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REFERENDUMAS
Šių metii birželio penktoji pateks i bri

tų tautos istoriją. Pirmą kartą modemiš
kais demokratijos laikais D. Britanijoje 
vykdomas referendumas. Vyriausybė nu
tarė atsiklausti visos tautos, ar ji nori pa
silikti Europos Bendruomenėje, nors tas 
klausimas jau buvo išspręstas ir priimtas 
tautos išrinktame parlamente. Pirmą kar
tą tautai atiduodamas perbalsuoti jos pa
čios atstovų padarytas nutarimas. Nesigi
linant į šitos (procedūros užkulisius ir ga
limas komplikacijas, atkreiptinas dėmesys 
i vieną kitą faktą, susijusį su E. Bendruo
mene ir referendumu.

Pirmiausia pažymėtina, kad visa tauta, 
kaip niekada, yra skilusi per pusę. Iki šiol 
buvome įpraitę matyti D. Britanijos gy
ventojus susiskirsčiusius politinėmis par
tijomis. Dabai- visos partijos (net ir ko
munistai) suskilo į bendruomenininkus ir 
antibendruomenininkus. Abi pusės turi sa
vo argumentus ir už juos kovoja. Jeigu 
patikėti spaudos „pooliais“, krašto gyven
tojai yra suskilę į dvi dalis beveik po ly
giai. Tatai rodytų, kad negali būti viena 
pusė visiškai klaidinga, o antroji absoliu
čiai teisinga. Tikroji teisybė yra kur nors 
viduryje. Tauta turės pasirinkti, katra pu
sė turi svaresnius argumentus.

Iš daugelio už ir prieš argumentų la
biausia yra diskutuojami suvereniteto, de
mokratijos ir ekonominio gerbūvio klausi
mai.

Bendruomenės priešininkai sako, kad 
ateityje, sukūrus Europos parlamentą, D. 
Britanija nustos savo valstybinio suvere
niteto. Jos šalininkai teigia, kad šiandien 
nebėra pasaulyje visiškai suvereninės 
valstybės. Gynybos, atominės energijos, 
gamtos apsaugos, gyventojų prieauglio bei 
maitinimo ir net religijos reikalai jau se
niai sprendžiami bendromis jėgomis.

Sakoma, kad demokratinė santvarka, 
įstojus į Bendruomenę, bus palaidota. 
Kraštą valdys Briuselio biurokratai ir 
„kapitalistų klubas“. Ypačiai šiuo reikalu 
griežti D. Britanijos komunistai, nors iš 
dešimties tūkstančių dirbančiųjų tik 2,5 
yra komunistai. Tuo tarpu E. Bendruome
nės kraštuose, kur dešimčiai tūkstančių 
darbininkų tenka 65 komunistai (25 kar
tus daugiau nei D. Britanijoje), o Italijo
je ir Prancūzijoje jie sudaro didžiausias 
politines partijas, dėl demokratijos visiš
kai nesiskundžiama. Priešingai, pvz. Vo
kietijos stambioji pramonė, kurios admi
nistracijoje dalyvauja darbininkų atsto
vai, yra žymiai demokratiškesnė, negu 
Anglijoje. Matyti, kad D. Britanijos ko
munistams patarimas gąsdinti demokrati
jos baubu ateina iš kur kitur, nes iš tikrų
jų, bent šiuo metu, jie, veikdami per prof, 
sąjungas, kaip tik ir sudaro didžiausią pa
vojų demokratijai. Tarp kita ko, pagal 
veikiančią Romos sutartį, į Bendruomenę 
priimami tik demokratiškai besitvarką 
kraštai.

Žinoma, biurokratizmas tokios didelės 
apimties tarptautinėje organizacijoje yra 
neišvengiamas. Bet gal jis nepralenks D. 
Britanijos, kur kiekvienas gyventojas per 
metus valdininkų algoms sumoka po 50 
svarų.

Pats sunkiausias yra ekonominis arba 
kainų klausimas. Bendruomenės priešai 
tvirtina (ir tai yra tiesa), kad D. Britani
jai įstojus į Bendruomenę, visos kainos 
pakilo, prasidėjo infliacija ir nedarbas. 
Bendruomenės šalininkai teigia, kad pasi
likus nuošaliai, būtų buvę dar blogiau, nes 
kainos visame pasaulyje pakilo dėl visai 
kitų priežasčių. Daugiausia čia yra kalta 
energijos krizė, ypačiai paaštrėjusi po ka
ro Vid. Rytuose. Planuojant vieningai, 
ekonominių sunkumų esą lengviau išveng
ti. Izoliuotam kraštui šiandien, anot kai
nų ministerės S. Williams, gresia dinozau
ro likimas: nebepajėgdamas maistu apsi
rūpinti, turėjo visiškai išnykti nuo žemės 
paviršiaus.

