalyvavo ir Paryžiaus lietuvių kultūri
nės draugijos „Lituania“ veikloje, mokęsis teatrų 
studijose Juozas Miltinis suvaidino keliuose prancū
zų filmuose, o rašytojas Jurgis Savickis ilgus savo 
gyvenimo metus susiejo su Prancūzija. (Paryžiuje 
gyvenusių ir studijavusių lietuvių rašytojų ir meni
ninkų sąrašas, toli gražu, nepilnas. Red.).

...Kai vaiskią, saulėtą dieną pažvelgi žemyn į 
Paryžiaus arterijas nuo Montmartro kalvos, — vi
sas Paryžius tau po kojų. Dailininkai sako, kad 
oras Monmartre nepaprastas, tapybškas. Keičasi 
kartos ir madingos srovės, bet meilė Monmartrui — 
pastovi.

..Nemunas"

Vytautas Rudokas

Pries daugel metų...
Prieš daugel metų iš gimtos šalies 
Išėjom laimės rast ir savo daliai.
Iš apdainuotos žemės didelės 
Tik žiupsnį kitų nešėmas mazgely.

„Sudiev, kvietkeli..." — Ir juodi laivai 
Mus jaunus išlingavo per atlantus.
Šalie gimta, tu žiežula buvai — 
Laikei likimo peilį išgalandus.

liet jausmas šventas nuo piemens dienų 
Kaip žiburėlis darganoj lydėjo.
Vienintele, ant tavo akmenų
Padėję galvų, ir sapnuot galėjom!

O pagailėjai mums juodos riekės. 
Tu grasinai mums Sibiru, rekrūtais...
Kada, kada saulelė patekės?
Kada pražys daržely sesių rūtos?

Tas laikas būtas prakaitu sūriu 
į širdis įsigėrę ir nusėdo.
Tiek įveikta maištingų sūkurių, 
Jog prisiminus ašarų negėda.

Kiekvienų pėdų saugome širdy: 
Tas kapinaites, kur senoliai guli. 
Trobelę mielų girios pakrašty. 
Kaip iš toli sutikdavo motulė,

Ir baltų dūlių su šakom vešliom.
Kaip dūgzdamos bitutės renka medų, 
„Sudie, kvietkeli..." skamba ligi šiol 
Kaip kitados —

prieš daugel daugel metų..

JĖGA, NUGALINTI PASAULĮ

Kiekvienas žiedas turi savo grožį ir sa
vo kvapą. Žmonių kalboje trūksta žodžių 
atpasakoti spalvos grožiui ir išreikšti kve
pėjimui. Reikia pačiam tą spalvą pamaty
ti ir kvepėjimą pauostyti. Bet ir tada bus 
dar šimtai nuomonių. Ir žmogaus dvasi
niame gyvenime yra tokia gėlė, kurią te
galima apibūdinti tik pajutimu ir jos pa
tyrimu. Ji gali augti, žydėti ir Įkvepėti 
kiekvienoje širdyje. Tai pareia nuo palties 
žmogaus.

Toji dvasinė gėlė turi vieną ypatybę: ji 
ne tik žydi gražiomis spalvomis, ne tik 
kvepia žodžiais neišreiškiamu kvapu, bet 
ir gydo. Gydo dvasines ligas. Surenka 
žmogui didelius turtus.

Tikrieji ateistai nesako, kad Dievo nė
ra. Juk negalima neigti to. ko visiškai nė
ra. Negalima kovoti su tuo, kas neegzis
tuoja. Bedievius galima palyginti su ma
žais vaikais. Mažas vaikas save laiko pa
saulio centru. Jis visko sau reikalauja, 
viską meta šalin, šaukia, rėkia. Visi ir vi
suomet jlatn tuąti tarnauti. Jis tik žino, 
kad turi gauti, reikalauti, būti mylimas. 
Ir tokį vaiką tegali patenkinti, suvaldyti 
ir gerai išauklėti tik išmintinga meilė.

Bet tik suaugęs žino, kaip reikia mylėti, 
žino, kada tą meilę duoti, nujaučia, kada 
meilė gali kitą laimingu padaryti. Toji pa
slaptingoji dvasinė gėlė ir yra krikščioniš
koji meilė. Ji skiriasi nuo šių laikų mo
demiškosios meilės, kuri savyje yra tik 
savimeilė. Tikintis ir suaugęs žmogus ži
no. kad tikroji meilė tegali kilti iš Dievo 
meilės. Dėl to, prieš pradėdamas daryti 
meilės darbus, pirma pats atsinaujina 
Dievo meilėje, ja persiima, o tada prade
da ją rodyti ir teikti kitiems. Ir jis žino, 
kad jam tos tikrosios, dieviškosios meilės 
niekuomet nepritrūks, nes Dievo meilė 
yra begalinė. Tik žmogus turi susirasti, 
kada, kur ir kam tą savo meilę išlieti, šito 
šiandien pasauliui labiausiai reikia.

A. J. S.
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Gal rasime bendra kalba? 
I I

Darbininkas ir teatras
Tarybos pirmininko A. Bučio pranešimas 

DBLS atstovų suvažiavime

Niekados nesvajojau, kad tektų tokia 
didelė garbė — kalbėti „lordų“ vardu, ši
taip pašaipiškai kai kas spaudoje pavadi
no tarybą. Kai kas, taip pat spaudoje, to
kį palyginimą priėmė už gryną pinigą.

Ką ta taryba nuveikė pastaraisiais me
tais?

Pirmoje eilėje tenka paminėti du pasi
tarimus: birželio 29 d. šiuose namuose ir 
spalio 26-27 d. d. Lietuvių Sodyboje. Čia 
neketinama kartoti, kas tuose pasitari
muose dalyvavo ir apie ką kalbėta. Apie 
tai, nors ir nepilnai, buvo parašyta „E. 
L,“. Čia norima tik suglaustai padaryti 
santrauką visa’ to, ko taryba siekė tokius 
pasitarimus kviesdama.

Tų pasitarimų ar posėdžių pagrindinė 
tema praėjusiais ir ankstesniais metais 
buvo klausimas, kaip pagyvinti DBLS 
veiklą. Buvo siūlyta daug konkrečių su
manymų. Kai kurie iš jų įvykdyti ar vyk
domi, kiti dar tebėra pusiaukelėje, o dar 
kiti neranda tinkamo atgarsio ar didesnio 
pritarimo. Būtų pravartu nors dalį tokių 
sumanymų Išvardinti.

Buvo pasiryžta pravesti naujų narių 
verbavimo akciją. Nors ir nedaug, bet to
kių narių buvo užregistruota ir ta akcija 
tebegalioja dabar. Nuolat ieškoma į pasi
traukusiųjų vietą naujų pajėgų.

Ypatingai stengtasi pasikviesti jaunimą. 
Buvo džiugu, kad vienas kitas jaunimo at
stovas pasitarimuose dalyvavo ir net darė 
pranešimus. Bet jaunimo klausimas, mes 
visi žinome, sunkiai sprendžiamas ir šian
dien tebėra didžioji mūsų visų problema.

Tarybos pasitarimų dėka jau kelinti 
metai rengiami tradiciniai didieji Angli
jos lietuvių sąskrydžiai. Tie sąskrydžiai 
iškilmingai demonstruoja, kad mes dar 
gyvi, kad vieni kitų ieškome ir bendrą 
kalbą surandame. Sąskrydžiai surengti 
Bradforde, Nottinghame, o šiais metais 
bus Birminghame.

Į paskiausią tarybos pasitarimą pavyko 
atsikviesti ir Škotijos lietuvių atstovą. Iš 
jo girdėjome, kad Škotijos lietuviai, čia 
gimę ir augę, dar moka lietuvių kalbą, 
dainuoja lietuviškas dainas, gieda lietu
viškas giesmes ir tokiu būdu garsina Lie
tuvos ir lietuvių vardą. Atstovas pareiškė 
norą artimiau bendradarbiauti su Angli
jos lietuviais ir su DBLS. Iš jų ir šiandien 
gautas sveikinimas ir linkėjimas šio suva
žiavimo proga.

