
Romo Kalantos mėnuo
Gegužės 14 d. sueina lygiai trys metai, 

kai Kaune, teatro sodelyje susidegino Ro
mas Kalanta. Atsižvelgiant į jo aukos dy
dį ir reikšmę, gegužę galima drąsiai va
dinti Romo Kalantos mėnesiu.

Dabar jau turima pakankamai duomenų 
teigti, kad tai buvo ne jaunuoliškas užsi
spyrimas, ne noras „pasirodyti“, bet tra

giška protesto auka. Romas Kalanta pa
aukojo savo gyvybę, kad atkreiptų pasau
lio dėmesį į mažyčio krašto prie Baltijos 
dideles kančias, į laisvės ištroškusią Lie
tuvą.

„Kai kas bando šnekėti, kad Kalanta 
buvęs beprotis. Jeigu taip, tai kodėl visas 
miestas sukilo dėl bepročio,“ klausia reži
sierius Jonas Jurašas. Ne tik sukilo mies
tas, bet dar vienuolika kitų drąsuolių pa
sekė jo pėdomis, nors jų visų vardai ir iki 
šiai dienai dar nėra žinomi.

Nekalbėsim šioj vietoj plačiau apie Ro
mo Kalantos susideginimą ir po to seku
sius Kauno įvykius, kurie pasikartojo vi
soje Lietuvoje. Apie tai išsamiai papasa
koja gyvas liudininkas, neseniai iš Lietu
vos atvykęs Jonas Jurašas. (Žiūr. „Pašne
kesys su režisierium Jonu Jurašu", psl. 3).

-ii. f 51 
Ar karas baigtas?

Tai įvyko lygiai prieš 30 metų, 1945 m. 
gegužės 5 d. Vokietijos žemės, oro ir lai
vyno pajėgos sudėjo ginklus ir be jokių 
sąlygų kapituliavo.

Tą dieną Europoje ginklai nutilo. Bet ar 
karas iš tikrųjų buvo baigtas? Vargiai bū
tų galima patikėti, kad Britų Reino Armi
ja ir JAV didelės oro ir žemyno pajėgos 
iki šiai dienai pasiliko tiktai nugalėtos Vo
kietijos prižiūrėti. Greičiau jos ten laiko
mos tos Vokietijos sienoms apsaugoti ir 
visos Europos saugumui užtikrinti.

Dar mažiau galima patikėti, kad 20 kau
tynėms paruoštų su tankais ir pontoni- 
niais tiltais (persikelti per Reiną) Raudo
nosios Armijos divizijų, sutelktų Rytų Vo
kietijoje, yra skirtos jos suverenumui ap
saugotu Ne, karas dar nėra pasibaigęs. 
Taikos sutartis dar nepasirašyta, dalis 
Europos neišlaisvinta.

Rašytojas V. Bubnys, paklaustas, kodėl 
jis vis dar rašo apie karą, atsakė, kad ne
peržengus karo, negalima kalbėti apie tai
ką. Vadinasi, karo kirviai dar neužkasti, 
taikos tiltai nepastatyti.

šiuo metu vyksta ideologinis karas, ku
riam tankai ir lėktuvai sudaro tiktai at
ramos punktą. Pasaulis yra suskilęs į dvi
dalis, kurios nori viena kitą suvirškinti. 
Pirmoji pokario generacija per mokyklas, 
universitetus ir darbininkų profesines są
jungas pasuko kraštutinio socializmo link
me. Pasenusios, pačių komunistų jau be
veik visiškai atmestos, marksizmo dokt
rinos sužavėjo taikos besiilgintį jaunimą 
ir baigia išstumti tikrosios demokratijos 
ir krikščionybės dvasią.

Ar antroji pokario generacija žygiuos 
pramintu keliu, ar ji bandys surasti nau
jų būdų taikai pasaulyje išlaikyti — sun
ku atspėti. Tik vienas dalykas yra tikrai 
aiškus: minint 30-ties metų sukakti nuo 
antrojo pasaulinio karo pabaigos, Europos 
veidas jau bus žymiai viena ar kita kryp
timi pasikeitęs.

KOMENTARAI IR PRANAŠYSTĖ

Kinų spauda atvirai puola JAV dėl įvy
kių Vietname, nesigailėdama pažeminan
čių žodžių. Tuo tarpu Sovietų laikraščiai 
yra žymiai santūresni, pasitenkindami pa
reiškimais, kad „taikos ir progreso“ pajė
gos laimėjo prieš „kapitalistinį smurtą“ 
ir kišimąsi į svetimus reikalus.

Tačiau Tasso agentūra pareiškė, kad 
„anksčiau ar vėliau Čilės junta, Izraelio 
militaristai ir Pietų Afrikos rasistai, kar
tu su Saigono valdžia, atsidurs šiukšlių 
krūvoje“.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

NESILIAUJANTI GRĖSMĖ

Greit minėsime metines to nelaimingo 
įvykio, kai Australijos darbiečių vyriau
sybė pripažino de jure Baltijos kraštų 
aneksiją, Sovietų Rusijos įvykdytą II pa
saulinio karo metu. Įvykis tuo nelaimin
gesnis, kad jo pasėkos kelia didelį nerimą.

Pirmąjį pusmetį buvo daug kalbėta, 
daug rašyta ir demonstruota. Australijos 
vyriausybės opozicija daugelį kartų puolė 
ministrą pirmininką Mr. Whitlam ir už
sienių reikalų ministrą senatorių Willes- 
see dėl nepateisinamo akto, padaryto sie
kiant įsiteikti komunistų diktatoriams, 
aukojant tūkstančius emigrantų, gimusių 
Baltijos kraštuose, ir leidžiant sunaikinti 
estų, latvių ir lietuvių tautas. Vėliau spau
da atidengė ir iškėlė aikštėn tikrąją įsitei
kimo sovietams priežastį. Tai buvo vy
riausybės kalkuliacijos užsitikrinti sovie
tų paramą sen. Willessee kandidatūrai į J. 
Tautų prezidentus 1975 m.

Sen .Willessee kandidatūra į J. Tautų 
General Assembly prezidentus tokia kaina 
papiktino australų visuomenę ir paverg
tas tautas, o taip pat Australijos aboridži- 
nų aktyvistus, kurie, kad ir maišyto krau
jo karjeristai, skelbia, kad Australija 
esanti labiausia rasistinis, nelaisvas kraš
tas. Toks tvirtinimas yra nepamatuotas, 
bet kiekvienas balsas prieš Australijos 
darbiečių vyriausybę pavergtų tautų na
riams yra sąjungininkų balsas.

Australijos vyriausybės aktas ir baltų 
bei kitų pavergtųjų tautų emigrantų ■aud
ringas reagavimas atnaujino primirštą 
Baltijos kraštų bylą, priminė ne tik Aust
ralijai, bet ir visam Vakarų pasauliui, kad 
tie kraštai kenčia Sovietų Rusijos okupa
ciją, kad pavergtosios tautos be atodairos 
naikinamos ir kad pavergtieji nenustoja 
ryžto kovoti dėl nepriklausomybės.

Praėjo pusmetis ir daugiau. Viskas pri
tilo dėl baisaus karo netolimoje Kambodi- 
joje ir Vietname. Sovietų Rusijos pri
spaustų tautų klausimas nustumtas į ant
rąją vietą, o gal dar toliau. Tačiau Austra
lijos baltai nenurimo. Susirūpinę klausia, 
kas toliau? Kokios bus pripažintos aneksi
jos pasėkos? Imta aiškintis baltų padėtis. 
Susidariusi rimta padėtis paaiškėjo iš už
sienio reik, ministro sen. Willessee laiškų 
parlamentarui Kerin, kuris tuo reikalu su
sirašinėjo esto Aavik prašomas.

Pirmiausia išaiškinta, kad pagal sovietų 
Rusijos konstituciją, gimusieji sovietų už
imtuose kraštuose yra Sovietų S-gos pi
liečiai, nors ir būtų priėmę kito krašto pi
lietybę, ir jiems taikomi visi sovietų įsta
tymai, kur jie begyventų.

Į klausimą, liečiantį privalomą karinę 
prievolę sovietų piliečiams, sen. Willessee 
laiške 21. I. 1975 m. pareiškė: „Asmuo, ku
ris yra Sov. Rusijos pilietis, pagal sovietų 
įstatymus yra įpareigotas karinei tarny
bai, neatsižvelgiant, kad jis priėmęs kito 
krašto, įskaitant Australijos, pilietybę“. 
Švelnindamas šį pranešimą, sen. Willes
see toilau ramina parlamentarą Kerin ir 
baltus, turinčius Australijos pilietybę, gi
musius Pabaltyje. Jo nuomone Sov. Rusi
ja negali priversti savo pilietį, gyvenantį 
kitame krašte, sugrįžti į Sov. S-gą. Bet jei 
toks asmuo savanoriškai sugrįžtų, tai, ne
atsižvelgiant į jo australišką pasą, jis tu
rėtų paklusti sovietiniams įstatymams.

Vyriausybė davė suprasti, kad Austra
lija, lengvai pardavusi Baltijos valstybes.
nedarys jokios intervencijos savo naujie
siems piliečiams apginti nuo rust; agresi
jos prieš baitus.

Australijos užsienių reikalų ministro 
aiškinimai kelia susirūpinimą Australijo
je, o gal ir kituose kraštuose, nes paverg
tų tautų žmonės gerai žino ilgą komunistų 
ranką.

Australijos demokratiškų laikraščių ko
respondentai nesivaržydami aiškina ko
munistų partijos totalinę galią Sov. S-goje, 
kuri neleidžia piliečiui išsilaikyti, jei jis 
netarnauja partijai ir nepasiduoda jos re
žimui. Pagal sovietų įstatymus, pabėgus iš 
Sov. S-gos yra krašto išdavimas, baudžia
mas mirties bausme ir turto konfiskavi
mu. Šitas įstatymas taikomas visiems bal
tams, ar jie priėmę Australijos pilietybę, 
ar ne. Laisva Australijos spauda piktina
si, jog Australija atsidūrė tokioje padėty
je, kad neturi teisės užstoti savo piliečių, 
gimusių okupuotuose kraštuose.

Sov. Rusijoje pagal sovietinius įstaty
mus ir potvarkius „krašto išdavimo“ nu
sikaltimų skalė yra begalinė: nepalankūs 
pareiškimai Sov. S-gos atžvilgiu, komunis
tų partijos kritikavimas, tautinių tradici
jų puoselėjimas, laisvo žodžio propagavi
mas, politinis ir ideologinis nukrypimas 
nuo partijos linijos, ekonominės padėties 
kritikavimas, šnipinėjimas ir daug kitų. 
Tie nusikaltimų punktai, kaip žinoma Va
karų pasaulyje, labai plačiai taikomi Sov. 
Rusijoje ir okupuotuose kraštuose. Pilie
čių persekiojimas vyksta, tautos naikina
mos, komentuoja News Weekly, 19. III. 
1975. Nusikaltimai gali būti sufabrikuoti, 

kaip tai daroma Sov. S-goje, ir naujiems 
Australijos piliečiams, nes komunistų par
tija nesiskaito su moralės ar demokrati
nės laisvės dėsniais. Esant dabartinei pa
dėčiai, baltai, Australijos piliečiai, gali 
būti apkaltinti ir, atsidūrę komunistų do
minuojamame krašte, suimti ir nubausti 
už „krašto išdavimą“. Australijos vyriau
sybė savo piliečių negalės nei užstoti, nei 
ginti

Tenka susimąstyti, ar ne?

ANSAMBLIS „LIETUVA“ AIRIJOJE

„Irish Times“ rašo apie Cork mieste 
(Arijoje) tradicinį chorų festivalį, kuriai 
me šiais metais dalyvauja ansamblis „Lie
tuva", susidedąs iš 40 dalyvių. Festivalis 
vyko gegužės 7-11 dienomis.

Laikraštis pateikia ansamblio istoriją 
(įkurtas 1940 m. kompozitoriaus švedo) ir 
aprašo atliekamąją programą.. Repertua
ras esąs sudarytas iš lietuviškos tautinės 
muzikos, bet joje jaučiami vokiški ir bal
tarusiški motyvai (?). Ypačiai įspūdingi 
taut, šokiai.

Laikraštis pažymi, kad ansamblis „Lie
tuva“ yra apkeliavęs su gastrolėmis So
vietų Sąjungą, Vakarų Europą, JAV ir 
Pietų Ameriką.

N R. 35
Maskvoje ką tik pasirodė naujas (Nr. 

35) „Einamųjų Įvykių Kronikos" numeris. 
Jis turi 63 mašinėle rašytus puslapius, su
segtus paprastomis kabutėmis.

Turinyje rusų disidentų rašytojo A. 
Marčenkos, V. Maramzino, baptistų rezis
tento G. Vins ir kitų politinių kalinių by
lų aprašymai. Taip pat pateikiamos nau
jausios žinios apie rezistencinį judėjimą 
Lietuvoje ir paminima ten pasirodanti po
grindžio spauda. Pranešimas apie suėmi
mus Estijoje žmonių, priklausiusių Esti
jos Demokratinio Judėjimo organizacijai.

Labai įdomi Boriso Vinokurovo, radijo 
ir televizijos komiteto kontrolieriaus, isto
rija. Rašoma, kad jis komunistų partijos 
susirinkime reikalavęs dviejų partijų de
mokratinės sistemos Sovietų Sąjungoje. 
Vinokurovas buvęs pasiskelbęs, kad jis 
pasitrauksiąs iš partijos ir steigsiąs naują 
„politinį judėjimą“, Tačiau po penkių die
nų jis buvęs „nujudintas“ į psichiatrinę 
ligoninę.