Tautinės mažumos į referendumo išda
vas nedaug teturės įtakos. Ypačiai negau
sus lietuvių balsuotojų kontingentas. To
dėl šioje vieoje ir nenorima niekam įtaigo
ti, už ką turėtų savo balsą atiduoti. Gal 
tik prisimintinas senas lietuviškas pasa
kojimas apie mirštanti tėvą, kuris, sušau
kęs savo vaikus prie lėvos, liepė jiems 
perlaužti beržinę šluotą. Visi pabandė :r 
nei vienas nepajėgė. Tada tėvas liepė 
šluotą išardyti ir laužyti kiekvieną šaką 
atskirai. Tatai buvo lengva padaryti. Vai
kai suprato, kad tik krūvon susijungus pa
sidarai stiprus ir neįveikiamas.

Lucanus

NUSKENDO ŽVEJŲ LAIVAS
Atlanto pakrantėje Prancūzijoje buvo 

išmesta bonka su rusiškai rašytu praneši
mu. Žvejų laivo „Abdourkhman — 1M, 
BMRT — 783“ kapitonas praneša, kad įvy
ko nelaimė. Į laivą veržiasi vanduo, o vi
sos gelbėjimosi valtys bangų nuneštos to
lyn. Tiksliai nurodyta laivo vieta, bet ne
pažymėta, kokia buvo katastrofos priežas
tis. Spėjama, kad tai buvo žvejybos laivas 
— šaldytuvas su apie 100 žmonių įgula, iš 
kurios niekas neišsigelbėjo.

K.

PLANAS SUNKIAI VYKSTA

Didysis Brežnevo planas šiais metais 
buvo sušaukti visos Europos komunistų 
partijų atstovų suvažiavimą ir iškilmingai 
baigti Europos Saugumo konferenciją, pa
sirašant galutinį aktą Helsinkyje. Komu
nistų konferencija turėjo įvykti birželio 
30 d. Berlyne. Deja, pasiruošimas šiai 
konferencijai užtruko ilgiau, negu numa
tyta. Ne tik Vakarų Europos valstybių, 
bet ir Jugoslavijos bei Rumunijos komu
nistų partijos pasipriešino, kad toji konfe
rencija būtų panaudota Sovietų Sąjungos 
vaidmeniui ir vadovavimui išryškinti. 
Kremlius pageidavo, kad būtų pasmerkti 
ideologiniai nukrypimai (maoizmas) ir pa
brėžtos Sovietų Sąjungos pastangos taikai 
ir detentei įgyvendinti. Tačiau Vakarų ko
munistai nenori konferencijoje svarstyti 
ideologinių klausimų, o detentė, anot ru
munų, esąs tik jėgų balanso pasikeitimas. 
Kiekviena valstybė turinti tvarkytis pagal 
savo išmonę, neprisiimdama iš anksto pa
ruoštų ir padiktuotų nutarimų.

Nemažiau kliūčių sutinka ir antroji — 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferen
cija. Paruošiamosios komisijos Ženevoje 
daro labai mažą pažangą. Tuo tarpu išky
la vis nauji klausimai, kurių tarpe ne pas
kutinėje vietoje ir Rytų Europos valsty
bės su Baltijos rajonu imtinai.

Atrodo, kad Brežnevo napoleoniškoji 
idėja suvienyti Europą po komunizmo 
sparnu bent šiais metais vargu bus įgy
vendinta.

SOCIALISTAS APIE PROFESINES 
SĄJUNGAS

„New Statesman“ paskelbė socialisto 
Paul Johnson'o straipsnį, kurio ištraukas 
persispausdino ir kiti laikraščiai. Ten sa
koma:

„Profesinės Sąjungos siekia ne tik ginti 
savo teises, bet jos užmuša socializmą D. 
Britanijoje. Jų didžiausias ginklas — 
streikas yra iš esmės negatyvus, griaunąs 
pasitikėjimą ir antisocialistiškas. Didžiau
sios prof, sąjungos, siekiančios bet kokia 
kaina didesnių atlyginimų, sunaikino vy
riausybes, politines partijas, privatiškąją 
pramonę, suvalstybintų įmonių administ
raciją ir atsidūrė nuogame kovos lauke 
nugalėtoji! vaidmenyje, kaip viduramžių 
valstiečiai, sudeginę savo dvarininko na
mus ir turtą. Ką daryti toliau — jie neži
no. Britų prof, sąjungos pasidarė tautos 
sumenkėjimo rodyklis. Vadinamasis „lais
vas susitarimas“ tinka ten, kur viena pu-