Stengiamasi suorganizuoti jungtinį cho
rą iš Anglijos ir Škotijos chorų, ši idėja 
yra kilusi iš pačių mūsų chorvedžių-muzi- 
kų, kurie yra pasiryžę ją įvykdyti. Tai bū
tų džiugus ir naujas reiškinys mūsų veik
loje. Taryba tą didelį užsimojimą skatina 
ir linki sėkmės. O S-ga sutiko jį paremti.

I pasitarimą Sodyboje buvo kviesta Ka

Kiiijrašo
„Draugas“ (Nr. 35) paskelbė Chicagos 

Lietuvos žydų klubo (laišką senatoriui 
Percy, kuriam sakoma:

„Jūs raginate Izraelį grąžinti užimtas 
žemes. Kaip buvusieji Lietuvos gyvento
jai mes norėtumėme išgirsti plačiai pa
skelbtą Jūsų pasisakymą, kad Rusija pa
sitrauktų iš Lietuvos žemių. Kada Jūs to
kį pareiškimą esate davęs ir kada jis susi
laukė tokio pat garsaus paskelbimo?“

Toliau Lietuvos žydai sako: „Mes nori
me Jums pranešti, kad mes ne tam išliko
me gyvi Dachau ir Auschwitze, kad maty
tume, kaip reliatyviai nuosaikus Arafatas 
ir ne taip nuosaikus karalius Faisalas už
baigtų lai, ko Hitleris visomis savo pajė
gomis neįstengė padaryti.“

Laiškas baigiamas klubo pirmininko 
Mišelskio žodžiais: „Manau, kad Jūs būsi
te perdaug užsiėmęs, kad pagerbtumėte 
tokią mažą grupę, kaip mes, savo atsaky
mu. Mums gaila, kad mūsų grupė tokia 
maža, nes kiti mūsiškiai buvo išžudyti.“

„Darbininkas“ (Nr. 8) vedamajame „At
važiavo sveteliai“, dailiai pašiepia tuo me
tu su ekskursija Amerikoje besilankantį 
Vilniaus arkivyskupijos valdytoją Čeplo- 
vą Krivaitį. Ten rašoma:

„Šioje misijoje, įsidėjęs sovietinių pa
laiminimų krapylą, važiuoja ir Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas prel. Česlovas 
Krivaitis. Jam bus skiriami labai svarbūs 
uždaviniai — paneigti Kroniką, kuri jį pa
tį aprašė, kaip parsidavusį Maskvai.

Paskelbti planai, kur jie visi drauge 
lankysis. Bet yra kelios dienos, kuriomis 
lankysis individualiai.

Pirmiausia prel. Krivaitis turi apsilan
kyti komunistinėje Laisvėje ir ten su kra- 
pyla pašlakstyti, Bimbai ir kitiems suteik
ti daug džiaugsmo.

Paskui jau irsis pas lietuvius. Pasinau
dodamas vist) svetingumu, senais krikš
čioniškais papročiais pabels į klebonijų 
duris ir ištars: nekalta avelė prie durų, 
įsileiskite. Ir ką reikės daryti?“

Pažymėtina, kad Č. Krivaitis nebuvo 
vienintelis iš Baltijos valstybių. Iš Latvi
jos ekskursijoje dalyvavo arkiv. Matulis 
Janis, Latvijos evangelikų liuteronų baž
nyčios vadovas, ir iš Estijos arkivyskupo 
pavaduotojas Edwardas Hark. 

talikų Bendrijos ir šio krašto Bendruome
nės valdybų atstovai. Kvietimai nesulau
kė teiigamo atsakymo. O vis dėlto ateity 
gal rasim bendrą kalbą? Turėsim rasti.

Pajudintas liaudies kūrybos parodų 
ruošimas. Tokia medžio drožinių, audinių, 
gintaro išdirbinių ir menininkų kūrinių 
paroda jau rengiama balandžio 21 — ge
gužės 10 d. centrinės bibliotekos rūmuose, 
Bradforde. Darbas didelis. Reikia surink
ti nors ir nedidelį, bet vertingų eksponatų 
rinkinį ir tinkamai parodai paruošti. Taip 
pat iškelta mintis, kad parodos metu būtų 
naudinga platinti leidinėlį — brošiūrą 
apie Lietuvą ir lietuvius. Labai malonu, 
kad tokį leidinėli sutiko paruošti ir išleis
ti DBLS Centro Valdyba. Paroda galėtų 
būti perkelta ir į kitas kolonijas.

Minėtinas lietuvių radijo ir filmo viene
tų steigimo klausimas, kuris taip pat bu
vo iškeltas tarybos pasitarimuose. Tam 
reikalui buvo pritarta ir pavesta šio su
manymo autoriui V. Dargiu! daryti, kas 
įmanoma. Jo pastangas remia S-gos Cent
ro Valdyba. Tomis pastangomis jau nau
dojasi Bradfordo lietuviai, paruošdami ra
dijo programėles per BBC Leeds radijo 
stotį.

Aišku, reikia prisipažinti, tie tarybos 
pasitarimai nebuvo tobuli. Gal juose kal
bėta, kas nebuvo būtina, o praleista, kas 
būtų reikalinga diskutuoti. Dienotvarkes 
rengiant, reikia ieškoti naujų temų, reikia 
daugiau pasitarti tarybos prezidiumui, o 
tai nėra lengva, nes tarybos prezidiumo 
nariai, paprastai, plačiai išsisklaidę, šiaip 
ar taip, tokie pasitarimai jau galima lai
kyti veiklos pagyvinimu.

Kritikuoti daug lengviau, negu veikti. 
Objektyvi kritika, aišku, reikalinga, ji 
Skatina pažangą. Tik pašaipa skaudžiau 
paliečia. Taryba tikrai smarkiai negriau
dė ir nežaibavo ir, tur būt, smarkiai nenu
sižengė, kaip „E. L.“ viename straipsnely 
buvo prikišta.

Iš surengtų didžiųjų sąskrydžių patyrė
me, kad viename buvo perilgos kalbos ir 
labai ilga meninė programa. Kitame są
skrydyje kalbų beveik iš viso nebuvo. Se
kančiame sąskrydyje norime minėti vys
kupo Valančiaus ir K. Čiurlionio sukaktis. 
Tai be kalbų ar paskaitos, tur būt, neapsi
eisime. Reikėtų ieškoti aukso vidurio.

Kai kur tradiciniai minėjimai jau pra
dedami ir baigiami angliškai. Ar mes jau 
atsisakome savo kalbos? Rodos, už mūsų 
kalbą kankiniai mirė ir miršta Sibire. 
Jaunimui ir svečiams, nesuprantantiems 
lietuviškai, gal pakaktų trumpesnių san
traukų angliškai?

Baigdamas norėčiau išreikšti nuoširdžią 
padėką DELS Centro ir Lietuvių Namų 
Bendrovės Valdyboms ir gerbiamiems jų 
pirmininkams už visokeriopą pritarimą, 
dosnią paramą ir dalyvavimą tarybos pa
sitarimuose.

„Laiškai Lietuviams“ (Nr. 2). Ketvir
čio šimtmečio proga išspausdintas paties 
redaktoriaus J. Vaišnio, S. J., straipsnis 
apie skaitytojo ir laikraščio santykius. 
Ten, be kita ko, minimas vienas dalykas, 
gana būdingas ne tik „L. Lietuviams“, bet 
ir kitiems laikraščiams. Autorius rašo:

„Mes visuomet pageidavome ir pagei
daujame, kad skaitytojai išmoktų būti sin
tetikai, o ne analitikai, kad jie visuomet 
žvelgtų į visumą, į pagrindinę mintį, o ne 
į atskiras neesmines smulkmenas. Kartais 
taip atsitinka, kad kuriam nors skaityto
jui viskas patinka, jau daug metų jis šį 
žurnalą skaito, bet staiga nepatinka 'kuri 
nors kokio straipsnio mintis. Jis tuoj pila 
redakcijai laišką: „Prašau man daugiau 
„Laiškų Lietuviams“ nebesiuntinėti, aš 
daugiau jūsų neberemsiu ir nebendradar
biausiu!“ Noromis nenoromis čia prisime
ni ne kartą matytą vaizdą, kai vaikai žai
džia vieni su kitais. Staiga vienas dėl ko 
nors užpyksta, treptelia koja į žemę ir su
šunka: „Atiduokite mano žaislus, aš dau
giau su jumis nebežaisiu“.