UKRAINIEČIŲ TEISMAS

Londono Centr. Kriminalinis teismas 
sprendė devynių ukrainiečių bylą, kurie 
praėjusiais metais gegužės 13 d., protes
tuodami dėl rašytojo Morozo suėmimo, įsi
veržė į Sovietų Sąjungos ambasadą, esan
čią Kensington Palace Gardens. Jie buvo 
užėmę laukiamąjį kambarį ir pradėję už
kalti lentomis išėjimą iš vidaus. Įsikišus 
ambasados saugumo pareigūnams, prasi
dėjo muštynės. Pagaliau buvo pakviestas 
policininkas, kuris muštynes sustabdė.

Teisme ukrainiečiai pareiškė, kad jie, 
protestuodami dėl rašytojo V. Morozo su

Seįtiįiiios DIENOS
— Turkija grasina nusavinti privatiš- 

kus britų namus Kipro saloje, jei D. Bri
tanija neatsilygins 6 mil. svarų už turkų
pabėgėlių nuosavybę.

— Sovietų delegacija Kinijoje susitarė 
dėl protokolo, kaip toliau diskutuoti teri
torinius klausimus.

— Prancūzijoje nuo alkoholio kasmet 
miršta beveik 22.000 žmonių. Vidutiniškai 
kiekivenas prancūzas per metus išgeria 31 
galoną vyno. Mirtingumas nuo alkoholio 
yra aukščiausias pasaulyje.

— Čekoslovakijoje per karo pabaigos iš
kilmes buvo paminėta tik Sovietų Sąjun
ga, nors didelę krašto dalį išvadavo JAV 
kariuomenė.

— Brežnevas pareiškė, kad Vietname 
laimėjus komunistams, Maskvos — Va
šingtono santykiai turėtų dar labiau page
rėti...

— Praėjusią savaitę du sovietų jūrinin
kai Mančesteryje paliko laivą ir pasipra
šė pabėgėlio teisių.

— Prancūzijos prezidentas paskelbė, 
kad ateityje daugiau nebebus iškilmingų 
karo pabaigos minėjimų. Protingiau būsią 
minėti Europos susivienijimo sukaktis.

— Pirmoji Lenino išleista knyga 1902 
m. buvo Londone. Ji buvo parašyta anglų 
kalba ir vadinosi „Ką daryti?“

— Rašytojas Solženicynas atvyko į 
Montrealį, Kanadoje.

— Britų ūkininkai sustabdė sunkvežimį, 
gabenusį pigius prancūzų kiaušinius ir 
sudaužė apie 50 dėžių. Uostuose taip pat 
buvo ūkininkų piktos demonstracijos.

— Danijoje mirė buvusi garsi balerina 

ėmimo, norėjo išlaikyti „apgultą“ amba
sadą 24 valandas ir ramiai išsiskirstyti.

Policijos atstovas teisme paaiškino, kad 
ukrainiečiai teisiami ne už protestą, kas 
šitame krašte yra leista, bet už įsiveržimą 
į svetimos valstybės nuosavybę ir ten pa
darytą žalą. Teismas kaltinamuosius nu
baudė po 6 mėnesius kalėjimo, bet nuo 
bausmės atleido, jei per 2 metus vėl nenu
sikals.

Britų spaudoje iki teismo šis įvykis ne
buvo minimas.

KARDINOLAS MIRĖ
Vos tik spėjęs išleisti savo atsiminimų 

knygą, kard. J. Mindszenty pasimirė. Dau
geliui nereikėjo minėti jo vardo — jeigu 
tik buvo kalbama apie kardinolą — kovo
toją prieš komunizmą — visi žinojo, kad 
tai yra Mindszenty. Mirė jis Vienoje, su
laukęs 83 metų amžiaus, bet nesulaukęs 
dienos, kada galės grįžti j savo laisvą tė
vynę Vengriją.

Vyskupu jis 'buvo įšventintas 1944 m. 
Vokiečiai karo metu išlaikė jį kalėjime 
keturis mėnesius. Po karo jis buvo titu
luotas Esztergom'o arkivyskupu — visos 
Vengrijos primatu. 1948 m. gale komunis
tų suimtas, kankintas ir iki gyvos galvos 
nuteistas. 1956 m. per Vengrijos sukilimą 
išlaisvintas. Po kelių laisvės dienų prisi
glaudė JAV ambasadoje, kurioje išgyveno, 
neiškeldamas kojos, 15 metų. 1971 m. po
piežiui reikalaujant, kard. Mindszenty pa
liko Vengriją. Tačiau popiežius jam ne- 
grąžnio arkivyskupijos, ir kardinolas, pa
žemintas ir nusivylęs, apsigyveno Austri
joje. Iš čia jis lankė visame pasaulyje iš
siblaškiusias vengrų kolonijas, visada su
rasdamas paguodos žodį ne tik savo tau
tiečiams, bet ir kitų tautų pabėgėliams. 
Ypačiai šiltai jis prisimindavo lietuvius ir 
mielai su jais bendraudavo. Paskutinis 
kardinolo Mindszenty laiškas lietuviams 
buvo išspausdintas praėjusiame šio laik
raščio numeryje.

SUNYKO SVARAS STERLINGŲ
Britų svaro vertė krinta greičiau, kaip 

dolerio, markės, jenos ar franko. Anglijos 
Banko pastangos išgelbėti svarą nebepa
deda, nes D. Britanijos importo išlaidos 
kiekvieną mėnesį prašoka eksporto paja
mas. Svetimos valiutos rezervai krašte 
baigia išsekti.

Praėjusiais metais arabai skolino Ang
lijos bankams po 200 milijonų svarų kas 
mėnesį. Jie rizikavo svaro vertės mažėji
mą išlyginti dideliais procentais. Šiais 
metais, sumažinus procentus, valiutos 
įplaukimas iš naftą eksportuojančių kraš
tų bent laikinai sustojo.

Vienintelis netiesioginis atpildas iš su

ir baleto mokytoja Vera Volkova.
— Vietnamo pabėgėliai yra pareiškę 

JAV spaudai, kad kai kurie iš jų mokėjo
po 3.000 — 4.000 dolerių ambasados tar
nautojams už parašą, suteikiantį teisę iš
vykti.

— Nepatvirtintos žinios skelbia, kad 
Kambodijoje jau nužudyta apie 90 buvu
sių valdžios tarnautojų. Kitos žinios skel
bia. kad sušaudyta 80 karininkų ir jų žmo
nų.

— Commonwealtho konferencijoje Ja
maikoje nutarta sustiprinti akciją prieš 
Smitho vyriausybę Rodezijoje ir pagriež- 
tlnti ekonominę blokadą.

— Infliacija D. Britanijoje didėja. Pre
kių kainos per metus pakilo 25-27%.

— Škotijoje gegužės 5 d. pasirodė nau
jas dienraštis „Scottish Daily News“.

— Pasaulinio garso smuikininkas Jehu- 
di Menuhin parašė Sovietų ambasadoriui 
Lodone prašymą, kad paleistų iš kalėjimo 
žydų tautybės du jaunus smuikininkus, 
brolius A. ir L. Vainmanus.

— Iki šiol į Sovietų Sąjungą atgal su
grįžo apie 20 žydų, kurių gana didelis skai
čius laukia leidimo grįžti Vienoje.

— Gegužės 5 d. Pietų Afrikoje pradėjo 
veikti televizijos stotis.

— Dr. Kissingeris išreiškė pasitenkini
mą, kad sovietai netrukdė evakuotis iš 
Vietnamo.

— D. Britanijos akušerės pasipriešino, 
kad vyrai būtų mokomi jų amato, nors 
šiaipjau moterys visur reikalauja lygių 
teisių.

nykusio svaro yra tai. kad užsieninės pre
kės pasidaro per brangios ir palęyla pra
monė namie. Tai padeda sumažinti bedar
bių skaičių ir palengvina eksportą. Ta
čiau, neturint savų žailavų, kurių kainos 
visą laiką kyla, svaro vertės kritimu eks
porto srityje tik iš dalies galima pasinau
doti. Nedarbas pamažu kyla ir artėja prie 
milijono. Kartu kyla reikalavimas didinti 
atlyginimus.

Britams lieka tik viena išeitis — suverži 
ti d i ižus, pristabdyti ekonominio gyveni
mo standartų kilimą ir daugiau dirbti. 
Jeigu infliacijos tempas ir toliau pasiliks 
10% greitesnis kaip kituose kraštuose, tai 
D. Britanijos ekonominė padėtis iki metų 
galo pasidarys tikrai nepavydėtina.

LENINGRADO KLEBONAS APLANKĖ 
POPIEŽIŲ

Paulius VI privačioje audiencijoje pri
ėmė Leningrado katalikų parapijos klebo
ną lietuvį kunigą Juozą Povilonį. Po nuo
širdaus pasikalbėjimo Paulius VI kunigui 
Poviloniui įteikė dovanas, skirtas Lenin
grado bažnyčiai: kieliką, arnotą, Naująjį 
Testamentą lotynų kalba ir kryžių. Petra
pilis, dabar vadinamas Leningradu, savo 
laiku buvo žymus stačiatikių ir katalikų 
centras. Čia veikė garsioji katalikų Dvasi
nė akademija, kurią lankė ir baigė dauge
lis senosios kartos lietuvių kunigų. Petra
pilio lietuviai sudarė vieną gausiausių ko
lonijų caro Rusijoje. Prieš pirmąjį pasau
linį karą gyveno apie 25 tūkstančiai lietu
vių. Karo audra atbloškė kita tiek. Veikė 
daug lietuvių religinių, tautinių ir kultū
rinių organizacijų.

NENORI PABĖGĖLIŲ

JAV gyventojų apklausinėjimas parodė, 
kad dauguma nenori Vietnamo pabėgėlių. 
Panašios nuotaikos yra ir JAV Kongrese. 
Naujai atvykę pabėgėliai primena jiems 
nelaimingai pasibaigusį karą, kurį eilinis 
amerikietis norėtų kiek galima greičiau 
pamiršti. Be to, atvykusius reikia apgy
vendinti, išlaikyti ir įdarbinti. Turint gal
voj, kad JAV bedarbių skaičius jau pasie
kė 8 milijonus, tai yra yra gana sunki ir 
nemaloni problema.

KAM REIKALINGI POVANDENINIAI
LAIVAI?

Britų parlamente per krašto gynybos 
diskusijas kraštutinių kairiųjų atstovas 
Bidwell aiškino, kad Sovietų Sąjunga sta
tanti povandeninius laivus jūros dugnui 
tirti. Iš to tyrimo būsianti nauda visam 
pasauliui. O nuolatinis intensyvus ginikla- 
vimasis esąs sovietams todėl reikalingas, 
kad jie dar nepasiekę Nato turimos atomi
nės galybės ir bazių skaičiaus. Kitiems at
stovams reikalaujant, jis negalėjo savo 
teigimų įrodyti skaičiais.

a|a
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Dr. P. Avižonis
(100 m. gimimo sukaktis)

Petras Avižonis gimė 1875 m. balandžio 
17 d., Pasvalyje. Jo tėvai buvo neturtingi 
ir mažamoksliai. Tad stengėsi nors sūnų 
išmokslinti, tikėdamiesi jį išleisti į kuni
gus. Bet sūnų viliojo gamtos mokslai ir 
nesiryžo stoti j kunigų seminariją. Tėvams 
sutinkant ir dar gavęs „Žiburėlio" drau
gijos paramą, 1894 m. baigė Mintaujos 
gimnaziją. Vėliau gamtos mokslus studi
javo Petrapilio universitete. O medicinos 
mokslus baigė 1900 m. Dorpato (Tartu) 
universitete ir gavo gydytojo diplomą.

Besiversdamas gydytojo praktika, pra
dėjo gilintis akių ligų specialybėje. Tą 
specialybę pasirinko todėl, kad tuomet 
Lietuvoje daug žmonių sirgo trachoma. 
Tai jis stengėsi kiek galėdamas padėti sa
vo tautiečiams apsaugoti nuo tos pavo
jingos ligos. Ir nuo tada Avižonis pradėjo 
garsėti kaip mokslininkas tyrinėtojais/ ir 
gabus akių ligų specialistas.

Bendradarbiavo su rusų žymiais akių 
gydytojais ir pats tobulinasi įvairiose akių 
klinikose. Dorpato universitete apgynė di
sertaciją apie Gruzdžių ir Lygumų vals
čių gyventojų aklų susirgimus ir aklumą. 
Už tai gavo medicinos mokslo daktaro 
laipsnį.

Prasidėjus pirmajam karui, buvo mo
bilizuotas į rusų kariuomenę. Jam pasi
baigus, grįžo į Lietuvą ir po kiek laiko 
apsigyveno Kaune. Suorganizavo karo li
goninės akių kliniką ir Aukštųjų kursi) 
medicinos skyrių. Iš to skyriaus 1922 m. 
išsivystė Lietuvos universiteto medicinos 
fakultetas. Dr. P. Avižonis dirbo akių ligų 
katedros profesoriumi. Vėliau buvo iš
rinktas medicinos fakulteto dekanu ir Lie
tuvos universiteto rektoriumi.