Vatikanas ir Lietuva
Anglų katalikų dienraštis „Catholic He

rald" (gegužės 9 d.) įsidėjo Religinio Stu
dijų Centro Kestone direktoriaus kun. Mi
chael Bourdeaux pasikalbėjimą apie kata
likų padėtį Lietuvoje. Tame pasikalbėji
me kun. Bordeaux atvirai kritikuoja Va
tikano elgesį Lietuvos ir Ukrainos katali
kų atžvilgiu. Jis mano, kad Vatikano užs. 
reik, ministerio arkiv. Casaroli politika 
yra klaidinga ir jis nesupranta Rytų Eu
ropos katalikų padėties.

„Lietuviai suprato, kad Rytų-Vakarų 
detentės tikslas yra tik aukštųjų sluoks
nių derybos, jie visiškai nesirūpina padė
ti kenčiantiems krikščionims Rytuose“, 
sako M. Bordeaux.

Pasiremdamas „Lietuvos Katalikų Kro
nikomis“, M. Bordeaux teigia, kad Romos 
atstovai visiškai nesupranta Sovietų Są
jungos krikščionių sąlygų. Jų pažiūra yra 
siaura ir per daug apribota. Net Romoje 
gyveną katalikai esą labai nusiskundžia, 
kad nėra ryšio tarp jų ir Vatikano dery
bininkų su Lietuva. M. Bordeaux mano, 
kad jeigu Vatikanui tikrai rūpi krikščio
nių reikalai, tai jis turėtų pilnai infor
muoti JAV lietuvius ir Kanados ukrainie
čius apie derybas, vedamas su Sov. Sąjun
ga.

Toliau jis sako, kad nei vienas lietuvis 
nereikalauja, kad popiežius paskelbtų 
šventąjį karą Sov. Sąjungai, bet jie nori, 
kad Vatikanas jais rūpintųsi ir vertintų 
kaip ir visus krikščionis.

Pasirodo, kad krikščionys Rytų Europo
je yra visiškai nepatenkinti ir Vatikano 
radijo transliacijomis. „Jie skundžiasi, 
kad programos yra nuobodžios, kad pra- 
nešinėtojai paprasčiausiai verčia oficia
lius žargonus, visiškai nesirūpindami pa
siekti tikinčiųjų širdis Sov. Sąjungoje“.

Baigdamas autorius linki, kad Vatika
nas suprastų Rytų Europos tikinčiųjų pa
dėtį ir pradėtų ja rimtai rūpintis. 

sė gali parodyti jėgą. Senieji skaito apie 
įvykius pasipiktinę. Jiems nieko daugiau 
nelieka — tik numirti. Meluoja prof, są
jungų vadai sakydami, kad jų neriboti at
lyginimų reikalavimai neturi įtakos į ne
turtingųjų likimą,

Prof, sąjungos gali padidinti ne tikruo
sius, bet tik popierinius atlyginimus. Ir 
tai tik neilgam laikui. Daugiausia ką jos 
padarė po karo — sumažino ekonominį 
augimą. Prof, sąjungų nariai paprastai ne
kenčia įmonių vadovybės, bijo pakeitimų 
ir nedarbo, atsisako priimti pagerinimus, 
vaikiškai tikėdami, kad problemos pačios 
išsispręs. Prof, sąjungų veikloje vyrauja 
pasenusios, tingios, iš anksto prieš pažan
gą nusistačiusios, nieko nenorinčios už
miršti ir nieko išmokti, vien tik savimi te
sirūpinančios nuotaikos. Jos nuvedė britų 
darbininkus į fantazijos bei Iliuzijų pasau
lį, padarydamos juos Vakarų darbininki
jos pasturlakais, o kraštą nustūmė į dvo
kiantį bankrūtuojančios pramonės purvy
ną.“

PORTUGALIJOS KOMUNISTAI

1968 m. į Vakarus pabėgęs Čekoslovaki
jos generolas Jan Sejna papasakojo, kaip 
Sovietų Sąjunga ir satelitiniai kraštai jau 
seniai planavo sudaryti sąlygas komunis
tams perimti valdžią Portugalijoje. Jiems 
vadovauti buvo ruošiamas Cunhal, iki 1968 
m. gyvenęs Prahoje, o vėliau persikėlęs į 
Maskvą. Čekoslovakijos vyriausybė pen- 
duodavusi dideles pinigų sumas pogrin
džio komunistams Portugalijoje, kurie lei
do slaptą spaudą ir ruošėsi sukilimui. 
Cunhal norėjo nuversti vyriausybę tuoj 
po Salazaro mirties, bet Sovietai nedavė 
sutikimo, nes nepasitikėjo portugalų ko
munistų pajėgumu.