ATSIKVIES JURAŠŲ ŠEIMĄ
Rež. J. Jurašui ir jo šeimai dokumentus 

apsilankyti JAV sudarė Vienoje juos ap
lankiusi BALFo centro valdybos pirm. M. 
Rudienė. Būrelis čilkagiečių ėmėsi inicia
tyvos, kad rež. J. Jurašui Čikagoje būtų 
sudarytos sąlygos pastatyti bent porą vei
kalų. šiuo reikalu gydytojų, aktorių, raš
to žmonių specialų susirinkimą Jaunimo 
Centre sušaukė aktorius J. Kelečius ir 
poetas K. Bradūnas. Rež. J. Jurašo veiklai 
remti ir bent $10.000 sutelkti komitetą su
darė pirm. dr. J. Valaitis, vicepirmininkai 
— aktorius J. Kelečius ir poetas K. Bra
dūnas. sekr. D. Sruogaitė-Bylienė, ižd. ak
torė Z. Kevalaitytė-Visockienė, nariai — 
aktorius A. Dikinis, P. Petrutis, dr. G. 
Balukas, dr. A. Razma, rašytojas A. Kai
rys, dail. A. Valeška, kun. A. Kezys, SJ, ir 
žurnalistas V. Būtėnas.

PASITRAUKĖ REDAKTORĖ
Iš „Lietuvių Dienų“ redakcijos pasi

traukė Dalila Mackialienė, žurnalą reda
gavusi pustrečių metų. Ji planuoja dau
giau laiko skirti teatrinei veiklai.

Iš pripuolamai pagaunamų spaudos nuo
trupų lengvai galima susidaryti klaidinan
tį vaizdą, kad Lietuvoje išgyvenamas ne
paprastas kultūrinis renesansįus. Dirban
tieji miesto ir kaimo žmonės veržiasi į 
teatrus, koncertus, kuria kultūros namus, 
bibliotekas, organizuoja saviveiklininkus, 
meno parodas ir kt.

,.Kultūros Barai" (Nr. 1) įsidėjo Vytau
to Girdzijausko gana išsamų rašinį „Ar 
reikalingas darbininkui tetras?“ Žinoma, 
reikalingas — autorius tuo neabejoja. Tik 
jis nori žinoti, ką apie tai galvoja patys 
darbininkai? Tad su jais ir pradedamas 
pokalbis.

į Vilnių atvyko populiarus Maskvos Ta
gankos teatras. Elektros montavimo tech
nikos gamykla, kurioje dirba keli tūkstan
čiai darbininkų, gavo 70 bilietų. Komjau
nimo komitetas pranešė, kad gerą tuziną 
bilietų turėjo grąžinti atgal, nes neatsira
do norinčių. Esą cirkas, estrada — kas ki
ta, o teatras darbininkui ne prie širdies. 
O kai tos pačios gamyklos dramos mėgė
jai parengė Mitrofano pjesę ,.Paskutinioji 
viengungio diena“, tai neatsirado nė vie
no žiūrovo... Prisiėję žiūrovus „įsakymo 
tvarka“ varyti iš visų skyrių, kuriuose 
dar buvo darbuotojų.

V. Girdzijauskas kalbasi su įvairių įmo
nių kultūros vadovais, ir visur gauna be
veik tą patį atsakymą — darbininkams 
teatras tebėra svetimas. „Retas jaunuolis, 
baigęs technikumą, sugeba gražia litera
tūrine kalba reikšti savo mintis žodžiu, o 
jau raštu tuo labiau. Retą nutempsi į teat
rą. Tur būt, jaunimo abejingumas teatrui 
ir prasideda mokyklose, tiek specialiose, 
tiek bendrojo lavinimo. Jose kol kas nieko 
nedaroma, kad moksleiviai susidomėtų 
teatru. Šiuolaikinis teatras reikalauja tam 
tikro žiūrovų pasirengimo ir pastangų, o 
to daryti ne visi darbininkai nori ir suge
ba. Žinoma, be bendrojo išsilavinimo, be 
intelekto reikia ieškoti dar ir specifinių 
traukos dėsnių, kurie valdo kiekvieno 
žmogaus prigimtį. Juk vieni labiau mėgs
ta muziką, kiti dailę, treti skaitymą, o ket
virti... niekuo nesidomi. Jiems tik duok

Lietuva vokiečiu spaudoje

Net ir negyvenant Vokietijoje, galima 
pajusti, kad Lietuvos (buvusio artimo 
kaimyno) vardas vokiečių spaudoje nėra 
svetimas. Ypačiai dažnai jis paminimas 
ryšium su okupacija ir katalikų persekio
jimu.

Štai palyginti nedidelis Rottenburgo die
cezijos žurnalas „Katholisches Sonntags- 
blatt (Nr. 7) įsidėjo net kelių puslapių ap
rašymus apie Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes.

Viename straipsnyje įdėtas vyskupo dr. 
A. Deksnio atvaizdas ir paskaita, skaityta 
Stuttgarte. Vyskupui esą pavesta rūpintis 
dvidešimt dviem tūkstančiais tikinčiųjų 
Vakarų Europoje. Savo paskaitoje jis api
būdinęs katalikų padėtį Lietuvoj, jų spau
dą, bažnyčias, kunigų seminarijas ir įvai
rius tikinčiųjų varžymus. Jis pateikia ne
maža faktų ir duomenų, kurių dauguma 
mūsų skaitančia) ai visuomenei yra žino
mi.

Du ištisi puslapiai paskirtį rašiniui „Re
ligion im Baltikum“. Tas rašinys iliustruo
tas bent penkiomis Vilniaus bažnyčių ir 
Aušros Vartų nuotraukomis. Nurodoma, 
kad kai kurios bažnyčios ir Aušros Vartai 
Vilniuje esą išlaikomos vien tiktai užsie
niečiams parodyti. Autorius J. Otto Weber 
sako, kad iš 30 Vilniaus bažnyčių tik 10 
esą atidarytos. Visos kitos paverstos mu
ziejais, koncertų salėmis, paveikslų gale
rijomis ir t. t. Kaune iš 29 bažnyčių ir 
koplyčių tik devynios dar neuždarytos. 
Smulkiai nupasakota, kaip buvo pastaty
ta ir tuoj vėl uždaryta Klaipėdos bažny
čia.

Rygoje esą dar 7 katalikų ir 15 liutero
nų bažnyčių. Gražiausia katedra, kurios 
vargonai priklauso prie geriausio pasau
lio vargonų dešimtuko, paversta koncertų 
sale.

Bažnyčios vadovai — kunigai ir pasau
liečiai — esą persekiojami, koresponden
cija tikrinama, literatūra sunaikinama.

Iš trijų Baltijos valstybių labiausia esą 
persekiojami Lietuvos katalikai. Latvijo
je esą apie 400.000 katalikų, 180 parapijų 
ir 150 kunigų.

Lietuvos tikintieji, kurie sudaro apie 
80% visų gyventojų, esą pamažu varomi 
į pogrindį. Iš čia pasirodančios „Kroni
kos", kurios pasiekiančios ir Vakarus. 
Apie 30-50% katalikų Lietuvoje dar da
lyvaują pamaldose. Kunigai turį laikyti 
sekmadieniais po 6 mišias.

Pabaigoje autorius stebisi, kad Lietuvo
je, kur visokeriopa katalikų spauda ir in
formacija yra uždrausta, vis dėlto įvairios 
žinios paplinta labai greitai. Pvz. nurodo
ma, kad vienoje vietoje, atvykus vysku
pui, susirinko net 35.000 tikinčiųjų minia. 
Ir tik vienintelis pranešimas tebuvęs iš 
lūpų į lūpas perduodamas — Vyskupas 
atvažiuoja.