Lankė užsienio universitetus, gilinosi 
savo specialybėje ir susipažino su naujais 
akių tyrimo aparatais. Dalyvavo moksli
ninkų diskusijose ir pasitarimuose. Buvo 
išrinktas tarptautinių medicinos mokslo 
organizacijų nariu. Suorganizavo ir su
kvietė 5 Pabaltijo valstybių akių gydymo 
specialistų (oftatlmologų) kongresus. Ati
darant Izraelio universitetą Jeruzalėje, jis 
atstovavo Lietuvos vyriausybei bei uni
versitetui ir pasveikino hebrajų kalba. 
Kaip matome, dr. P. Avižonio vardas bu
vo plačiai žinomas ir už Lietuvos ribų.

Dr. Avižonis plačiai reiškėsi kultūrinė
je, visuomeninėje ir politinėje veikloje. 
Mokydamasis gimnazijoje ir universitete, 
dalyvavo slaptose moksleivių ir studentų 
draugijose. Jų nariai skaitė ir platino ru
sų valdžios uždraustą lietuvišką spaudą. 
Aktyviai reiškėsi Varpininkų ir Socialde
mokratų organizacijose ir daug rašė jų 
leidžiamoje spaudoje. Politinėje veikloje 
jis griežtai kovojo su carinės Rusijos san
tvarka ir reikalavo sąžinės, žodžio ir spau
dos laisvės. Daug rašė apie gamtos reiški
nius ir medicinos mokslo laimėjimus. 
Praktikos reikalams parašė „Lietuvišką 
gramatikėlę“. Jis rašė aiškia ir visiems 
suprantama kalba. Tai jis darė pildyda
mas savo pažadą, kad už įsigytą mokslą 
reikia savo tėvams (kuriuos dar ir pini
gais paremdavo) ir visuomenei nors mo
rališkai atsilyginti. Bendradarbiavo Lie
tuvos ir užsienio medicinos žurnaluose, 
kuriems parašė apie 130 mokslo darbų. 

V. BIČIŪNAS

M. K. Čiurlionis
II

Aktingiausias M. K. Čiurlionio kūrybos tarpas 
prasidėjo vienlaik su jo artėjimu prie lietuvių visuo
menės ir grįžimu savo tautos prieglobstin (1905 — 
1908 m.), tarytum bundanti tautos gajumo ir laisvės 
troškimo dvasia ir jam būsų pagelbėjusi pražysti ža
vinčio meno grožio stebuklais. Lietuvybė buvo ne
lyginant tvenkinio vartai, kuriuos atvėrus, visa M. 
K. Čiurlionio kūrybinės dvasios įtalpa pasruvo vaiz- 
džiąja ir stebuklingąja fantastinių vaizdinių srove.

1907-1909 m. gyvendamas Lietuvoje (Palan
goj, Vilniuje, Plungėje, Druskininkuos) M. K. Čiur
lionis sukūrė šiuos paveikslus: Miškas, Prietelybė, 
Pasaka (Karaliai), visą Zodiako eiklių (12 paveik.). 
Mano Kelias (3 pav.), 7 škicus Miesto ciklini, Pa
vasario sonata. Saulės sonata (4 pav.), Fantazija (3 
pav.), Raigrodas, Ramybė, Liūdesys, Piramidų so
nata 3 pav.). Kapai, Perkūnas, Žaibas, Preludas 
(Fantazija), Miestas (4 pav.), Baladė, žalčio sonata 
(4 pav.). Jūrų sonata (3 pav.). Auka, Rex ir kt. (B. 
Leman. Op cit.).

Kada M. K. Čiurlionis pasišventė menui, visai 
lietuvių tautai (ir josios veikėjams — žadintojams) 
buvo atėję vargo ir pasiaukavimo laikai. Lietuviai 
menininkai nė svajote nesvajojo apie tai, kad dailė 
galinti būti jiems pragyvenimo šaltiniu. Kai kuriose 
dailės parodose mūsų dailininkams nepasisekdavo 
parduoti nė vieno paveikslo (pvz. 1908 m.). Jausda
mas gresiantį vargo ir skurdo pavojų, M. K. Čiur
lionis rusų dailininko (dabar Lietuvos piliečio) M. 
Dobužinskio kviečiamas (su kuriuo Vilniuje susipa
žino) keliasi Petrapilin, kur tasai pats M. Dobužins- 
kis padeda mūsų dailininkui įeiti žymesniųjų rusų 
menininkų tarpan.

Redagavo „Actą Medicinae Facultatis Vy- 
tauti Magni Universitatis“. Parašė 844 
puslapių mokslo veikalą „Akių ligų vado
vą". Profesorius V. Lašas apie šį veikalą 
rašė:

„...Šitas prof. Avižonio veikalas yra 
paskutinių keliolikos metų pedagoninio ir 
mokslinio darbo sintezė. Jis yra jo darbi) 
gražiausiais žiedais nupintas vainikas, ku
ris ilgiausiai ir geriausiai puoš to garbin
go vyro ir mokslininko kapą“. („Naujie
nų“ II dalis, 1954 m.. Nr. 251).

Prof. dr. Petras Avižonis mirė 1939 m. 
spalio 17 d. Kaune. Gaila, mirė nepamatęs 
užbaigto savo ilgus metus kurto mokslo 
veikalo „Akių ligų vadovo“, kuris tuomet 
jau buvo bebaigiamas spausdinti.

V. Vytenietis

NAUJI ŽURNALISTAI
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 

valdyba balandžio 9 d. posėdyje Čikagoje 
į narius priėmė radijo darbuotoją A. Dau- 
kienę, laikraščių bendradarbius P. Indrei- 
ką, S. Balčiūną ir G. J. Lazauską; garbės 
nariu paskelbė kompoz. VI. Jakubėną, ku
ris spaudoje reiškiasi jau nuo nepriklau
somos Lietuvos laikų kaip muzikos kriti
kas. Jam bus įteiktas atitinkamas diplo
mas. „Keleivio“ savaitraščiui, švenčian
čiam 70 metų sukaktį, su sveikinimu pa
siųsta ir simbolinė $70 auka. Valdybos na
riai $150 iš Dr. Daužvardžio fondo pasky
rė Jaunimo Centro biuletenio „Mūsų Ži
nios“ jaunimo skyriui.
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M. K. Čiurlionio Piramidžių sonata

Bilbin, S. Makovskij, Benus ir kiti rusų daili
ninkai bei meno žinovai gėrisi M. K. Čiurlionio pa
veikslais, pripažindami jojo kūrybos nuostabų sa
vaimingumą. Rusų dailininkų Mir Iskusstva grupė 
mielai priima Čiurlionio veikalus savo parodon. 
Apie Čiurlionį ir jo pavekslų fantastiką ima kalbėti 
rusų spauda ir menininkų visuomenė. Bet — šalia 
to džiaugsmo, kurį teikė genialiam dailininkui jo 
dailės pripažinimas, jisai kentė nežmoniškas nepa
sitenkinimo savimi kančias. M. K. Čiurlionis, it pe- 
likonas, draskė save ir savo gyvybės syvais maitin
damas įkvėpimą, leido pasaulin vieną po kito di
džiuosius savo kūrinius.

šit kaip aprašo biografas (Ign. šlapelis) tas są
lygas, kuriose teko Mikalojui Kastantui gyventi ir 
kurti būnant Petrapilyje: „Nusisamdęs apytamsį 
kambarį, vienas būdamas davė valios savo darbštu
mui, dažnai visiškai užmiršdamas apie valgį, apie 
poilsį, po 8 valandas prastovėdamas su teptukais 
rankose ir grauždamasis, kad nieko nepadirbęs, da
žų su teptukais iš rankų nenorėdavo išleisti...“

„Toks besaikiai didelis proto įtempimas (ir kū
rybinis intensyvumas V. B.), be to, neatstojantieji 
rūpesniai, dar kai kurie šeimyniniai reikalai, — vi
sa drauge priartino katastrofą“. Kūrybos kančios ir 
gyvenimo sunki našta parbloškė Čiurlionį ir įstūmė 
jįjį kapan. Kovo 31 d. (Naujo stiliaus, balandžio 12 
d.) 1911 m. Lietuva neteko savo didžiojo ir genia
laus dailininko...

„Nemo propheta in patria sua“, sako lotynų 
priežodis. M. K. Čiurlionis rusų meno žinovų ir dai
lininkų išaukštintas (apie jo kūrybą rusų kalba net 
monografijos buvo leidžiamos), lietuvių visuomenei 
iš karto atrodė lyg „dekadentu“ ar kokiu ten „futu
ristu“. Mūsų visuomenė iš karto nestengė pažinti sa
vo dvasios galiūno ir bręstančio kultūrinio tautos 
„renesanso“ pranašo. Bet ji vistik nedaužė M. K. 
Čiurlionio „akmenimis“ — kaip yra padariusi italų 
minia su Mikei Andželo Buonaroti vienu didžiuoju 
kūrinai (Dovydo statula). Visuomenė (ypač parodų 
lankytojai) pageidavo vien tik paaiškinimų. Vasarą 
1908 m. Kauno „Dainos“ draugija rengė Kaune lie

J. BRAZAITIS IR J. ŠLEPETYS 
IŠTEISINTI

JAV Teisingumo Departamento imigra
cijos ir natūralizacijas tarnyba pripažino 
nekaltais 1941 m. sukilimo laikinosios Lie
tuvos vyriausybės narius —• švietimo mi
nister) Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, ėjusį 
ministerio pirmininko pareigas, ir vidaus 
reikalų minister) Joną Šlepetį. Antisemiti
ne ir pronaciška veikla juos bei kitus as
menis buvo apkaltinusi JAV kongreso na
rė E. Holzman. 1974 m. gegužės 20 d. JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos pirm. A. 
S. Gečio pranešimu, abu minėti asmenys 
buvo išbraukti iš tariamų karo nusikaltė
lių sąrašo, nes nebuvo rasta jokių įrody
mų, susiejančių juos su antisemitiniais ar 
pronaciškais veiksmais. Šį pranešimą A. 
S. Gečiui atsiuntė JAV atstovų rūmų imi
gracijos ir pilietybės pakomisės pirm. J. 
Eilbergas, pridėdamas teisingumo depar
tamento imigracijos ir natūralizacijos tar
nybos pareigūno L. F. Chapmano laišką. 
Pastarajame pabrėžiama, kad sprendimas 
padarytas, apklausinėjus 110 asmenų bei 
įstaigų Izraelyje, Vokietijoje, Britanijoje 
ir JAV. Nerasta įrodymų, kad Lietuvos 
laikinoji vyriausybė būtų priėmusi žydų 
mažumos teises paneigiančius įstatymus 
ar juos vykdžiusi. Šis sprendimas, išteisi
nantis laikinosios vyriausybės vadus, pa
tvirtina, kad ji sukilimo keliu siekė Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo ir kad jos 
nariai nebuvo įsivėlę nei į antisemitinę, 
nei pronacišką veiklą, kaip bando teigti 
sovietinis Lietuvos okupantas, norėdamas 
diskredituoti lietuvių tautos sukilimą 1941 
m. Gaila, kad šio sprendimo nesulaukė a. 
a. J. Brazaitis. JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba paskelbs platesnę šios bylos 
dokumentaciją.

MUZIKAI IŠ LIETUVOS

Neseniai iš Lietuvos imigravę Kanadon 
Juri ir Dana (Pomerancaitė) Mazurkevi- 
čiai koncertavo New Yorke. Jie žada iš
leisti savo muzikos plokštelę. Abu Mazur- 
kevičiai yra garsūs smuikininkai. D. Po
merancaitė yra užaugusi Kipro Petrausko 
šeimoje. Šiuo metu jie numato suruošti 
koncertus kai kuriuose Kanados miestuo
se.

PALAIDOTAS DR. K. VYŠNIAUSKAS

Kovo pradžioje Amerikoje mirė gydyto
jas dr. Konstantinas Vyšniauskas (g. 
1908). Lietuvoje jis jau buvo žinomas kaip 
geras plaučių ligų specialistas, Komainių 
sanatorijos direktorius. Šitoje sanatorijo
je, karui prasidėjus, NKVD agentai jau 
buvo išsivedę i kiemą dr. Vyšniauską su
šaudyti, bet subėgę ligoniai, rusų karinin
kai, išgelbėjo. Vokietijoje gyveno britų zo
noje Luebecke ir dirbo Raud. Kryžiaus li
goninėje. Amerikoje jis dirbo ligoninėse, 
vertėsi privačia praktika ir bendradarbia
vo medicininėje spaudoje.

ATSTOVAVO ARGENTINAI

Prof. Antonio Krapovickas atstovavo 
Argentinai Brazilijoje įvykusiame tarp
tautiniame inžinierių-agronomų kongrese. 
Jis yra dažnas tokių kongresų dalyvis.

KLAUSINĖJA LIETUVIUS

JAV Imigracijos Departamentas vėl yra 
atkreipęs dėmesį į 1941-45 m. įvykius oku
puotoje Lietuvoje. Kai kurie lietuviai įvai
riose valstijose susilaukė klausimų apie 
žydų kalinimą bei jų žudymus. BALF-o 
pirm. M. Rudienė yra pareiškusi protestą 
Imigracijos Departamente Vašingtone dėl 
jo pareigūnų neteisėto elgesio. Kad BALF- 
as turėtų daugiau duomenų šiam reikalui 
ginti, pakviestieji tokiems apklausinėji
mams prašomi pranešti BALF-o Centrui, 
2606 W. 63rd St., Chicago, IU. 60629.

IGNUI MALĖNUI 75 M.