Galutinis valdžios perėmimas esąs nu
matytas 1976-77 m., kas iš tikrųjų ir daro
ma. Sovietų plane esą numatyta, kad Por
tugalija pasiliks Nato nariu, kad tuo bū
du būtų galima lengviau išgauti jos pa
slaptis ir iš vidaus ardyti. Šis ardymo pro
cesas būtų sustiprintas, o gal ii' baigtas, 
kai, pagal numatytą planą, komunistai 
perims valdžią Italijoje.

NORĖJO IŠDUOTI PABĖGĖLIUS

Švedų žurnalistas Herman Lindqvist 
aprašė, kaip bėgant iš Kambodijos, rusų 
diplomatai norėjo išduoti penkis kartu bė
gusius (4 moteris ir 1 vašką) kambodie- 
čius. Užėmus kraštą komunistams, žurna
listas turėjęs apleisti sostinę Phnom 
Penh. Kartu su kitais užsieniečiais turėję 
išvykti ir septyni sovietų diplomatai. 
Sunkvežimiui sustojus nakvynės, rusai, 
atsitvėrę paklodėmis, vaišinosi konser
vais, vodka, juoda duona, sriuba ir kava. 
Tuo tarpu kiti keleiviai gavę tik po ketu
ris biskvitus. Pradėjus reikšti nepasiten
kinimą, rusai pagrasė išduosią slaptai ke
liaujančius kambodiečius.

PROTESTAS DĖL VELYKŲ

Vakarus pasiekė ortodoksų kunigo Gleb 
Jakunino laiškas Politbiurui dėl ortodok
sų Velykų sekmadienio pakeitimo į darbo 
dieną. Kadangi gegužės 1-oji šiais metais 
išpuolė ketvirtadienis, tai jos garbei du 
sekmadieniai (gegužės 4 ir 11 d.) buvo pa
daryti darbo dienomis. Tokiu būdu, anot 
Jakunino, buvo įžeisti milijonų Rusijos 
krikščionių jausmai. „Būtų buvę geriau, 
jei būtumėt gegužės 1-ją ir lapkričio 7- 
tąją (revoliucinės šventės) pakeitę darbo 
dienomis — tada mažiau gyventojų būtų 
buvę užgauta.“ Toliau Jakuninas primena 
ortodoksų bažnyčios vaidmenį antrajame 
pasauliniame kare, kai net pati partija tai 
pripažino ir dėkojo.

REIKALAUJA VISO BERLYNO

Sov. Sąjunga atsiuntė J. Tautų general, 
sekretoriui dr. K. Waldheimui laišką, ku
riame sakoma, kad D. Britanija, Prancū
zija ir JAV neturi visiškai jokių teisių į 
Berlyną, kuris dabar yra Rytų Vokietijos 
sostinė. Berlynas esąs neatskiriama Rytų 
Vokietijos dalis.

Berlyno padalinimas buvęs Vakarių 
valstybių dirbtinai primestas. Tuo būdu 
vakarinė miesto dalis esanti atskirta nuo 
natūralaus užnugario, su 'kuriuo jis turįs 
susivienyti.

Tai yra pats stipriausias iš visų iki šiol 
Sov. Sąjungos padarytų pareiškimų^ lie
čiančių Berlyną.

Dvi Vokietijos
Kai prieš 30 metų Adolfas Hitleris išėjo 

kurti „tūksstanties metų vokiečių reicho“, 
tada buvo viena Vokietija, viena nacional
socialistų partija ir vienas jos vadas — 
Hitleris. Šiandien yra dvi — Rytų ir Va
karų — Vokietijos. Ir kokia gyvenimo iro
nija: viena iš jų skaitosi karą laimėjusi, o 
antroji pralaimėjusi.