„HERE WE ARE“
Užjūrio lietuvių spauda rašo apie Ame

rikoje gastroliavusį dainos, muzikos ir šo
kių ansamblį, pasivadinusį „Here we are“. 
Tai esąs jaunų Lietuvos izraelitų sambū
ris, pasiekęs Izraelį prieš tris ar keturis 
metus. Dauguma jų iš Vilniaus ar Kauno. 
Visi gražiai kalba lietuviškai. 

gerus atlyginimus, ištaigingus butus, au
tomobilius ir... nesunkų darbą. Ir tokių 
ne taip jau maža yra mūsų gamyklose, 
statybose.“

Kokia taikli apybraiža, tinkanti bet ku
rio kapitalistinio krašto darbininkijai. Tik 
šičia, pvz., Anglijoje, prie visų reikalavi
mų dar reiktų pridėti futbolą, šunų lenk
tynes, bingo ir kitas sportines pramogas. 
Žinoma, čia niekas perdaug ir nesuka gal
vos, kad tos „suvolgėjusios ir supinigėju- 
sios dūšios“ per prievartą sukultūrėtų. 
Atranka vyksta savaime, tiktai sudaromos 
sąlygos kiekvienam laisvai pasirinkti pra
mogas pagal vidujinius polinkius ir išpru
simą.

Įdomu, kad autorius, ieškodamas kelių 
teatro menui populiarinti darbininkijoje, 
sustoja prie „Lietuviškų vakarų“, iš kurių 
išsirutuliojo profesionalusis lietuvių teat
ras. Tai yra prie tokių vakarų, kokius ka
daise taip sėkmingai ruošdavo šauliai, pa
vasarininkai, jaunalietuviai ar jaunieji 
ūkininkai. „Norint labiau sudominti dar
bininkus teatru, reikėtų jį savotiškai pri
artinti prie darbininkų, ar net, galimas 
dalykas, šuri atlyti savitą tarpinę grandį, 
kuriant liaudiškus vaidinimus kiemo teat
ruose“. Tačiau prieš tai darant, straipsnio 
autorius pataria „išsiaiškinti esamą padė
tį, rimtai pagalvoti, ar ji mus patenkina“.

Čia pradėta sakyti pagrindinė mintis 
apie darbininkų teatrą, tik ji neužbaigta. 
Rodosi, tame pačiame žurnale režisierius 
Miltinis yra kalbėjęs apie subtilų lietuvio 
darbininko ir ūkininko meno supratimą. 
Drama, kurioje yra pavaizduotas neme
luotas gyvenimas, kurioje vietoje sterilios 
partinės propagandos spinduliuoja liau
dies dvasia ir tradicijos, traukia žiūrovą, 
ar jis būtų darbininkas, ar intelektualas. 
P. Vaičiūno dramoms nereikėjo ,,moksliš
kai pagrįstų tyrinėjimų“, kad į jas verž
tųsi žiūrovai. Nereiktų „įsakymo tvanka“ 
varyti į teatrą darbininkų ir dabar, jeigu 
tik būtų pakeistas tame teatre pateikiamų 
veikalų turinys.

Bltm.

Švedai padeda karianti...
KĄ ANGLIJOS LIETUVIAI ŽINOJO 

APIE LIETUVĄ 1919 M.?
Sausio 4 d. „Išeivių Draugas“ rašė „Bol

ševikai giriasi esą netoli Vilniaus ir užėmė 
Uteną. Sako, Taryba (lietuvių) nusikraus
tė Kaunan. Rodos, dabar jau Britanija su 
Pancūzija imtai mano siųsti ten savo ka
riuomenę.“
Sausio 25 d. „švedai liuosnoriai Lietuvon. 

Švedai šios karės laiku pasirodė bene ge
riausiais lietuvių prieteliais. Jie, rodos, 
geriausiai lietuvius pažįsta. Dabar švedai 
būriais stoja į lietuvių kariuomenę liuos- 
noriais ir pati švedų valdžia pritaria." (Iš 
tikrųjų nė vienas švedas savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę nebuvo įstojęs. T. V.).

Vasario 1 d. „Telegrama, atėjusi per 
Berlyną, 25 sausio skelbia, kad bolševikai 
gavo į kailį pagal Kauną. Bolševikų gau
jos, susamdytos iš arkliavagių, žmogžu
džių, puslaukinių kinų, buriatų ir visokių 
bandų užplaukė ant Lietuvos, užgrobė Vil
nių, pradėjo plėšti, žudyti, deginti, kaip 
darydavo prieš 600 metų totoriai. Bet prieš 
bolševikus susidarė lietuvių kariuomenė, 
prie kurios nemažai yra švedų oficierių ir 
savanorių. Lietuvos kariuomenė pasitiko 
bolševikus, besiveržiančius į Kauno pusę, 
pagal Košedarus. čionai ir kilo batalija. 
Bolševikų gaujos, pamačiusios, kad čia 
ne juokai, bet ginkluoti vyrai pasirengę 
ginti savo kraštą, leidosi į kojas. Daug esą 
bolševikų išklota, suimta virš 6,000 belais
vių, nemaža armotų. Bolševikų gaujos 
slūgsta atgal, o lietuviai vejasi į Vilniaus 
pusę. Apie kiek toji žinia teisinga — sun
ku spėti, bet ją pakartojo visa Britanijos 
spauda“.

Kovo 8 d. „Anglų laikraščiai kovo 1 ir 
2d. pranešė, jog lietuvių kariuomenė Lie
tuvoje laiko prieš bolševikus frontą: Šiau
liai — Šeduva — Jievys — Varėna, 14 my
lių nuo Vilniaus. Po kelių nepasisekimų, 
bolševikai paprašė lietuvių taikos. Bet lie
tuvių kariuomenės vadas atsisakė. Liepė 
pasitraukti iš visos Lietuvos“ (Jokių de
rybų su bolševikais tada nebuvo. T. V.).

Balandžio 12 d. „Penki bolševikai buvo 
pasislėpę tūlame name Vilniuje, kuris bu
vo apsuptas lietuvių kariuomenės. Maty
dami sveikais nepaspruksią, įvarė sau kul
ką į kaktą“. (Tuo metu Vilniuje Lietu
vos kariuomenės visai nebuvo. T. V.).

Balandžio 19 d. „Anglų laikraščiai pra
nešė žinias, kad bolševikai tikrai jau ap
leido Vilnių. Palaiminta lietuvių kariuo
menė: Laimingas Vilnius, Lietuvos sosti
nė, iš bolševikų paliuosuotas!“ Iš tikrųjų 
balandžio 19 d. Vilnių užėmė lenkai. T. V.)

T. V.

NAUJAS LEIDINYS APIE LIETUVIUS 
AMERIKOJE

Prof. dr. A. Kučas paruošė anglišką 
Amerikos lietuvių istoriją: „Lithuanians 
in America“. Tai visai nauja versija jo 
plačiosios lietuviškos laidos, pritaikyta 
anglų kalba skaitantiems. Tekstą angliš
kai paruošiant, talkino J. Boley. Numato
ma, kad knygą išleis Lietuvių Enciklope
dijos leidykla.

LIETUVOJE
A. SABALIAUSKO DISERTACIJA

Lietuvos Mokslų Akademijos, lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto vyr. moks
linis bendradarbs Algirds Sabaliauskas 
apgynė disertaciją daktaro laipsniui gau
ti — „Baltų kalbos leksikos tyrinėjimai". 
Iš tikrųjų disertacija yra trijų kalbinių 
studijų santrauka. Tos situdijos jau yra 
plačiai žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos sienų. Lygiai taip pat plačiai yra ži
nomas A. Sabaliausko vardas, nes jis yra 
paruošęs daugybę kalbinių darbų. Džiugu, 
kad A. Sabaliausko asmenyje Lietuvos 
Mokslų Akademija praturtėjo nauju filo
logijos mokslo daktaru, kuris yra visiškai 
atsidavęs lietuvių kalbos tyrimams.