Žinomas pedagogas, vadovėlių autorius 
ir žurnalistas Ignas Malėnas vasario 14 d. 
sulaukė 75 m. amžiaus. Paskutiniuoju 
metu „Aiduose“ jis skelbia prisiminimus 
apie buvusį švietimo tarėją dr. Pr. Ger
mantą ir apie kovas su naciais dėl Lietu
vos mokyklų.

LIETUVIŲ FONDO PAŠALPA

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba iš JAV Lietuvių Fondo gavo $300 
už kuriuos bus pasiųsta 50 egz. neseniai 
išėjusios „Žurnalistikos“ bibliotekoms, 
universitetams ir žurnalistiką studijuo
jančiam lietuvių jaunimui.

tuvių dailės parodą. Be kitų dailininkų buvo pa
kviestas dalyvauti M. K. Čiurlionis. Draugijos val
dyba, matyt, tuomet susidėjo iš žmonių, mažai te- 
nusivokančių parodų rengime, jei ji nutarė kreiptis 
į autorių, prašydama, kad prie kiekvieno M. K. č. 
paveikslo būtų pridėtas jo turinio aiškinimas.

„Taip ir buvo“ — rašo to įvykio liudininkė P. 
O. Pleirytė-Puidienė. „Kiekvienas paveikslas reikė
jo realizuoti („komentuoti“ V. B.) keliais žodžiais 
— trumpai: lyg krautuvei iškabą uždedant. Buvo 
toks jausmas, lyg begėdiškai knisuosi (autoriui lei
dus V. B.) po svetimą sielą, ištraukdama gatvėn in- 
tymingiausius jos slėpinius“ (O. Pl.-Puidienė „M. 
K. Čiurlionis — Skaitymai“ 1921).

M. K. Čiurlionio paveikslų turinio paaiškinimų 
reikalavusi taipogi Vilniaus visuomenė. Pasiduoda
mas tiems pageidavmams, kartą (bene tais pačiais 
1908 m.) patsai dailininkas buvo parašęs trumpą 
aiškinamąjį konspektą, kurs turėjo būti įdėtas pa
rodos katalogam Bet rašinys per vėlai buvo paga
mintas ir todėl jo atspausti nepasisekė. Autentiškas 
M. K. Čiurlionio kūrinių aiškinamasis rašinys, de
ja, yra žuvęs ir apie jojo turinį tik tiek težinia, kad 
tai nebuvo „aiškinamųjų replikų“ (kaip krautuvėse 
iškabų )rinkinys. M. K. Čiurlionis saistė savo kūry
bos išdavas retrospektyviai, jungdamas savo meno 
siekimus su bendrąja pasaulinio meno rutuliavimo- 
si eiga.

M. K. Čiurlionis iš pradžių buvo vien muzikas 
ir tapyba (ar paišymu) neužsiėmė. Bet vėlyvesniuo- 
ju metu, kaskart labiau atsiduodamas savo vaizdi
nėms vizijoms, jis veik visai buvo pamiršęs garsų 
pasaulį. Paskendęs paveikslinių „sonatų“ kūrime, 
kurios darėsi kaskart vis subtelingesnės savo vaizdi
niu trapumu ir ekstaziniu kilmingumu, jis jose atvė
rė savo kilnią sielą. M. K. čurlionio tapyba reiškė 
jojo dvasinį progresą. Ir — kas žino? — į kokias dar 
niekeno neregėto grožio ir kilnybės dausas būtų ga
lėję nuvesti mus Čiurlionio vizijos, jei negailestin
goji mirties dalgė nebūtų pakirtus jojo gyvybės šak
nų pačiame žmogaus amžiaus žydėjime.

Su bumais 
pasaulyjej

„LKB KRONIKŲ“ n T.
Lietuvių Religinės Šalpos rėmėjai, išlei

dę „Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos“ I to
mą 5.000 egz. tiražu, susirūpinę, kad pir
moji laida jau beveik išsisėmusi. Ruošia
mas II „Kronikos" tomas. Jame tilps 8-11 
„Kronikos“ nr., nepatekęs į I-jį to
mą. Pirmasis „Kronikos" tomas verčiamas 
į anglų, ispanų, portugalų kalbas. Dar no
rima išleisti daugiau I-jo tomo egzemplio
rių lietuvių kalba, nes reta knyga mūsuo
se susilaukia tokio dėmesio, kokio susilau
kė tikinčiųjų brolių ir sesių okup. Lietu
voje kančios dokumentas — „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika“.

IŠEIVIJOS LITUANISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 16-18 d. d. Clevelande Lituanis
tikos Institutas rengia išeivijos lituanistų 
suvažiavimą. Programoj dalyvauja žymūs 
lietuviai mokslininkai. Numatyti šie 
moksliniai posėdžiai: Istorijos, Literatū
ros ir Kraštotyros, Kalbotyros, Psicholo
gijos ir Menotyros. Iš viso bus 20 paskai
tų, kurių trys skiriamos vysk. M. Valan
čiaus ir M. K. Čiurlionio sukaktims pami
nėti. Suvažiavimo dalyviams ruošiamas 
banketas, kuriame pasirodys O. Mikuls
kienės vedamas kanklių orkestras.

Naujas „Tėvynės Sargas“
šių metų pirmasis politikos ir socialinių 

mokslų žurnalo Tėvynės Sargo numeris 
ypatingai turiningas. Tai beveik dviejų 
šimtų puslapių knyga, kurios turinyje 
kiekvienas gali rasti daug įdomios istori
nės medžiagos, kuriai išsibarsčius, būtų 
didelis nuostolis lietuviškajai kultūrai.

Apie 40 puslapių paskirta Mykolui Kru
pavičiui — žemės reformos iniciatoriui, 
politikui, kovotojui už Lietuvos laisvę. Iš
spausdintas pilnas tekstas memorandumo 
necių generaliniam komisarui Kaune, ku
rį pasirašė M. Krupavičius, buv. Lietuvos 
prezidentas K. Grinius ir buv. ž. ū. minis- 
teris prof. J. Aleksa. Tai retas istorinis 
dokumentas, kurio gal tik vienas egzemp
liorius buvo atgabentas į Vakarus.

Prel. L. Tulaba nagrinėja Taikos sąvo
ką, dr. V. Gidžiūnas, O. F. M„ rašo apie 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 
metų jubiliejų, č. Masaitis apie garsųjį 
M. Koperniką jo 500 metų gimimo proga, 
A. Budreckis apie Napoleono administra
cinę santvarką Lietuvoje 1812 m.

Labai platus sukakčių ir mirties pami
nėjimų skyrius, čia rašoma apie Lietuvos 
atstovą Vašingtone J. Rajecką, Vaclovą 
Sidzikauską, prel. M. Jurą, Leonardą ši
mutį, prel. Balkūną, Povilą Gaučį, Jackų 
Sondą. Iš mirusiųjų minimi A. Repšys, 
Leonas Prapuolenis, Albinas Gražiūnas.

J. Gobis spausdina nepaprastos atmin
ties ir erudicijos profesoriaus ir nacių ka
linio VI. Jurgučio laiškus. Pr. Naujokaitis 
rašo apie J. Tumą — Vaižgantą ir apie 
.„Aušrą“. Apžvalginiai straipsniai apie ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoje, Kražių 
skerdynes ir Vilko seimą bei jo darbus. 
Pabaigoje aprašytas L. Krikščionių De
mokratų seimas ir jo rezoliucijos.

Vartydamas šito žurnalo puslapius ne
gali atsistebėti žmonių energija ir pasi
šventimu toki didelį kultūrinį darbą va
ryti į priekį, žurnalą redaguoja Domas 
Jasaitis. Leidžia Lietuvos Krikščionių De
mokratų Sąjunga. Paskiro numerio kaina 
5 doleriai.

George Horace Lorimer, per daugel) me
tų buvęs „The Saturday Post“ redakto
rius, kartą pasakė: „Yra geras dalykas tu
rėti pinigų, yra gerai turėti dalykų, ku
riuos 'galima nupirkti už pinigus, bet taip 
pat yra labai naudinga kartas nuo karto 
pasitikrinti, ar mes nepraradome verty
bių, kurių negalima nupirkti už pinigus. 0 
tokių yra daug.“

Pinigai negali nupirkti tikros draugys
tės — ją reikia užsitarnauti. Jie negali 
duoti ramios sąžinės — tai teisingo gyve
nimo vaisius. Sveikatos nenupirksi už pi
nigus — jie gali tik ją pagadinti. Laimė 
nežino pinigų — ją lengviau rasti bakūžė
je negu turtinguose rūmuose. Pinigai ne
nupirks saulėleidžių, paukščių giesmių, vė
jelio šlamesio, pievų gėlių, šilto paguodos 
žodžio. Tos Dievo dovanos nieko nekainuo
ja, lygiai kaip oras, kuriuo mes kvėpuoja
me. Pinigai negali duoti vidinės ramybės 
— ji trykšta iš Kristaus mokslo ir jo seki
mo.

Toks sąrašas galėtų būti labai ilgas. 
Laisvos Kūrėjo dovanos laimina kiekvie
ną mūsų gyvenimo žingsnį. Stabtelkime, 
pagalvokime ir, naujomis akimis žiūrėda
mi, ieškokime deimančiukų įprastoje kas
dienybėje... ir dėkokime.

A. Geryba
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Pašnekesys su režisierium
KAUNO TEATRAS IR KALANTOS 

ĮVYKIAI
Muencheno Moterų Klubas savo mėne

sinio susirinkimo proga buvo sukvietęs di
delį būrį muenchendečių ir svečių iš toliau 
į susitikimą su disidento režisieriaus Jono 
Jurašo šeima.

Alina Grinienė pristatė svečius, prieš 
porą mėnesių atvykusius į Muencheną. 
bet dar neturėjusius progos susipažinti su 
vietiniais lietuviais. Sveikinimo žodį tarė 
ir apylinkės Bendruomenės vicepirm. A. 
Brakauskas. Tada pasipylė klausimai, ku
rie sukosi daugiausia apie dramos teatrą 
Kaune ir apie jaunimo sukilimą.

Į klausimą, kaip J. Jurašas apsisprendė 
būti režisierium, atsakė: „Dažnai ne žmo
gus pasirenka profesiją, bet profesija žmo
gų. Toks likimas".

— Daugumai žinomi Jūsų „kryžiaus ke
liai“ Lietuvos teatre. Bet kokie būtų Jūsų 
gražiausi, mieliausi prisiminimai iš staty
tų spektaklių?

— Gražiausios valandos, kai jauti, kaip 
veržiasi žiūrovas į tavo spektaklius, kai 
prašo bilietų prie durų, kai sėdi už
gniaužęs kvapą, gaudydamas kiekvieną 
žodį, kiekvieną potekstę; kada jauti, jog 
esi suprastas visų žmonių, ar bent tų žmo
nių, kurių nori būti suprastas. Tai yra 
džiaugsmingiausios valandos. Jos išperka 
visus ilgų savaičių ir mėnesių nemalonu
mus, kančias, 'kuriuos tenka patirti, kaip 
mes salkom, „pramušinėjant“ pro įvairias 
instancijas tuos veikalus, kurie negalėtų 
išvysti dienos šviesos, einant normaliu ke
liu. Pykčio valandą aš kartais sakau, kad 
niekuomet nepasiilgsiu to, ką mes išgyve
nom. Bet vis tiek tos valandos, kada jau
tei, kai nematomais kanalais jungiasi tik
rų lietuvių patriotų širdys, suteikia labai 
daug džiaugsmo. Tų, kurie buvo su mu
mis, negalime užmiršti ir niekiniti, nes jie 
labai dažnai turi daryti tai, ko nereikėtų 
daryti, gyvenant laisvame krašte. Apie 
juos mes šiandien dažnai galvojame ir 
mums darosi liūdna, kad, gal būt, mes ne 
visuomet jausime tai, ką mes jautėme ten 
gyvendami.

— Kaip publika reaguodavo į spektak
lius— juk ji būdavo labai nevienoda, ne
vienalytė?

— Būna įvairių atvejų: kartais švilpia, 
kartais visiška tyla. Yra buvę tokių spek
taklių, kad publika sėdi, kaip numirusi, — 
ji negali patikėt, kad girdi tokius dalykus, 
už kuriuos tuoj pat gali areštuoti... Val
džia labai nenorėjo, kad išeitų Sajos „Ma
muto medžioklė". Vis dėlto, didelių pa
stangų dėka spektaklis gimė. Saugumas 
buvo atsoiuntęs specialius provokatorius, 
kurie, atsistoję vidury veiksmo, šaukė ir 
plojo „bravo autoriui, bravo režisieriui“, 
bet publika neprisijungė, nes iš karto su
prato, kad tai yra provokacija. Ir aš pats 
išvedžiau iš salės kelis tokius žmones. Ak
toriai sakė, kad jie jautėsi, jog gali būti 
tuoj areštuoti.

Yra toks nematomas ryšis tarp aktorių 
ir publikos. Aktoriai labai supranta tą da
lyką. Kai buvo statomi „Grasos namai“, 
visas teatras dalyvavo chore ir visi giedo
jo Strazdelio „Pulkim ant kelių“. Aš ste
bėjaus, kad ir nelabai uolūs aktoriau da
lyvauti masinėse scenose, ar kokiuose pa
galbiniuose veiksmuose, kiekvieną dieną 
rinkdavosi visi ir giedojo, nes jautė, kad 
čia yra kažkas, kas išeina už šito veikalo 
ribų, kad čia beveik paslėptas protestas. 
Tiems, kurie seniai išvykę iš Lietuvos, ar
ba joje nebuvę, gal būt, sunku suprasti, 
kaip dabar įvairiais būdais pasireiškia gy
venimo prasmės suvokimas.

Kili,rasos
„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 16) išspausdi

no Al. Gimanto gal kiek pesimistišką, bet 
daug tiesos pasakantį straipsnį, pavadin
tą „Netikros viltys“. Jis čia ištisai pakar
tojamas.

„Optimizmas šios dienos neramiame ir 
netikrumų pilname pasaulyje yra reika
lingas. Negera tik tai, kad tas optimizmas 
daug kam užgesina budrumo liepsnelę ar 
net susilpnina paprasčiausios realybės pa
jautimą. Ar ne panašiai atsitiko ir su nau
jausiu amerikiečių lietuvių rūpesčiu, kad 
Fordo-Kissingerio administracija gali pa
keisti dabartinę Pabaltijo valstybių nepri
pažinimo politiką sovietų naudai. Pirmų
jų skambučių iŠ amerikinės spaudos pu
sės jau buvo, tad ir susirūpinimas yra vi
sai pagrįstas. Bet kurgi buvo mūsų visi 
veiksniai, kai pats pirmasis ir tikrasis 
aliarmas jau buvo nuskambėjęs prieš eilę 
metų, t. y. mirus Lietuvos pasiuntiniui P. 
Žadeikių!? Ar niekam tuo metu neatrodė 
įtartina, kad Vašingtonas nepriėmė jokio 
naujo ministerio paskyrimo ir tepripažino 
pasiuntinybės reikalų tvarkytojo titulą? 
Ar niekam nieko nesakė faktas, kad po 
gen. konsulo P. Daužvardžio mirties pasi
liko tik „garbės gen. konsulo" pareigos ir 
pripažinimas?

Gražiai buvo raminamas! ir guodžiama- 
si, kad viskas gražu, gera ir nepasikeitę 
po pirmųjų JAV konsulų Leningrade vizi
tų Vilniuje. Tuo tarpu mūsų kalbėtojai 
Vasario 16 ir kitom progom tvirtina, guo
džia ir šaukia, kad Vakarų galybės ir to
liau nepripažįsta Lietuvos aneksijos, ir

— Juk teatro kolektyvas buvo labai 
Įvairus, nevienalytis. Tat turėjo būti sun
ku režisuoti?

— Tikras menininkas nori viską daryti 
geriausiai. Bet kai iš visų pusių, prade
dant profsąjungomis ir baigiant kokia 
nors partine valdžia, kolektyvas yra skal
domas įvairiais pažadais (jei taip darysi, 
tai gausi butą ar kokį daržą), ir palaips
niui pavyksta suskaldyti. Aš buvau naivus 
ir tikėjau, kad jei mes visi esame tikri me
nininkai, tai mums niekas nebaisu, jei ma
ne išmes, tai kiti protestuos. Bet kai išme
tė, tiktai du aktoriai protestuodami išėjo 
iš teatro kartu su manim. Visi kiti tylėjo 
ir pasislėpė į krūmus, nors mes tarsi vis
ką darėme kartu.

— Kiek surežisavot veikalų ir kuris, Jū
sų manymu, aukščiausio meninio lygio?

— Trylika veikalų per šešeris metus. 
Maskvoje stačiau du, bet vieną uždraudė 
po generalinės repeticijos... ir tai buvo — 
keisčiausia — klasinis veikalas, Šekspyro 
„Makbetas"... Stipriausiu savo pastatytu 
veikalu skaitau Juozo Glinskio „Grasos 
namus“.

— Ar būtų įmanoma kokią lietuvišką 
dramą pastatyti Vakaruose? Ar suprastų?

— Vakarų teatras yra pažengęs, manau, 
kad suprastų ir net tokius „Grasos na
mus“. Aktuali tema.

Iš mano statytų veikalų Lietuvoje tik 
„Barbroa Radvilaitė“ tebestatoma, bet be 
pavardės ir, tikriausiai, sužalota...

— Kaip žmonės lanko teatrą?
— Mielai lanko. Būna, kad iš anksto or

ganizacijos ar fabrikai visiems metams 
užsisako bilietus.

— Kiek teatrų yra Lietuvoj?
— Rodos, aštuoni. Vilniuje dramos, ope

ros, Jaunimo, rusų dramos; Kaune lėlių, 
dramos, muzikinis teatras; Klaipėdoj dra
mos; Panevėžyje ir Šiauliuose — dramos. 
Seniau buvo i,r Marijampolėje teatras, bet 
užsidarė. Neturėjo pakankamai publikos, 
gero režisieriaus. Pagal poreikį tokių pa
statymų, kokių žmonės norėtų, labai ma
žai gaunama. Mažai pjesių, pastatymų, 
kuriuos publika mielai lanko. Eina ne vien 
dėl snobizmo, kad inteligentas turi nueiti 
du kartu per mėnesį į teatrą. Žmonės pa
kenčia šlamštą, sėdi, laukia kartais tik 
vienos frazės, kuri patenkina. Išėję, sako: 
„Žinai, girdėjau tokią frazę, kad baisu“...

toliau pripažįsta Lietuvos diplomatus sa
vo sostinėse. Va, gerbiamieji, gal kas iš 
mūsų autoritetingų sluoksnių imtų ir pa
aiškintų mums, naiviai visuomenės daliai, 
kokia padėtis yra pvz. V. Vokietijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, D. Britanijoje, Švei
carijoje? Kur paliko veikiančios pasiunti
nybės, misijos, atstovybės, koks jų dabar
tinis statusas? Ar pripažįstamos pačios 
institucijos, kaip tokios, ar tik asmenys, 
kaip diplomatai, su kurių mirtimi ir bai
giasi tas pripažinimas? Konkretūs atsaky
mais ir pateiks faktus, kuriais remiantis 
turės atitinkamai formuotis ir tolimesnė 
mūsų veikla. Taip pat pravartu neužmirš
ti, kad diplomatinių ir konsulinių institu
cijų veikla, teisės ir ribos yra gana skir
tingos ir nebūtinai maišomos.

Nuoga realybė ir toliau sako, kad minė
tame fronte padėtis yra rimta, sukrečian
ti ir nieko gero nežadanti. Kasmet vis 
skystesni ir vis labiau skylėti ateina Vals
tybės Departamento sveikinimai Vasario 
16 proga Lietuvos pasiuntinybei, šiuo me
tu esančiai jau tikrai nereprezentacinėje 
Vašingtono zonoje. Jie kažkodėl iki šiol 
nepajėgė atidaryti akių ir atverti ausų 
tiems, kurių pirmoji ir pagrindinė pareiga 
buvo ir tebėra 'tinkamai orientuotis nau
jai susidarančioje būklėje. Signalai aiš
kūs, suprantami net ir mums, eiliniams 
piliečiams (nediplomatams ir nepoliti- 
kams), matomi jau eilę metų. Deja, net ir 
be jokio slapto kodo jie nebuvo tinkamai 
iššifruojami ir išaiškinami. Dabar tie lai
ko ženklai šaukite šaukią, Ikad padėtis nė
ra stabilizuota."

Jonu Jurašu
Yra reikalaujamų pjesių apribojimas. 

Pavyzdžiui mano teatras turėjo pastatyti 
5-6 spektaklius į metus. Iš jų turėjo būti 
viena drama lietuviška, viena rusiška, vie
na klasikos, viena šiuolaikinė, viena bro
liškų tautų... Jeigu nori pastatyti vakarie
tišką šiuolaikinę pjesę, tai tenka labai ko
voti. nes faktiškai galima statyti tik mi
rusio autoriaus veikalus, kuris negali pra
bilti, papriekaištauti... Man, pavyzdžiui, 
nedavė tris metus leidimo pastatyti seno 
veikalo Jean Anoilh'o „Antigonės“. Lietu
vos teatras gerokai atsilikęs nuo Vakarų 
dramaturgijos.

— Kas cenzūruoja?
— Labai daug yra cenzūros; pačiame 

teatre yra meno taryba, partinė organiza
cija, miesto valdžia, ministerija, CK. Kar
tais net nežinai, iš kur draudimas ateina.

— Ar teko išgyventi Kalantos įvykius, 
jaunimo demonstracijas Kaune?

— Labai daug kas vyko mano akivaiz
doje. Sunku patikėti, kad tai galėjo atsi
tikti. Susideginimas turėjo didelį atgarsį, 
poveikį jaunimui. Tai buvo tikra jaunimo 
manifestacija. Aš tuo metu buvau su gast
rolėm Vilniuje. Atvažiavo aktoriai ir pa
sakojo, kad vakar susideginęs jaunuolis. 
Pastebėjau, kad jie kalbasi, lyg vienas ki
to privengdami. Kitą dieną nuvažiavau į 
Kauną ir ten visą savaitę sekiau neramu
mus. Dramos teatras, kuriame dirbau, yra 
kaip tik kalantinių įvykių centre. Matėm, 
kaip kariuomenė vaikė demonstrantų dau
gybę gatvėse. Laisvės alėja nebuvo gali
ma per visą savaitę praeiti. Nuo ryto ligi 
vakaro stovėjo minios žmonių ir laukė 
kiekvieną dieną naujų įvykių. Buvo skel
biama ateiti rytoj, rinktis ten ir ten. Aš 
mačiau, kaip Kalantos susideginimo sode
lyje ištisom dienom, vakarais ir per naktį 
stovėjo minios žmonių. Pradžioje nešė gė
les visi; bet kai tik jaunuolis ar mergaitė 
padeda gėles, tuoj pat iš minios saugumie
čiai griebia ir veža. Kiekvieną naktį tie
siog karučiais vežė iš ten gėles.

Mane labai sujaudino ir liko atminty 
toks atsitikimas. Stovi minia žmonių, o mi
licija visą laiką vaikščioja aplink ir liepia 
skirstytis. Nesugeba visų išvaikyti. Iš mi
nios išeina maža mergytė. Tada kitos jau
nos mergaitės atneša gėles ir paduoda tai 
visai mažai mergytei, prašydamos padėti 
Kalantos susideginimo vietoj. Mergaitei 
dedant gėles, visu ploja ir šaukia, o ją išsi
veda milicija.

Mokyklos ir komjaunimo organizacijos, 
su pionieriais priešaky, ėjo į Laisvės alėją 
ir šaukė prieš Vykdomąjį Komitetą. Gim
nazistės su juodais kaspinais mosikavo, iš
daužė visus rozariumus ir, šaukdami įvai
rius šūkius, žingsniavo iki Soboro. Daug 
kariuomenės buvo sutraukta: lakstė ma
lūnsparniai ir sekė iš viršaus, kareiviai su 
dujokaukėm atskirdavo kvartalus ir juos 
išvalydavo. O, žiūrėk, ir vėl pilna prisi
renka iš kiemų, iš skersgatvių — ir vėl 
eina. Taip darėsi kelias dienas. Pagaliau 
sušaukė visus auklėtojus ir mokytojus ir 
jiems parodė nufilmuotas demonstracijas. 
Mokytojai 'turėjo atpažinti mokinių veil- 
dus. Po savaitės buvo pasakyta, kad jei 
dar rinksis, tai įsakyta šaudyti.

Demonstracijų metinėse turėjo būti mi
nėjimas. Bet visos mokyklos buvo išvež
tos keliom dienom į užmiesčius, į ekskur
sijas. Btuvo sumobilizuotas visas miesto 
transportas, kuris sukrovė po pamokų mo
kinius ir išvežė. Kaunas liko tuščias, kaip 
iššluotas. Kiekvienoj krautuvėj ir vaisti
nėj budėjo pasiruošę, persirengę polici
ninkai. Niekas nedrįso nosies iškišti. Susi- 
būriavus daugiau kaip dviem-trim, tuoj 
griebė ir vežė. Prie Kalantos kapo iki šiol 
nuolat budi saugumas ir tik giminėms lei
džia prieiti. Mokiniai pasigamino ženkliu
kus su Kalantos atvaizdu liepsnose ir su 
užrašu „Romas“.

Niekas netikėjo, kad taip elgsis jauni
mas, užaugęs jau-naujoj santvarkoj. Kiek 
buvo suimta, išvežta demonstracijose, nie
kas tiksliai nežino. Kai kurie sako, kad 
pirmą dieną buvo susemta apie pusantro 
tūkstančio. Sunkvežimiais buvo vežami už 
kokio 10 km ir paleidžiami pėsti. Kaunas 
nuo Vilniaus buvo atskirtas kelias dienas, 
neleido išvažiuoti, nei įvažiuoti.

O kokios bangos ėjo per mažesnius, pro
vincijos miestus! Kas darėsi Panevėžy! 
Nuvažiavom gastroliuoti į naują pastatą. 
Ant pastato buvo užrašyta didžiausiom 
raidėm: „Laisvės Lietuvai“. Tai buvo kaž
koks sportinis internatas, mokykla. Su
ėmė 300 vaikų 16-17 metų amžiaus. Ant 
asfalto mačiau įrašus „Rusai, lauk iš Lie
tuvos“. Turėjo visą tą plotą asfalto išimti 
ir naują įdėta, nes dažai neišgramdomi. Iš 
kur ir gavo tokių gerų dažų!