M. TVARAUSKO ŽODYNAS
„Pergalė“ (Nr. 3) aprašo Amerikoje iš

leistą pirmąją lietuvišką knygą, — Myko
lo Tvarausko Šamokine. Toji knyga pasi
rodė 1875 m. Taigi šiemet sueina šimtas 
metų nuo jos išleidimo. Iš tikrųjų tai bu
vo žodynas, pavadintas „Tlumočius arba 
slovnikas angielckai lietuviškas ir lietu
viškai angielckas". Ši knyga susidėjo iš 
eiliuoto teksto „Prokalbos“, paaiškinimų 
ir anglų — lietuvių, bei lietuvių — anglų 
kalbų žodyno.

Nors Tvarauskas sakėsi esąs „čystas 
lenkas“, bet tarp lietuvių išaugęs, dvyli
kos metų išmokęs lietuviškai, pamilęs lie
tuvius. Sudegus jo spaustuvei, sudegė ir 
didesnioji žodyno tiražo dalia Vilniaus 
universiteto mokslinėje bibliotekoje esąs 
saugomas vienas to žodyno egzempliorius.

RESTAURUOJA TOLMINKIEMĮ
Tominkiemyje (dabar Čistyje prudy) 

1756 m. K. Donelaitis buvo pasistatęs baž
nyčią, kurioje jis mokė lietuviškus būrus 
ir iš kurios sakyklos skaitė savo „Metus“. 
Toje bažnyčioje K. Donelaitis esąs ir pa
laidotas. 1971 m. rudenį pradėti bažnyčios 
restauravimo darbai. Pasiremiant prof. V. 
Hubatch veikalu apie Rytprūsių bažny
čias, pavyko atkurti Tolminkiemio bažny
čios planą. 1967 m. rytinėje pastato daly
je, priešais altorių, surasti K. Donelaičio 
palaikai. Toje vietoje išbetonuota specia
li kripta. Dabar jau yra išmūrytos nugriu
vusių sienų dalys, ruošiamasi dengti čer
pėmis stogą. Darbams vadovauja R. Alek
sa.

KUR GYVENA LIETUVIAI?
Pagal 1970 m. surašymą Tarybų Sąjun

goje gyveno 2.664.944 lietuviai. Iš jų 
2.506.751 arba 94.1% gyveno Lietuvoje. Iš 
kitų respublikų daugiausia lietuvių buvo 
Rusijoje (76.718). Toliau eina Latvija 
(40.589), Kazachija (14.194) ir t. t

Lietuvių skaičius tolimose Azijos res
publikose nurodomas gana nežymus. Dau
giausia jie gyveną miestuose. Ar čia įskai
tyti vergų stovyklų gyventojai — nepasa
kyta.

Kaliningrado arba Karaliaučiaus srity
je 1970 m. lietuviai sudarė tik 31% visų 
gyventojų (skaičius nenurodytas). Daugu
ma gyventojų Karaliaučiaus srityje yra 
rusai. Toliau eina baltarusiai, ukrainiečiai 
ir lietuviai. Beveik visi lietuviai (89%) 
Karaliaučiaus srityje kalba lietuviškai. 
Apie 57% lietuvių gyvena kaimuose.

PER DAUG ŽUVIES
„The Times“ aprašo, kad Klaipėdoj žve

jų laivai pagauna tiek daug žuvies, kad 
jos nepajėgia apdirbti jūroje esą laivai — 
fabrikai. Tų perdirbimo laivų esą per ma
žai, o žvejybos tralerių per daug. Be to, 
vienas žuvų perdirbimo laivas „Berezina“ 
neseniai Atlante dėl perkrovimo sudegęs.

„Izvesitijos“ įsidėjo kontrolės raportą, 
kuriame nuodoma padidinti žuvies apdir
bimo laivų skaičių. Dėl tų laivų trūkumo 
apie trečdalis žvejų laivų stovėję nieko 
neveikdami. Dabar esą įsakyta jiems pa
gautą žuvį gabenti tiesiai į Klaipėdą, o iš 
ten vėl grįžti šimtus mylių į Atlantą žve
joti. Nors žvejai savo normas pajėgią iš
pildyti, bet Zapryba įmonių apsileidimas 
esąs smerktinas.

AKAKI RAMISHVILI
Gruzinų kilmės daktaras — konsultan

tas Akaki Ramishvili yra vienas didžiau
sių kovotojų su gruzinų tautos prispaudė
jais. Jis yra generalinis sekretorius Euro
pos Ryšių Grupės (European Liaison 
Group), kuriai priklauso visų pavergtųjų 
tautų atstovai ir kuri planavo visas de
monstracijas Šelepino vizito metu.

A. Ramishvili yra sūnus pirmojo ir vie
nintelio laisvoj Gruzijos ministerĮo pirį- 
mininko. Jo tėvas valdė Gruziją 1918-1921 
m. ir vos nelikvidavo vėliau labai išgarsė
jusius tautiečius Staliną ir Beriją.

R. Armijai užėmus Gruziją, A. Rami
shvili šeima pabėgo į Paryžių. Akaki tada 
buvo dar tik penkių metų. Jo kambary 
ant sienos kabo dėžutė, pripilta žemės iš 
gimtosios Gruzijos, kurioje jis niekada1 
nėra apsilankęs. *

Daugelis lietuvių pažįsta stambų plika
galvį daktarą Ramishvilį, kuris visada 
pasirodo su plakatais, kai atvyksta ne
lauktos rusų delegacijos.

Būdamas kultūringas žmogus, jis nie
kada nepiketuoja menininkų, ar tai būtų 
Bolšoj bailetas, ar Rastrapovičius, ar ku
ris kitas tikrojo meno ar kultūros atsto
vas.

Kodėl dr. Ramishvili nekenčia KGB ir 
visų jos tarnų? Atsakymas labai papras
tas — 1930 m. Paryžiuje buvo nužudytas 
jo tėvas. (O).
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Lietuvių Kronika
LANKĖSI R. LAPAS

Lietuvių Namuose buvo sustojęs JAV 
studentas — istorikas R. Lapas. Šiuo me
tu jis studijuoja Fribourge ir kartu lanko 
Europos lietuvius, rinkdamas retesnę isto
rinę medžiagą. Pasirodo, studentų istorikų 
grupė Chicagoje yra pasiryžusi sudaryti 
lituanistikos archyvą, j kurį renka visoke
riopą medžiagą iš 1850-1950 m. laikotarpio.

PAIEŠKOJIMAS
Prašomas atsiliepti Jonas Endriukaitis, 

gimęs 1926 m.
Ieško motina Ona Endriukaitienė — 77 

Edmond Rd., Alum Rock, Birmingham 3.

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 5 d. (šešetdienį) Šv. Onos 
Draugija Lietuvių Sporto ir Socialiniame 
klube ruošia MARGUČIŲ BALIŲ. Pradžia 
8 vai., pabaiga 12 vai. įėjimas 60 p.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ROCHDALE
MIRĖ V. KAVALIAUSKAS

Prieš pat Velykas gauta žinia, kad 
Rochdalėje mirė daugelio gerai pažįsta
mas, susipratęs ir veiklus lietuvis Vincas 
Kavaliauskas. Jis buvo gimęs 1906 m. Pa
nevėžio apskr. Vincas jau seniau negala
vo ir protarpiais atsiguldavo ligoninėje. 
Jo mirtis yra skaudus smūgis Rochdelės 
lietuviams. Pasiges jo ir L. Sodybos vasa
rotojai, nes, kol buvo sveikas, visada čia 
praleisdavo savo atostogas.

Smulkesnį jo gyvenimo aprašymą gal 
turėsime progos pateikti vėliau.

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Balandžio 5 d. 6 vai., šeštadienį, ukrai

niečių klube, 80, Molesworth St. kviečia
mas DBLS Rochdales skyriaus narių ir 
akcininkų susirinkimas, kuriame bus pra
nešimas iš atstovų suvažiavimo.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 5 d. 6 vai. vakaro, „The 
Pelican" viešbučio patalpose Abbey Str., 
Derby DBLS skyrius šaukia visuo- 
tinį-metinį skyriaus narių susirinkimą.