Po Kalantos įvyko dar 11 susideginimu.
Kai kas bando šnekėti, kad Kalanta bu

vęs beprotis. Jei taip, tai kodėl visas mies
tas sukilo dėl bepročio? Buvo toks sukrė
timas, kad ir dabar dar negali atsipeikėti. 
Čia ne beprotystė. Kas pažinojo, sako, kad 
Kalanta buvo labai doras, pažangus, gra
žiai rašinius rašąs, idealistas. Be abejo, 
tokiam žygiui reikia kažkokios aukštesnės 
nervinės struktūros žmogaus. Kalantos už
rašų knygutę paėmė saugumas. Sako, jis 
palikęs savo testamentą.

— Ar pakenkė visa tai Kaunui ir apskri
tai Lietuvai?

— Čia toks atvejis, kad negalima tikrai 
pasakyti — pakenkė ar padėjo. Dvasia, 
kuri po tiek metų slopinimo atrodė jau su
žlugdyta, pasirodė gyva. Nežinai, pro ku
rį plyšį, kaip garo katilas, ji prasiverš. Tai 
parakas. Kas apskaičiuos, kiek tai turėjo 
reikšmės visam lietuviškam jaunimui...

Sukruskime!
Helsinkyje ir Ženevoje pakaitomis po

sėdžiaujanti Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencija, kuri buvo su
kviesta Sov. Sąjungos iniciatyva, įėjo į 
baigiamąją ir Rytų Europos tautoms labai 
pavojingą stadiją. Joje Sov. Sąjunga ban
do įteisinti dabartinį Europos padalijimą, 
ir tuo būdu užantspauduoti savo karo gro
bį. Jeigu Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Kanada ir Vakarų Europos valstybės, da
lyvaujančios konferencijoje, nusileis so
vietų reikalams, tai Rytų Europos ir Bal
tijos respublikų vergija, prasidėjusi su 
antruoju pasauliniu karu, bus pratęsta 
dar ilgiems metams. Lietuva, Latvija ir 
Estija bus galutinai pripažintos kaip So
vietų Sąjungos respublikos, ir joms bus 
dar sunkiau atgauti laisvę.

Todėl ne be pagrindo Vliko ir kiti ne- 
priklausomybiniai veiksniai kviečia lietu
vių išeiviją laisvame pasaulyje sukrusti. 
Kaip Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas prane
šė nepaprastoje veiksnių konferencijoje 
Čikagoje š. m. balandžio 12 dieną, Vliko 
atstovai artimiausiu laiku turės aplankyti 
visų Vak. Europos valstybių sostines, in
formuoti apie Baltijos valstybių padėtį ir

Ode lietuviškam batui
J. Dalgis

Lietuviškas bate! Tavo šlovė pasiekė ze
nitą. Jeigu suklotume puslapius, kuriuose 
petitu, borgesu ir stambesniais šriftais be 
potekstės ir su potekste aprašytos tavo 
ydos, tai užklotume jais visos respublikos 
plotą su ariamais ir neariamais naudme- 
nimis bei melioruotomis pelkėmis.

Tavo atplyšęs padas šypsosi iš televizi
jos ir dokumentinio kino ekrano.

O jeigu įrašytume į magnetofono juostą 
visus pirkėjų skundus, keiksmus ir prakei
kimus tavo adresu, tai toji juosta apsivy
niotų apie žemės kamuolį kelis kartus!

Tavimi — serijiniu, modeliniu ir kitokiu 
— spauda jau rekomenduoja kūrenti kati
lines, siūlo apauti tavo gamintojus „iki 
gyvos galvos“ ir t. t. Bet tu tvirtai laikaisi 
ir toliau kauplesi sandėliuose, nepaisant 
atsiknojusių kulnų, atsiklijavusių padų, 
išsišiepusių siūlių ir išsiviepusių auliukų. 
Išlūžtas iš kolūkio išaugintų planinių ir 
viršplaninių galvijų odos, iš savos ir im
portinės sintetikos, susiūtas ir sulipintas 
ant lėčiau ir sparčiau judančių konveje
rių, tu guli ant prekystalių ir po prekysta
liais, ir nėra jėgos, kuri tave priverstų iš
silaikyti ant pirkėjo kojos ilgiau kaip die
ną lyjant arba savaitę nelyjant

Tavimi kaimynai Jelgavoje, Lydoje, Ka
liningrade baido vaikus:

— Jeigu, valkeli, neklausysi — nupirk
siu tau lietuviškus batukus, tada žinosi!

Ir vaikai klauso.
Gal ir be reikalo tave peikia, grėsmin

gai sandėliuose sukauptas ir plėkstantis 
lietuviškas bateli? Kai pilietis apsiauna 
tavimi, jo nekanda šuo, nespiria arklys, 
nebado ožys, jo lenkiasi dargi mažalitra- 
žinls automobilis. Kitose respublikose ta
ve nešiojantį pilietį neklausia paso — ži
no, iš kur svečias; milicininkai duoda špa
gato, padeda nukibilkščiuoti iki artimiau
sio suoliuko. Norinčiam tave apsiauti, ne
reikia lankstytis, sagstyti ar raišioti. Tu 
vienodai tinki ant kairės ir ant dešinės 
kojos, priekiu ar kulnu. Tavimi apsiavusį 
nusikaltėlį sučiupti yra vieni niekai: ne

LIETUVOJE
ŠIMTAMETIS ŽEMAITIS

Skuodo rajono Bučių kaime įsikūrusia
me kolchoze sargu dirbantis Antanas Jur
gelevičius vasario 15 d. sulaukė 102 metų 
amžiaus. J. Baužytė „Tiesos“ 71 nr. pasa
koja: „Kiekvieną rytą, apsiavęs klumpė
mis, jis nupėdina pustrečio kilometro į 
fermą. Pabudėjęs atgal sugrįžta. Jei žie
mą užpusto — takelį prasi mina, šakelė
mis, kad nepaklystų, apkaišo. Vasarą, ap
žergęs dviratį, nurieda į krautuvę. Senuko 
maršrutai nusidriekia gana toli. Ne tik 
artimiausia biblioteka jam pažįstama. 
Jurgelevičius tai pėsčias, tai važiuotas 
vyksta į gretimas apylinkes, net į kaimy
ninį Mažeikių rajoną. Mėgsta Antanas ke
liauti, po pasaulį pasidairyti. Dar prieš 
metus ar dvejus jis važiavo su kolūkie
čiais Kauno įžymybių pažiūrėti..." A. Jur
gelevičius nelankė mokyklos — skaityti 
bei rašyti pats pramoko. Nerūko, negeria, 
niekada nėra buvęs pas gydytoją.

SUŽALOJO „RYTĄ“
Vilniuje, Lazdynų rajone, buvo pastaty

ta skulptoriaus G. Karaliaus dekoratyvi
nė skulptūra „Rytas“. Ji vaizdavo žirgą 
su raiteliu. Kažkam nepatiko toji skulptū
ra, ir vieną rytą buvo rastos sulankstytos 
žirgo kojos.

MIRĖ AKTORĖ B. KURMYTĖ
Balandžio 4 d. mirė žinoma Kaimo dra

mos teatro aktorė Bronė Kurmytė — Mon- 
kevičienė (g. 1913 m.). Ji buvo jaunesnioji 
sesuo kitos žinomos Kauno dramos teatro 
artistės Onos Kurmytės, kuri jau buvo 
spėjusi pagarsėti Lietuvos nepriklausomy
bės metais. 

prašyti politinės paramos. Baltiečių orga
nizacijų atstovai visuose tuose kraštuose 
turės kreiptis į parlamentarus, spaudos, 
radijo ir televizijos žmones. Birželio 7-8 
d. d. JAV-bėse bus sukviesta bendra pa
saulio baltiečių konferencija tam. pačiam 
reikalui aptarti.

Prie šios akcijos prisideda ne tik visos 
lietuvių nepriklausomybinės organizacijos 
laisvame pasaulyje, bet ir pavieniai lietu
viai. Kiekvienas gali atlikti savo pareigą 
tėvynei ar tai kreipdamąsis į vietinį par
lamento atstovą, ar žurnalistą, ar parem
damas tą akciją savo pinigine auka.

Minėtai akcijai yra reikalingos lėšos. 
Jas parūpinti privalo Tautos Fondas. Tą 
jis galės padaryti, jeigu visi lietuviai at
liks savo patriotinę pareigą, prisiųsdami 
savo aukas Tautos Fondo Atstovybėms 
įvairiuose kraštuose.

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
prašo aukas siųsti tokiu adresu:

Lithuanian National Fund,
Lithuanian House,
1, Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

paisant batų modelio ir spalvos, visuomet 
lieka nubėgusio basų kojų pėdsakai. Ne
laimingųjų pirkėjų, žurnalistų, karikatū
ristų, visuomeninių ir valstybinių kontro
lierių sutelktomis pastangomis tu esi at
vestas prie lemtingo klausimo: būti ar ne
būti?

Bet tu vyriškai laikaisi, šypsodamasis 
atsiviepusiu padu ir mesdamas iššūkį 
spaudai: kas — ką? Jau prieš gerą dešimt
metį sakė vienas avalynės viršininko pa
vaduotojo pavaduotojas:

— Uždrauskite spaudai koneveikti ir 
kompromituoti mūsų respublikos jauną, 
persepktyvią, rekonstruojamą, nauja tech
nika ginkluojamą avalynės pramonę, ir 
per pusę metų jus apausime madingais, 
spalvingais, tvirtais, patogiais, nebran
giais, elegantiškais batukais...

Pasakė ir nulipo nuo tribūnos, apsiavęs 
importiniais batais. Nejaugi, o bate lietu
viškas, tu mus, žurnalistus ir karikatūris
tus, savo išsišiepusiu padu prarysi su vi
sais bloknotais ir flamasteriais, su viso
mis spręstomis, sprendžiamomis ir spręs
tinomis problemomis.

Pasigailėk mūsų, bate, ir duok atsikvėp
ti. Apsiauk ant savo gamintojų, modeliuo
tojų ir planuotojų kojų dr išvesk juos į ty
rus, kur paukštis neužskrenda, žvėris ne
užbėga. Padaryk šitaip, bateli lietuviškas, 
nes priešingu atveju laukia tavęs didžiau
sia gėda, kokios tik gali sulaukti atgrub
nagių rankomis sukurtas kūrinys. Pasku
bėk, nes pirkėjai jau telkiasi J taikliojo 
spardymo komandas. Vartai — šiek tiek 
žemiau tavo gamintojų, modeliuotojų ir 
planuotojų juosmens. Tikslas — spardyti 
tol, kol tavo atsivėpęs padas įsielektrins, 
įkals ir pats prilips be klijų, be rašymo ir 
ašarų.

Prie ko prilips — ar prie auliuko, ar 
prie tavo gamintojo sėdynės — ne taip jau 
svarbu. Tegul nors vienoje vietoje paga
liau prilimpa. Tai bus pirmasis poslinkis 
tavo reabilitacijos linkme.

„šluota“

L. RĖZOS PORTRETAS MEDYJE

Liudviko Rėzos skulptūrinį portretą 
ąžuolo kamiene sukūrė Nidoje gyvenantis 
dali. Eduardas Jonušas. Šis kūrinys sekan
čiais metais papuoš pušaitėmis apaugusią 
kopą prie Pervalkos, minint L. Rėzos 200- 
tąsias gimimo metines. Netoli tos vietos 
yra jo gimtasis Karvaičių kaimas, prieš 
daugelį dešimtmečių užpustytas smėlio.

NĖRA ARBATOS BE CITRINOS

J. Baužytė „Tiesoje“ (Nr. 94) rašo: 
„Užsukęs į „Vaivos“ kavinę, veltui pra

šysi stiklo paprasčiausios arbatos.
— Arbata tiktai su citrina, — atšauna 

padavėja.
— O jūs imkit ir neįdėkit citrinos, — 

prašo žmogus.
— Negaliu, nes valgiaraštyje arbatos be 

citrinos nėra...
— Man malonėkite kavos su citrina, — 

prašo šalia sėdintis.
— Pas mus kavos su citrina taip pat ne

būna... — vėl kaip kirviu nukerta.
„Palangos“ restorane, pavyzdžiui, ne

gausi baltintos kavos. Įdomu, kas trukdo 
papildyti valgiaraščius? Gal atsakys Vil
niaus visuomeninio maitinimo įstaigų va-,, 
dovai?“ •

Jūra

NAUJAS MINISTRAS

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įsaku 
Lietuvos vietinės pramonės ministru pa* 
skirtas Grigorijus Simenenka.

KNYGA APIE S. NĖRĮ

Praėjusiųjų metų gale „Šviesa" Kaune 
išleido V. Arėško knygą „Salomėja Nėris“. 
Knyga pritaikyta mokyklos reikalams.
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AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo: K. 
Kolosovas — 2.00 sv., J. Sauliūnas — 2.00 
sv., E. Silnickienė ir J. Zinkevičius — po 
1.50 sv., K. Murauskas — 1.30 sv.

Tautos Fondui aukojo J. Sauliūnas — 
5.00 sv.

DOSNUS PENSININKAS

Rochdalietis Z. Šalkauskas, nors jau ir 
būdamas pensininkas, įvertindamas leidė
jų pastangas nedidinti „E. Lietuvio“ kai
nos, prisiuntė šitokį trumpą laiškutį: ,.Pa
didėjusioms pašto išlaidoms padengti 
siunčiu £2.00.“

Tikėdamiesi daugiau tokių laiškučių su
silaukti, dėkojame Z. Šalkauskui ir vi
siems kitiems spaudos rėmėjams.

Redakcija ir leidėjai

T. F. ATSTOVYBĖ

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
balandžio 29 dienos posėdyje, susipažinusi 
su Tautos Fondo Valdybos pirm. A. Vak- 
selio laišku iš balandžio 9 dienos, nutarė 
pravesti naują aukų rinkimo vajų. D. Bri
tanijos lietuviai kviečiami dosniai atsi
liepti į kvietimą aukoti Tautos Fondui.

Tame pat posėdyje T. F. Atstovybė pa
siskirstė pareigomis: J. Vilčinskas — pir
mininkas, P. Mašalaitis — vicepirminin
kas, J. Lūža — iždininkas, Z. Juras — sek
retorius ir A. Jovaras — atstovas Škotijo
je-

Atstovybės adresas, kaip ir lig šiol: Lie
tuvių Namai, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT.

FRIDAY NIGHT IS MUSIC NIGHT

Friday 16th MAY, 1975 at 8.30 p. m.
Owing to the visit this week of Mgr. Dr. 

V. Balčiūnas, the Friday Club musical 
programme has been postponed until 16th 
May .Don‘t forget to come. Entrance will 
be free.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VAKARAS 
PENKTADIENI, GEGUŽĖS 16 d. 20.30 vai.

Kadangi numatytoji penktadienio Klu
bo programa sutampa su rekolekcijomis, 
kurias praves prel. dr. V. Balčiūnas Lon
done lietuvių bažnyčioje, tai muzikos pro
grama atidėta sekančiam penktadieniui, t. 
y. gegužės 16 d. Prašome dalyvauti. Įėji
mas nemokamai.

MIRĖ J. NEMUNIS

Hatsfield New Town staiga mirė Juozas 
Nemunis (g. 1914 m.).

Paliko žmoną, 17 metų sūnų ir du bro
lius Lietuvoje. Palaidotas gegužės 12 d.

Gyvendamas Lietuvoje tarnavo kariuo
menėje ir policijoje.

Kadangi su lietuviais ryšių nepalaikė, 
tai smulkesnių žinių apie velionį nepasise
kė gauti.

LONDONAS
SVEIKINAME!

Ilgamečius Londono lietuvių choro da
lyvius Gajutę ir Vincent O'Brien, susilau
kusius pirmojo sūnaus, sveikiname ir lin
kime šviesaus ir laimingo šeimyniško gy
venimo.

Choro vedėjas ir choristai

SEKMINIŲ IŠVAKARIŲ ŠOKIAI
Sporto ir Socialinis klubas savo salėje, 

345A Victoria Park Road E9, gegužės 17 
d. 8 vai. vakaro rengia Sekminių šokius.

Šokiams gros šiuo metu labai išpopulia
rėjusi DISCO muzika, kuri gali groti vi
są laiką be sustojimo. Ji bus pritaikyta 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonėms.

Kviečiame visus dalyvauti. Bus baras 
ir bufetas.

MOTINOS DIENA LONDONE

Pagal lietuvišką tradiciją šiemet Londo
ne Motinos Diena buvo minima piiinąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį. Minėjimą 
suruošė Londono jaunimas ir tėvų grupė, 
gegužės 4 d. Šventė pradėta pamaldomis 
Londono Lietuvių bažnyčioje, už kenčian
čias ir žuvusias motinas. Pamaldas auko
jo ir tai dienai pritaikytą pamokslą sakė

šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pokelk) kaina su prisiuntiinu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London. E.2 
England 

mūsų parapijos klebonas kun. J. Sakevi- 
čius. Bažnytinis choras, vadovaujamas J. 
Čemio, skambiai ir melodingai giedojo 
Marijos garbei sukurtas iškilmingas gies
mes.

Po pamaldų minėjimas buvo tęsiamas 
Sporto ir Socialinio klubo salėje. Atidaro
mąjį žodį tarė ir išryškino Motinos Dienos 
reikšmę V. Zdanavičius. Gausiai susirin
kusias motinas sveikino kun. J. Sakevi- 
čius.

Antroji minėjimo dalis pradėta prie sce
noje paruošto kryžiaus, kur jaunimas pa
garbino Dievo Motiną Mariją. Po to pa
sveikino motinas dainomis, muzika ir de
klamacijomis. Tai buvo gražiai supintas 
įvairių kūrinių montažas.

Jaunučiai apdovanojo motinas gėlėmis 
ir grakščios šokėjų poros sudrebino salę. 
Jaunučiai vikriai pašoko Suktinį ir Kal
velį, o vyresnieji — Kubilą, Šustą ir Ru
gučius. Jaunučius šokti tautinius šokius 
moko P. Senkuvienė. Vyresniuosius moko 
A. Pukštytė ir A. Stepanienė.

Pasibaigus minėjimui, buvo suruošta 
motinoms bendra arbatėlė. Šventinį tortą 
perpiatui pakviesta seniausia motina Kuz- 
mickienė ir jauniausia motina A. Stepa
nienė.

Ačiū mūsų jaunimo mieloms mokyto
joms ir gražiajam mūsų tautos žiedui — 
jaunimui už gražiai paruoštą motinoms 
pagerbti programą.

V. V.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dalyviams ir sveikin
tojams mano 80 metų sukakties proga.

Gerbiamiems mūsų lietuvių parapijos 
kunigams dr. J. Sakevičiui, M. I. C., baž
nyčios rektoriui ir kun. dr. K. A. Matulai
čiui. M. I. C. Už sveikinimus laiškais gerb. 
kun. prel. J. Gutauskui, kun. prel. V. Bal
čiūnui iš Amerikos, kun. E. Boley-Bulevi- 
čiui ir jo broliui J. Boley.

Mūsų draugijų vadams: DBLB Krašto 
valdybos sekretoriui inž. R. Baubliui, 
DBLS pirm. J. Alkiui, L. Namų b-vės di
rektorių vardu S. Nenortu!, Petrui Varka- 
lai, Petrui Bujauskui, Šv. Onos dr-jos 
pirm. Ad. Kraučiūnienei, Moterų Sambū
riui „Dainava“, rašytojui K. Barėnui ir jo 
žmonai už gražų laišką, London Borough 
Islington burmistrui Jack Walker ir S. 
Kasparui, sveikinusiam A. K. B. valdybos 
vardu.

Ačiū J. Černiui ir visiems choristams, 
kurie visus linksmino savo dainomis ir 
įteikė dovanėlę. Ačiū J. Paruliui už pagro
tas senovės dainas. Labiausiai ačiū Lietu
vių Bažnyčios parapijos ir Londono Lie
tuvių klubo pirm. S. Kasparui ir kitų 
draugijų atstovams už suorganizavimą po
būvio ir pravedamą visos programos. Ačiū 
ponioms šemetienei. Urbonienei, Parulie- 
nei, Knabikienei, Kraučiūnienei ir kitoms 
už vakarienės paruošimą ir svečių aptar
navimą. Taip pat ačiū V. Vyteniečiui už 
taip plačiai aprašytą mano praeitį.

Šia proga dėkoju ne tik savo, bet ir visų 
Londone gyvenančių mano bendraamžių 
vardu, kurie kartu su manimi buvo šiame 
pobūvyje pagerbti,

Petras Bulaitis

A. A URŠULĖ DAUSEVIČIENĖ

Gegužės 3 dieną mirė Uršulė Dausevi- 
čienė, gimusi 1884 metais. Paskutiniu me
tu gyveno Endfielde. Palaidota šv. Patri
ko kapinėse gegužės 9 d. šeimos kape.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
IŠVYKA I LIETUVIŲ SODYBĄ

Į pavasario atostoginį gegužės mėn. 25 
(sekmadienį) Lietuvių Sodyboj įvykstan
tį Lietuvių Sąskrydį Parapija rengia išvy
ką autobusu.

Išvažiuojame nuo Lietuvių Bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd., E2 8.30 vai. ry
to ir nuo Lietuvių Namų 1, Ladbroke Gar
dens W11, 9.00 vai. ryto. Iš abiejų vietų 
bus išvažiuojama punktualiai.

Norintieji dalyvauti išvykoje, prašomi 
užsirašyti ir užsimokėti klebonijoje, Bal
tic Stores, pas S. Kasparą ar Lietuvių Na
muose. Kaina — £1.40.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d. (sekmadienį) 17.00 vai. 
klubo salėje, 345A Victoria Park Road, 
London, E9, kviečiamas metinis klubo na
rių susirinkimas.

Susirinkimo metu bus priimta klubo 
veiklos 1974/75 metų apyskaita. Bus ren
kama 1975/76 metams klubo vadovybė ir 
pasvarstyta klubo ateities veikla.

Klubo nariai privalo turėti su savimi 
klubo nario pažymėjimą, kurio bus reika
laujama balsavimo metu.

Gegužės 25 d. Sporto ir Socialinis klubas 
bus uždarytas visą dieną.

Klubo vadovybė kviečia narius tą dieną 
vj’kti į Lietuvių Sodybą pasisvečiuoti.

BRADFORDAS
MENO IR NUOŠIRDUMO PARODA

„Vyčio“ klubo ir DBLS skyriaus sureng
tą lietuvių meno parodą Centrinės biblio
tekos salėje, Bradforde, atidarė miesto 
burmistras balandžio 21 d.

Atidaryme dalyvavo ponia burmistrie- 
nė, viceburmistras, Centrinės bibliotekos 
direktorius W. Davies, prelatas dr. V. Bal
čiūnas, kun. J. Kuzmickis, Bradford© uni
versiteto profesorius dr. A. Shtromas, 
mok. V. Ignaitis, Pavergtųjų taut, komite
to pirmininkas G. Tamsons, kai kurie bib
liotekos pareigūnai ir mūsų visuomenės 
nariai.

Burmistras po savo atidarymo kalbofd 
susipažino su svečiais ir visi apžiūrėjo pa
rodą.

Parodoje išstatyta 240 eksponatų. 76 
rankų darbo audiniai: staltiesės, lovos už
tiesalai, pagalvėlių užvalkalai, rankšluos
čiai, takeliai, juostos ir kt. 100 gintarinių 
eksponatų: kaklo, krūtinės ir rankų pa
puošalai, iš gintaro gabaliukų ant juodo 
medžio sudėstytos stilizuotos žmonių figū
ros, katedros, pilys ir medžiai, legendiniai 
„Jūratė ir Kastytis“, „Kęstutis ir Birutė“ 
ir kt. 45 medžio drožiniai: lėkštės su vy
timi, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos emble
momis, J. Basanavičiaus ir Vytauto Di
džiojo bareljefai, koplytėlės ir mūsų cha
rakteringų kryžių modeliai. 10 odinių eks
ponatų: piniginės ir užrašų knygutės. Taip 
pat nepriklausomos Lietuvos popierinių ir 
metalinių pinigų rinkiniai. 1 vyro taut, 
kostiumas, įskaitant ir kojų apavą — na
gines. ir 2 puošnūs moterų taut, kostiu
mai. Spaudos stalas, daugiausia gausiai 
iliustruoti vaikams leidiniai ir lietuvių en
ciklopedija anglų kalba. Taip pat ir mūsų 
skautų kampelis: jų vėliava, ženklai ir kt. 
Parodą puošia 1 Petrikonio ir 2 meninin
kės Baras paveikslai, taip pat didelis spal
votas Lietuvos žemėlapis. Visas tas meno 
lobis sukabintas ant 12 didelių specialių 
parodinių lentų ir išdėstyta ant 8 stalų po 
stiklo uždangalais ir pripildytos 2 parodi
nės spintos.

Burmistras ir svečiai ypatingai atkrei
pė dėmesį į didžiulį Bradford© lietuvių 
klubo albumą ir „Lietuvos sodybą“, ku
riuos sukūrė K. Steponavičius. Grožėjosi 
J. Adamonio medžio skulptūra „Artojas“ 
ir jo Vilniaus vaizdu, menininko Jokūbai
čio „Vilniaus Marija“, F. Ramonio droži
niais. Stebėjosi M. Baronienės paskolin
tais rankšluosčiais — juostomis, kurių 
viename įausta tautos himnas, o kitame 
visa daina „Kur bėga Šešupė“. Domėjosi 
Brazdeikių paskolintais eksponatais, su 
labai dideliais gintaro gabalais.

Tautiškais drabužiais pasipuošusios mo
terys įteikė tautiškas juostas burmistrui 
ir bibliotekos direktoriui. Taip pat įteikta 
leidinėlis „Lithuania“ ir meno apžvalga.

Parodą apžiūrėjus, pereita į gretimą pa
talpą trumpam užkandžiui. Teko girdėti 
nuoširdžių išsireiškimų, kad tokios paro
dos šiuose rūmuose dar neturėta.

Atrodo, kad paroda pateisino įdėtą dar
bą ir pastangas. Per tris savaites ją apžiū
rėjo tūkstančiai žmonių, apytikriai skai
čiuojant 400-500 kasdien. Su trumpa Lie
tuvos istorija ir lietuvių menu susipažino 
senimas ir jaunimas, studentai ir moki
niai, nors leidinėlio „Lithuania“ 300 egz. ir 
meno apžvalgos 500 egz., toli gražu, nepa
kako .Be to, atidarymo kalbas į juostelę 
įrašė ir vėliau parodą filmavo Mancheste- 
rio lietuvių radijo ir filmo vienetas, vado
vaujant J. Podvoiskiui. Taip pat parodos 
nuotraukas darė Technical College foto
grafai.

Dar galima keletą žodžių pasakyti apie 
ne visiems matomą, bet pajaustą parodos 
pusę. Tai nuoširdumo ir vieningumo pa
roda. Reikia stebėtis ir džiaugtis, kad mū
sų žmonės taip giliai suprato rimtą reika
lą ir nuoširdžiausiai pagelbėjo, paskolin
dami eksponatus ir darbu, net iš darbovie
čių atsiprašydami. Be tokios visapusiškos 
pagalbos, parodos rengėjai nebūtų galėję 
parodos surengti.