Susirinkime, be kita ko, bus pranešimas 
iš DBLS atstovų bei Akc. B-vės akcininkų 
suvažiavimo.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius 
maloniai kviečiame atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
MINĖJIMAS IIANNOVERYJE

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė pa
minėta pačiame Hannoverio miesto cent
re. Šv. Klemenso bažnyčioje buvo atlaiky
tos iškilmingos šv. mišios, kurias konce- 
lebravo vietos klebonas Paul Selke, tėvas 
dr. Konstantinas Gulbinas ir kun. dek. V. 
Šarka. Pamaldos buvo kartu su vietos vo
kiečiais. Evangelia, lekcijos ir malda buvo 
skaitoma lietuviškai. Visi tikintieji pasi
meldė lietuvių intencija. Paskiau progra
ma buvo tęsiama parapijos salėje. Minė
jimą atidarė pirm. Gustavas Pūdymaitis. 
Sveikinimo kalbą pasakė J. E. vyskupas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 6 d., 12.30 v.
LEEDSE — balandžio 13 d., 3 vai. p. p.
NORTHAMPTONE — balandžio 6 d„ 16.30 

vai., St. John's, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 6 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.

REKOLEKCIJOS
Šiais metais rekolekcijas praves iš JAV 

atvykęs prel. Vyt. Balčiūnas, kuris mūsų 
apylinkėje galės pabūti vos vieną savaitę. 
Rekolekcijų tvarka ši:
HUDDERSFIELDE — balandžio 19 d., šeš

tadienį. St. Joseph's bažnyčioje, 4 vai. 
P P-

BRADFORDE — balandžio 19 d., šeštadie
nį, 6.30 v. vakare, St. Ann's bažn. pa
maldos, išpažintis, pamokslas. Balan
džio 20 d., sekmadienį, 12.30 v., išpa
žintis, šv. Mišios ir pamokslas.

HALIFAXE — balandžio 20 d., sekmadie
ni. St. Columba bažn., 4 vai. p. p., pa
maldos. išpažintis ir pamokslas.

Labai prašau vietos ir apylinkių lietu
vius katalikus pasinaudoti šia proga ir 
gausiai dalyvauti rekolekcijose.

Kun. J. Kuznilckls

Heinrich Pachowiak. Raštu velkino Lat
vių Centro Komiteto pirmininkas A. Cipu- 
lis ir Hildesheimo Generalinio Vikaro 
asistentas dr. Georg Aschemann. Padėkos 
žodį tarė ir lietuviškas informacijas sve
čiams pateikė vokiečių kalba kun. V. šar
ka. Meninę dalį labai subtiliai atliko sop
ranas Izabelė šrederienė ir Astra ir Alf
redas šalčiai. I. šrederienė traukė lietu
vių liaudies dainas, lydint pianistei Silvi
jai Lemke. Dvynukai Šalčiai parodė savo 
turtingą repertuarą, kurį paruošė kelio
nei pas Australijos lietuvius. Pirmoje da
lyje girdėjome pažįstamas melodijas mū
sų liaudies dainų, o antroje dalyje žavėjo 
mus tikrais lietuviškais šlageriais. Buvo 
labai smagu išgirsti visiškai naują origi
nalią programą. Fortepijono solo skambi
no prof. P. Coenen, žymus muzikologas ir 
meno kritikas. Vaišėmis pasirūpino A. 
Vilkienė, A. Kalinauskienė. Plokštelių 
muziką pateikė Robertas Mejeris ir E. 
Kubaitienė.

KVIETIMAS J ANTRĄJĮ JAUNIMO 
IR MENO DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVI
MĄ

Suvažiavimas įvyks Annaberge, Bad 
Godesberg. Annabergerstrasse 400.

Jis rengiamas 1975 gegužės 1-4 dieno
mis, — su mintimi kultūrinio bendradar
biavimo siekti ir jį praktiškai vykdydi.

Bendradarbiavimo siekdami, norime 
stengtis vieni kitiems padėti, ypač priau
gantiems pagelbėti savo talentus bei su
gebėjimus ugdyti ir būti lietuvių tautai 
naudingi.

Bendradarbiavimo siekiame, kad paska
tintume dar turimas kultūrines pajėgas 
vyresniųjų tarpe, kad jos per anksti „ne
surūdytų“ ir nenugrimstų į nežinią. 
Bendradarbiauti siekiame lietuviškoje ir 
krikščioniškoje’ dvasioje, mėgindami suar
tėti savitarpyje. plačiau atsiverti saviems 
tautiečiams ir — jei galima — pasirodyti 
kitiems. Ir taip norime stengtis brolišku
mo dvasioje šiek tiek prisidėti bendram 
lietuviškai kultūriniam gyvenimui palai
kyti. panaujinti ar pagerinti.

Šitas suvažiavimas yra pirmiausia jau
nimo suvažiavimas.

Meno darbuotojai prisideda, jį pastip
rinti.

Suvažiavimą rengia Baltischer Christ- 
licher Studentenbund — Baltų Krikščio
nių Studentų Sąjunga — Lietuvių Sekci
ja, su pirmininku stud. And. Šmitų prie
šakyje.

Registruotis prašoma tuojaus — vėliau
siai iki balandžio 25 d. (1975. IV. 25), se
kančiu adresu:

Ilerrn Pastor J. Urdze. 
53 Bonn-Bad Godesberg, 
Annabergerstrasse 400.

Telefonas: 02221 - 37 30 40
Pragyvenimas į dieną vienam asmeniui 

kainuos 18. — iki 29. — DM.
Jeigu kas pageidautų nakvoti ne Anna

berge. bet viešbutyje, mieste, prašomas 
tai nurodyti užsiregistruojant.

Iš Bonn, Hauptbahnhof. Annaberger 
Schloss pasiekiamas tramvajaus linija nr.

BRADFORDAS
PARODA

Vyties klubas ir DBLS skyrius rengia 
lietuvių meno parodą Centrinės bibliote
kos salėje, miesto centre, nuo balandžio 
21 d. iki gegužės 10 d„

Parodoje bus rodoma audiniai, rankš
luosčiai. juostos, taut, drabužiai, medžio 
drožiniai, gintaro išdirbiniai, spauda, pa
veikslai ir t.t.

Jei kas turėtų panašių rodinių ir sutik
tų juos parodai paskolinti, prašome apie 
tai pranešti iki balandžio 5 d., o jei kas 

Bradfordo lietuviai Įteikia knygas miesto Centrinei bibliotekai.
Iš kairės i dešinę; A. Bučys, O. Adomonienė. W. Davies, (bibliotekos vedėjas) 
V. Ignaitis, S. Grybas.

1, kryptimi Dottendorf; tenai paskutinėje 
stotelėje reikia persėsti j autobusą nr. 11 
arba 12, kryptimi Bad Godesberg, išlipti 
Turmhaus stotelėje, prie Annaberger- 
strasse, iš kur tik trumpas pasivaikščioji
mas i kalneli, j Schloss Annaberg.

Iš geležinkelio stoties Bad Godesberg i 
Annabergą pėškomis būtų toloka.

Iki malonaus pasimatymo!
Su nuoširdžiais linkėjimais geros kelio

nės į Annabergą.
Rengėjai

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

1975 m. kovo 21 - 23 dd. Romuvoje, Va
sario 16 gimnazijos patalpose, įvyko Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos suva
žiavimas. Jo tikslas buvo pradėti sąmonin
gai ruoštis III Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui (PLJK) Pietų Amerikoje.

Suvažiavimas pradėtas kovo mėn. 21 d. 
(penktadienį), vakare. Prisimenant M. K. 
Čiurlionio gimimo šimtąją sukaktį, daili
ninkas Alfonsas Krivickas lietuviškąjį jau
nimą supažindino su mūsų didžiojo muzi
ko ir dailininko kūryba.