Paroda uždaryta gegužės 10 d. Todėl jau 
dabar reiškiama nuoširdi padėka parodai 
eksponatus paskolinusiems: menininkei M. 
Barėnienei, pulk. T. Vidugiriui, DBLS 
sekretoriui A. Pranskūnui, G. Zinkienei, 
F. Ramoniui, kun. J. Kuzmickiui, E. V. Ig- 
naičiams, Brazdeikiams, P. Pocevičiams, 
J. Burbienei, P. Gerdžiūnui, K. Micutai, P. 
Vasiui, Galbuogienei, A. Leščinskui, J. 
Adamoniui, B. Butrimui, I. Lauciui ir K. 
Steponavičiui, didžiausią indėlį įnešusiam. 
Nuoširdus ačiū profesoriui dr. J. Eretui, 
net iš tolimos Šveicarijos parodai atsiun
tusiam savo veikalus: „The Forgotten 
Baits“ ir „Išeivijos klausimais“. Gili pa
dėka DBLS Centro Valdybai, didelę duok
lę atidavusiai, išleidžiant leidinėlį „Li- 
thunia“, ir jo autoriui inž. A. Vilčinskui.

Padėka darbu prisidėjusiems: K. Stepo
navičiui, kuris keletą kartų iš Mancheste- 
rio važinėjo ir eksponatų menišku išdėsty
mu rūpinosi. J. Adamoniui, E. V. Ignai- 
čiams, M. S. Grybams, I. A. Gerdžiūnams, 
J. A. Traškams, A. E. Gudams, F. V. Kal
pokams, Christ. Micutai.

Visi išvardytieji yra tikrieji parodos 
rengėjai ir jiems priklauso nuopelnas ir 
tikrai nuoširdi padėka.

A. Bučys

DR. A. SIITROMO PRANEŠIMAS
Gegužės 17 d. 6 vai. Vyčio klubo salėje 

Bradford© universiteto prof. dr. A. Shtro
mas lietuviams padarys pranešimą aktua
liais šių dienų klausimais.

Vietos ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atvykti pasiklausyti šio reto pranešimo.

Vyčio klubo valdyba

DERBY
EKSKURSIJA Į COVENTRY

Pranešama vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad gegužės 17 d. skyrius rengia 
ekskursiją į Coventry, kur vietos Moterų 
Draugija rengia Motinos Dienos Minėji
mą.

Iš Derby išvykstame nuo Duke of York 
viešbučio, Burton Rd., 5.00 vai. p. p. labai 
punktualiai. Visus ekskursijoje norinčius 
dalyvauti prašome nedelsiant užsiregist
ruoti pas bet kurį skyriaus v-bos narį.

Tuo pačiu jau iš anksto pranešame, kad 
birželio 7 d. skyrius rengia kuklų Trėmi
mų minėjimą. Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 17 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
Coventrio moterų draugija „Gražina“ ruo
šia Motinos Dienos minėjimą, kuris įvyks 
lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry.

Programoje: paskaita ir meninė dalis, 
po programos šokiai. Gros E. Dragūno or
kestras iki 1 vai. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais. Visus 
prašome atsilankyti.

Gražinletės

GLOUCESTERIS
IŠVYKA | LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 25 d., sekmadienį. Gloucesterio 
ir Stroudo DBLS skyriaus valdyba -rengia 
išvyką į Lietuvių Sodybą.

Iš Gloucesterio išvažiuojame nuo ukrai
niečių klubo 8 vai. ryto: iš Stroudo — 8.30 
vai. iš miesto centro.

Išvažiuojame punktualiai, prašome ne
si vėlinti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
PAVASARIO IŠVYKA

Vokietijos lietuvių katalikų sielovados 
direktoriaus, prel. dr. J. Avižos tarpinin
kavimu, Koenigswinter-Ittenbach klebonas 
Hambuechen pakvietė kun. kapuciną T. 
Konstantiną padaryti parapijiečiams pra
nešimą apie kat. Bažnyčios padėtį Lietu
voje. Balandžio 26 d., šeštadienį, buvo pa
rodyta skaidrių, paryškinančių krikščio
nybės -atsiradimą ir įsišaknijimą Lietuvo
je. Sekmadienį per sumą vietos katalikai 
išklausė pranešimo apie dabartinę lietu
vių tikinčiųjų padėtį. Gražus būrelis tau
tiečių. atvykusių iš įvairių šiaurės Reino- 
Vestfalijos krašto vietovių, pagiedojo ke
turias lietuvių bažnytines giesmes.

Po pamaldų klebonas visus lietuvius pa
kvietė kavos, kur juos pasveikino parapi
jos tarybos pirmininkas. Aplankius miške 
įtaisytus kryžiaus kelius ir netoliese esan
čius karitĮ kapus, klebonas malonėjo apro
dyti parapijos bažnyčioje sukauptas reli
ginio meno vertybes ir šv. Luko senelių 
namuose jo paties įsteigtą įvairiausių vie
nuoliškų rūbų muziejų. Kadangi tokie rū
bai ir dar likusiame laisvame pasaulyje 
vis rečiau viešumoje bematomi, tas mu
ziejus gali pasidaryti istorinė retenybė. 
Aplankę senelių namų koplyčią ir sugie
doję dar vieną giesmę, tautiečiai išsiskirs
tė su pasiryžimu sekančiais metais čia vėl 
susitikti: pagiedoti bažnyčioje, pabendrau
ti salėje ir pasivaikščioti tyrame kalnų 
ore.

Kas Vakarų Vokietijoje sena autostra
da tarp Koelno ir Frankfurto važiuoja de
šine Reino puse ir ieško poilsio, tam labai 
patartina pasinaudoti Siebengebirge/Koe- 
nigswinter išvažiavimu ir sustoti vos kilo
metrą nuo čia prasidedančiame Ittenbach 
bažnytkaimyje. Ir prie bažnyčios, ir apy
linkės kalvose yra gerų svetainių. O kas 
mėgsta pasivaikščioti, retai kur ras gra
žesnių vaizdų kaip čia.

MIESAU LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 3 d. įvyko Miesau LB apylinkės 
narių metinis susirinkimas. Programoje 
buvo trumpa dr. Stasio Sereikos paskaitė
lė apie aktualiąją padėtį pasaulyje ir nau
jų apylinkės bendruomeninių organų rin
kimas. Apylinkės valdybon išrinkti ir čia 
pat pasiskirstė pareigomis: Hilda Žakienė 
— pirmininkė, sekretorius Juozas Venys 
iir iždininkas Juozas Nevulis. Į kontrolės 
komisiją išrinkti Antanas Banaitis ir Algi
mantas Daubaris. Pabaigoje buvo svarsty
ti tolimesnės veiklos planai. Galutinai su
tarta birželio 21 d. suruošti plataus masto 
susirinkimą — pobūvį, kurio centre bus 
paminėtos vysk. Motiejaus Valančiaus ir 
M. K. Čiurlionio sukaktys. Šventė prasi
dės pamaldomis Elschbacho bažnyčioje 
(16 vai.) ir bus toliau tęsiama dr. Stasio 
Sereikos pievoje Miesau. Parengimą fi
nansuoja visi apylinkės nariai, bet pirmoj 
eilėj dr. Stasys Sereika ir Juozas Venys, 
kurie sudeda pagrindinę lėšų dalį.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Primename, kad „Europos Lietuvio" ir 

Nidos Knygų Klubo atstovė Vokietijoj yra 
Živilė Vilčinskaltė, 58 Hagen/Westf., Luet- 
zowstrasse 59. Ji priima laikraščių ir kny
gų užsakymus ir persiunčia pinigus.

Postschekonto Nr. yra 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

LIET. SODYBA
KVIEČIAME Į SĄSKRYDĮ IR MINĖJIMĄ

DBLS Lietuvių Namų valdyba ir L. So
dybos vedėjai kviečia visus D. Britanijos 
lietuvius skaitlingai dalyvauti sukaktuvi
niame šių metų sąskrydyje.

Specialus 20-ties metų nuo Sodybos įsi
gijimo paminėjimas bus tuoj po pamaldų, 
todėl pamaldoms pasibaigus, visi prašomi 
neišsiskirstyti. Į šį paminėjimą yra pa
kviesti Sodybos pirkimo metu buvę L. Na
mų b-vės direktoriai — M. Bajorinas, inž. 
R. Baublys ir A. Žukauskas. Taip pat pa
kviesti buvusieji ir esantieji Sodybos ve
dėjai ir tuometinis „E. Lietuvio“ redakto
rius B. Daunoras, labai sėkmingai prave
dęs Sodybos pirkimo vajų.

Visa kita sąskrydžio programa jau buvo 
paskelbta anksčiau. L. Namų valdyba nu
tarė sąskrydžio metu neimti mokesčio iš 
tų, kurie pasistatys savo palapines. Pala
pinių savininkai prašomi atsiklausti Sody
bos administracijos, kur palapines galima 
pasistatyti.

Valdyba ir Sodybos administracija vi
sus kviečia jaustis Sodybos šeimininkais 
ir daryti visa, kad sąskrydis praeitų sėk
mingai. Atvykusieji automobiliais, prašo
mi juos pasistatyti kiek toliau nuo kelio. 
Taip pat visi prašomi nekūrenti laužų, ne
laužyti medelių, neskinti gėlių ir nepalikti 
lauke stiklų ir bokalų, kurie tuo metu yra 
labai reikalingi baruose.

Sodybos patalpos yra naujai išdekoruo- 
tos, todėl svečiai prašomi į tai atsižvelgti, 
kad po sąskrydžio vėl nereikėtų išleisti pi- 
nigij atnaujinimams.

Dėl maisto ir gėrimo prašoma nesirūpin
ti, nes Sodyboje šių dalykų bus parūpinta 
pakankamai.

Iki pasimatymo sąskrydyje!
S. Kasparas,

L. Namų B-vės Socialinių Reikalų Vedėjas

STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

Seniau skelbtos Lietuviškų studijų sa
vaitės Europoje laikas ir vieta pakeičiami. 
Ji nebeįvyks rugpiūčio 3-10 dienomis prie 
Romos Frascaty, kaip buvo skelbta, bet 
bus liepos 10-17 dienomis šiaurės Italijoje 
prie Lago Maggiore Verbania mieste Colle- 
gio Santa Maria. Savaitės pragyvenimas 
kainuos apie 80 dol. Norintieji dalyvauti, 
kviečiami tuoj užsiregistruoti šiuo adre
su: A. Grinienė, Diamantstr. 7, 8 Muen- 
chen 50, W. Germany.

KAIP IŠGYDĖ ARTRITĮ?

„Tėviškės Žiburiuose“ vienas skaityto
jas išspausdino šitokį laišką:

„Artritis mane kankino 20 metų. Kalbė
damas su K. P. pasiskundžiau. Jis papasa
kojo. kaip vienas tautietis išsigydė žuvų 
taukais. Daroma taip: vieną šaukštą žu
vies taukų (cod liver oil) gerai sumaišyti 
su apelsinų sunka, išplakti nedidelėje stik
linėje (apelsinų sunka turi būti iškošta). 
Taip dariau kasdien eidamas miegoti tris 
savaites. Po trijų savaičių pajutau, kad 
koja sveika. Tą patį darė ir mano bičiulis 
J. B. Jis taip pat pasveiko.“ V. L.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gegužės 18 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — gegužės 18 d., 11.30 vai.
LEIGH — gegužės 25 d„ 5 vai.
NOTTINGHAME — geg. 18 d., Sekminės, 

11.15 vai., Maldos Diena už Lietuvą 
Lietuvių Židinyje.

DERBYJE — geg. 18 d., 14 vai. Motinos ir 
Maldos Diena už Lietuvą Bridge Gate.

NOTTINGHAME — geg. 25 d., 11.15 vai.. 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — geg. 29 d., Dievo Kū
no — Devintinės. 19.30 vai., Liet. Ži
dinyje.

GEGUŽĖJE
Per visą mėnesį gegužinės pamaldos 

Lietuvių Židinyje būna šeštadieniais 19.30 
vai., o sekmadieniais po 11.15 vai. šv. Mi
šių.

STOKE-ON-TRENT

ŠIRDIMI IR VEIDU Į LIETUVĄ

Primintina, kad gegužės 15 diena yra 
skirta vietos ir apylinkės lietuviams Mal
dos Žygiui už Lietuvą. Dalyvaukime jame!

ALK Bendrija

DERBY
MOTINOMS IR LIETUVAI

Gegužės 18 d., 14 vai. lietuviškos pamal
dos Bridge Gate skiriamos už gyvas ir mi
rusias motinas ir už Lietuvą. Po pamaldų 
gretimoje salėje bus paminėtos mūsų mo
tinos. Visi maloniai laukiami.

ALK Bendrija

NOTTINGHAMAS

SEKMINĖSE UŽ LIETUVĄ
Gegužės 18 d., Sekminėse, pamaldos Lie

tuvių Židinyje 11.15 vai. atliekamos fati- 
minėje dvasioje už Lietuvą. Maloniai kvie* 
čiame jungtis Maldos Žygiui už Tėvyne 
visus D. Britanijos tautiečius!

Liet. Sielovada ir Bendrija

4


	1975-05-13-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1975-05-13-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1975-05-13-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1975-05-13-EUROPOS-LIETUVIS-0004