šeštadienį buvo pradėta suvažiavimo 
studijinė dalis. VLJS pirmininkas Alfre
das Lucas suvažiavimo dalyvius supažin
dino su PLJS ruoša III-jam PLJK. III 
PLJK įvyks nuo 1975 m. gruodžio mėn. 
20 d. iki 1976 m. sausio mėn. 6 d. Pietų 
Amerikoje. Kongreso atidarymas ir sto
vykla numatyta gruodžio mėn. 20 - 26 dd. 
Villa Marista, Argentinoje. Kongreso pri
statymas bus gruodžio mėn. 27 - 28 dd. 
Buenos Aires mieste, Argentinoje. Sekan
ti Kongreso dalis — Talentų Vakaras ir 
Šokių Šventė — įvyks gruodžio 29 - 30 dd. 
Uragvajaus sostinėje Montevideo. Naujus 
Metus sutiks Kongreso jaunimas Sao Pau
lo mieste. Brazilijoje. Studijų dienos ir 
Kongreso uždarymas įvyks sausio mėn. 
1-6 dd. netoli Sao Paulo miesto.

Po piet buvo sudaryti keturi diskusi
niai būreliai. Pirmojo būrelio uždavinys 
buvo išnagrinėti Kongreso prasmės klau
simą. Kongresai yra svarbūs ne tik todėl, 
kad jie sustiprina mūsų lietuviškumą, bet 
jie taip pat padeda išgarsinti lietuvio var
dą tarp svetimtaučių. Antroji ir trečioji 
grupė svarstė atstovo problemą. Viena 
grupė gilinosi į klausimą „Kas yra atsto
vas?“ Kita grupė sprendė atstovų rinkimo 
kriterijus ir rinkimo būdą.

Kandidatuoti į atstovus gali kiekvienas 
VLJS narys tarp 18 ir 30 metų amžiaus ir 
laisvai kalbąs ir rašąs lietuviškai. Jis turi 
kreiptis į VLJS valdybą, kuri suteiks to
limesnių informacijų. Rašyti: Herrn Alf
redas Lutz, 744 Nurtingen, Enzenhardt- 
platz 3, telef. 07022-41133. Atstovų rinki
mai numatomi per VLJS visuotinį narių 
suvažiavimą birželio mėn. Ketvirtasis dis
kusinis būrelis svarstė lėšų telkimo klau
simą. Sudaryta finansų telkimo komisija 
iš 5 žmonių: pirm. Rita Pauliukevičiūtė. 
Rudolfas Landas, Marijus Dresleris, Ed
vardas Dresleris, (visi iš Muncheno) ir 
VLJS iždininkė Živilė Vilčinskaitė (iš 
Hagno) Ši komisija renka pinigus, ku
riais bus palengvinta Vokietijos atsto
vams užsimokėti kelionės išlaidąs. Spon
taniškai jaunimas per suvažiavimą pra
džiai surinko daugiau kaip DM 100,—.

Vakare kaimo koplytėlėje kun. Jonas 
Dėdinas jaunimui atnašavo šv. Mišias.

Po to gimnazijos vaizdinių priemonių 
salėje buvo parodytas filmas apie Brazi
liją. Sekė šokių vakaras.

Sekmadienį po pusryčių susumuoti su
važiavimo rezultatai ir atidarytas kandi
datų į atstovus sąrašas.

Šis suvažiavimas VLJS valdybai buvo 
labai reikšmingas, nes jo rezultatai yra 

norėtų ir atsiųsti, prašome tai padaryti, 
kad gautume iki balandžio 12 d.

Paroda bus svarbus mūsų visų repre- 
zentancijos reikalas, todėl laukiama pla
tesnės pagalbos. Visiems prie parodos pri- 
sidėjusiems rengėjai bus labai dėkingi.

Be to, šita paroda iš Bradfordo galėtų 
būti perkelta ir į kitas vietoves, todėl 
DELS skyriai, organizacijos ir klubai pra
šomi i tai atkreipti dėmesį, ir. jei atsiras
tų galimybė, jei susirastų patalpos, pra
šome nedelsiant pranešti.

Parodos rengėjai,
5, Oak Vilias,
Bradford, BD8 7BG.

rodyklė ruošai III-jam PLJK. Per suva
žiavimą buvo praplėstas darbuotojų skai
čius, kurie prisideda prie III PLJK ruo
šos. Yra reikalinga dar ir daugiau talki
ninkų. kurie moraliai ir materaliai padė
tų ruoštis Kongresui. P.V.

ITALIJA
KUN. URBAITIS KVIEČIA Į ROMĄ

Salezietis kun. Petras Urbaitis kur tik 
pasisuka, visur randa draugų ir pažįsta
mų. O jeigu kuris ir nepažįstamas, suti
kęs šį atviros sielos žmogų, greitai jį pa
mėgsta ir susidraugauja.

Užbaigęs seniai ruošiamąją knygą „Ki
nija — Azijos milžinas“, jis, tarsi atsi
kvėpdamas. ėmė sukaliotis po Europą, vie
nur surasdamas knygos skaitytojų, kitur 
susitikdamas savo buvusius mokinius, dar 
kitur bendradarbius.

Kiek vietovių ir šeimų jis aplankė Ang
lijoje — kas besuskaitys. Besisvečiuoda
mas tarp Anglijos lietuvių, jis kvietė vi
sus apsilankyti Romoje, kur apstu istori
nių vietų, kur gyvena Vytėnuose susime
tę saleziečiai, kur jų provincijos Frascati 
vynas toks garsus ir svaiginantis... Esą 
Anglijos lietuviai nesijaus vieniši, nes 
juos priims čia direktoriaująs nottingha- 
mietis kun. M. Burba, administratorius 
prestonietis kun. Ru-kšys, ūkvedys yorkie
tis Vladas Sabaliauskas.

Kun. P. Urbaitis praktiškas — jis žino, 
kad šias metais Roma bus užplūdusi Šven
tųjų Metų turistais, tad atvykite kitą va
sarą, kai bus daugiau vietos ir laiko!

Atrodo, kad jo kvietimas rado nemaža 
pritarimo. Žmonės visur pavažiuoja, tad 
kodėl ne į Romą? Žinoma, jeigu susiras 
energingų vadovų ir nepraeis noras. . .

Keletą kartų kun. Urbaitis apsilankė 
Lietuvių Namuose ir „E. Lietuvio“ re
dakcijoje. Net vieną kitą naują skaitytoją 
sužvejojo. O išvykdamas, pagal išgales, 
net apdovanojo, kad jo vardas ilgiau bū
tų prisimintas...

Atsisveikindamas jis prašė padėkoti vi
siems, kurie jį taip svetingai priėmė ir dar 
kartą pakviesti į amžinąjį miestą.

Pabiros
PRADINGO BORDONAS

Kaip visi žinome, Lietuvių Sodyba 
(Headley Park) yra apie 2 mylias nuo vie
tovės, vadinamos Bordon. Toje vietovėje 
yra paštas, darbininkų klubas, kareivinės 
ir nedidelis „shopping centre". Tačiau 
RAC (karališkas automobilistų klubas) 
tokios vietovės nepripažįsta. Jų aptarnau
jamų vietovių sąraše Bordonas yra Dead- 
water.

Iki 1900 metų, kol britų kariuomenė 
pasistatė kareivines Whitehill parapijos 
Bordono miške, Bordono vietovės visai 
nebuvo. Whitehill parapiją sudarė Lind- 
fordo. Whitehill ir Deadwater kaimai. Pas
kutinysis gavo vardą nuo Deadwater upe
lio, ant kurio kranto ir dabar tebėra Dead- 
water Public House (baras). Taigi nereik
tų labai nustebti, jeigu koks nors RAC pa
reigūnas. paklausus kelio į Bordoną, nu
rodys Deadwater... Antrasis automobilis
tų klubas (AA) turi savo sąrašuose Bor
doną, kuris taip pat yra pažymėtas visuo
se kelių žemėlapiuose. Tuo tarpu šlapiose 
pievose paskendusią Deadwater karčemą 
ir gerai apylinkę pažįstančiam nelengva 
būtų surasti.

ŠOKOLADO KANDIS
Birminghame vienas pilietis grąžino i 

fabriką dėžutę šokolado, kurioje rado ne
gyvą kandį. Po kiek laiko jis gavo iš fab
riko naują šokolado dėžutę ir spausdintas 
instrukcijas apie rastąją kandį. Tai esanti 
ne paprasta drabužinė kandis, bet kiek di
desnė tos pačios šeimos atstovė, kurios 
larvos puolančios ne drabužius, o maisto 
produktus. Nurodytas kandies lotyniškas 
vardas ir pridėta veisimosi ciklo diagra
ma...

LEIDYKLOS IR SPAUDOS 
PLATINTOJAI

Lietuviškos spaudos platinimo darbą 
dirbu jau 20 metų. Tai, gal būt, vienas iš 
nedėkingiausių darbų! Ypač dabar, kada 
lietuviškoji knyga ar periodinis leidinys 
mūsų tautiečiui yra baubas! Žinau, kad 
yra ir tokių tautiečių, net mano pažįsta
mų. kurie savo draugams pataria: — 
„NEIK j tuos namus, nes ta boba tuoj tau 
pasiūlys lietuvišką knygą!..“ Atseit, jei 
platini lietuvišką spaudą — esi raupsuo
tas. Bet šį kartą ne apie tuos tautiečius, 
bėgančius nuo spaudos platintojo, bet apie 
leidyklas ir redakcijas, kertančias šakas, 
ant kurių pačios sėdi ir taip priverčian- 
čias ir užkietėjusius spaudos platintojus 
atsisakyti šio darbo.

Kiekvienų metų pabaigoje pagal turiz
mus adresus išsiuntinėju skrajukę, kvies
dama užsisakyti periodinius leidinius. Ta
me kukliame kvieslyje yra beveik VISI pe
riodiniai leidiniai. Ir, žiūrėk, iš pasiųstų 
kelių šimtų kvieslių atsiranda apie 50 tau
tiečių, norinčių vieną ar kitą laikraštį, 
žurnalą užsiprenumeruoti. Užsakau ati-

Radybų!
Biržų rajono Smilgių kolūkis pernai pa

metė dvi telyčias. O jos, pasirodo, visą 
žiemą praleido miškuose. Ilgais, tankiais 
plaukais apaugusias, pilvus patraukusias, 
sulaukėjusias vis dėlto pasisekė šienu su
vilioti. Sugavo jas kaimyninio „Laisvosios 
žemės“ kolūkio žemdirbiai.

Atvažiavo kaimynai pasiimti pames
to... Vargais negalais įveikė nelabas ra
guotąsias, susikėlė mašinon — veš į gyvu
lių supirkimo punktą. Nespėjo radėjai iš
silyginti radybų, variklis suūžė, telyčios
— strykt, pančiai — paukšt, tiek jas ir te
matė.

Keista, kai žmogus ieško nepametęs. 
Bet stebėtina, kai ir pametęs neieško. Kė
dainių rajono K. Požėlos kolūkio bitinin
kai, vasarai baigiantis, būdavo, veža bites 
į Jonavos rajono Dumsių miško viržynus 
Vieną kartą vežė vairuotojas, prisikrovęs 
pilną sunkvežimį avilių, užkištomis lakto
mis. Kryptelėjo ratas į duobę ant vieške
lio, vienas avilys nusprūdo ir sudužo. Čia 
pat — ganykla. Už griovio — galvijų kai
menė ganėsi. Na, ir kilo zyliojimas. Ro
dos, niekas neieškojo šitų pamestų šven
tų vabzdelių, niekas ir radybų neprašė...

Bet kad mėtom, tai mėtom tikrai daug 
ką. Pameta žmonės, begrybaudami Varė
nos miškuose, tai, nuo ko akių nenuleidžia 
žiūri neatsižiūri. Ne, ne žmonas, ne suža
dėtines... Pameta „Volgas“, „Žigulius". į 
dargi eksportuotinus modelius, liuksusą. 
Paskui meldžia girininkus, miliciją: „Pa
dėkite, suraskit...“

Vienas mano pažįstamas nesusiprato 
pastatyti butelio inžinieriams, kurie auto
stradai linkmę smaigstė. Tie jo dargi pra
šė, bet tas nepatikėjo. Ar maža apsimetė
lių vaikšto, kuriems kad tik ką ištraukus 
iš kolūkiečio. Atsakė sausai: „Neturiu! 
Nelaikau!" Tai tie kad įtaisė jam posūkį
— dabar dundėjimas ties pačiais langaia 
Bet žmogus — nieko, nesikeikia. Sako, čia 
man skaldos, skysto betono pravažiuoda
mi pameta, lentą, balkį, o jau plytų žeria 
be skaičiaus visokių: ir baltų, ir raudonų. 
Vienam sūnui sodo namelį pastatęs Kau
ne, dabar renkąs antram, Panevėžyje.

Na, ten, sakau, plytos, šiferis — tiek to. 
pasitaiko pamesti šį bei tą. Bei, paskui 
galvoju, žiūrėk, kiek per šį bei tą valsty
bės pinigų vėjais (o dažnai ir visai ne vė
jais — į konkrečias kišenes!) nueina.

Tad ir iš tikrųjų reikia, kad radybas pa
gal kvitą (ir nemažas!) už begalvystę, ui 
žioplizmą, už pamestą plytą ar net žiupsni 
skaldos kelyje žiauriau luptume keliuose.

įpratome pamesdinėti!
Juozas Stakllškis („Švyturys“)

— ............................. ....................................... ....
LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS NE 

PRABANGA, O BOTENYBĖ.
AR JAU UŽSISAKĖTE 

„EUROPOS LIETUVĮ“ ATEINANTIEMS 
METAMS? I
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— Didžiausias Lietuvių Namų acininkas 
buvo DBLS Treliskės skyrius, kuris turė, 
damas 46 narius, nupirko akcijų už 270 
svarų.

— Grįžusieji iš Lietuvos buvę vokiečiu 
belaisviai pasakoja, kad buvę pakelės* 
kryžiai naikinami kaip „vergijos liekana“

— Argentinos valdžios patvarkymu. 
Buenos Aires apylinkėse lietuviai gavo 
teisę nusipirkti vienoje vietoje 500 sklypu 
ir įkurti lietuvišką miestelį. To miestelio 
vardas —San Francisko Solano. Kažin, ar 
jis dar tebesilaiko?

— Paskelbtas konkursas DBLS ženklelio 
projektui. Kas prisimena, ar jis buvo po- 
darytas?

— Keliama mintis įsteigti vedybų biurą;

tinkamoje leidykloje. Vieni iš užsisak*! 
šių sumoka tuoj pat, kiti po mėnesio kite; 
treti po poros priminimų. Bet ką padaro- 
kai kurios leidyklos? Jos, gavusios man* 
užsakymą, ima siuntinėti RAGINIMUS už-, 
simokėti tiems mano užsakytiems prenv 
meratoriams! Ir, va, dabar prasideda Rį 
sirašinėjimo karuselė. Man įmokėję pre 
numeratoriai tuoj rašo pasipiktinimo laiš
kus. kiti prašo sugrąžinti pinigus, treti * 
benori daugiau tokio laikraščio! Aš jiei» 
kiekvienam atskirai, vėl turiu rašyti 
aiškintis.

štai vienas konkretus pavyzdys: Pš 
SAULIO LIETUVIO administracija, gaw 
si mano užsakymus, pasiuntė ne man * 
ginimą, bet visiems mano prenumerate 
riams! Jie ragina savo laiškuose apsii*- 
keti ne tik už 1975 metus, bet taip pati: 
už 1974. už kuriuos pinigus yra gavę # 
metų pradžioje.

Toks PASAULIO LIETUVIO admin*! 
racijos neapdairumas priverčia mane rtį 
šai pareikšti, kad šio leidinio daugiau*; 
platinu.

Br. Daunorienė /
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