Šis skirtumas ypačiai išryškėjo minint 
karo pabaigos 30 metų sukaktį. Nors Rytų 
Vokietija yra nugalėtos Vokietijos dalis, 
nors joje nuo Bismarko dienų buvo akty
viau puoselėjama kariškoji reicho galybė, 
nors karo metu ten nesireiškė joks pogrin
džio judėjimas ar partizaninis pasiprieši
nimas, šiandien ji rikiuojasi kartu su nu
galėtojais. Jos vadai neatėjo su nugalėto
jų kardais, bet juos atvežė Raud. Armijos 
tankai ir saugo raudonarmiečių durtuvai. 
Jie džiūgauja, kad Hitleris ir jo sistema

POSŪKIS KAIRĖN

Antroji savo didumu britų profesinė są
junga — Amalgamated Union of Engi
neering Workers — tik vienu pirminin
kaujančio prezidento Scanlon balsu nuta
rė pakeisti savo valdomųjų rinkimų siste
mą. Iš tikrųjų jie nutarė grįžti prie senos, 
bet vėliau sudemokratintos sistemos. Tai 
yra žingsnis į kairę ir toliau nuo tikrosios 
demokratijos.

Paskutiniuoju metu 180 profsąjungos 
nuolatinių pareigūnų, nustatančių veiklos 
liniją, buvo renkama visiems nariams bal
suojant paštu. Tokiuose rinkimuose daly
vaudavo iki 30% visų prof, sąjungos na
rių, ir balsai tarp kairės ir dešinės pasi
dalydavo beveik po lygiai. Dabar nutarta 
grįžti prie senosios sistemos — visi parei
gūnai išrenkami prof, skyrių susirinki
muose. Tuose susirinkimuose paprastai 
dalyvauja nuo trijų iki septynių procentų 
narių — daugiausia kairiojo sparno žmo
nės ir komunistai. Susirinkimai sąmonin
gai šaukiami nepatogiose susirinkti vieto
se, o balsuojama visiems dienotvarkės 
punktams užsibaigus, kai didelė narių da
lis jau yra išsiskirsčiusi. Išrenkama, žino
ma. visada i šanksto numatytieji aktyvūs 
revoliucuonieriškai nusiteikę kandidatai. 
Ir kas galėtų pasakyti, kad demokratinė 
tvarka yra pažeista?!

SeįitųnioS DIENOS
— Sovietų rašytojas A. Amalrik, knygos 

„Ar išliks Sov. Sąjunga iki 1984 m.?“ au
torius, paleistas iš stovyklos ir galės grįž
ti į Maskvą.

— Tabakui pabrangus, „žolinių“ cagare- 
čių suvartojimas padidėjo 3 mil. per mė
nesį.

— Egipto prezidentas Sadat apkaltino 
Sov. Sąjungą, kad ji kiršina arabus prieš 
jo diplomatinę veiklą.

— Sovietų kalėjime laikomą ukrainie
čių istoriką Morozovą Harvardo universi
tetas Amerikoje 'kviečia profesoriauti.

— Sovietų spauda beveik visiškai nere
agavo į amerikiečių žygį, išvaduojant pa
grobtą laivą Kambodijoje.

— Dvidešimt trys buv. Pietų Vietnamo 
armijos generolai pasidavė komunistams.

— Graikijos min. pirm. Karamanlis, 
lankydamasis Vokietijoje, pareiškė norą 
įstoti į E. Bendruomenę.

— Jury Sasnovsky, baldų gamybos fir
mos direktorius Maskvoje, nuteistas mir
ties bausme už kyšių ėmimą. Šveicaras 
Haefelin, davęs Sasnovskiui 107.000 rub
lių kyšį, nuteistas 10 metų kalėjimo.

— D. Britanija numato parduoti Kubai 
pramonės gaminių ir įmonių įrengimų už 
100 mil. svarų.

— Britų povandeninių laivų bazė De- 
vonporte įsirengė savo elektros tiekimą, 
kad pavojaus atveju sabotuotojai negalė
tų nutraukti energijos tiekimo.

— Kambodijos kare laimėjo ne Sov. Są
junga, bet Kinija. Sovietų diplomatai bu
vo išvyti, jų ambasada išplėšta, Brežnevo 
paveikslas sutryptas.

— Ryšium su moters metais Sovietų Są
jungoje paleista iš kalėjimų tam tikras 
skaičius moterų. Paleistųjų tikslus skai
čius neskelbiamas. Amnestija neliečianti 
politinių kalinių.

— Per pirmuosius šių metų tris mėne
sius D. Britanijoje mirė 5.000 žmonių dau
giau negu gimė.

— Peržiūrėjęs jėzuitų kongreso rapor
tus, popiežius Paulius VI pareiškė, kad jė
zuitai per daug supasaulėjo ir patarė 
jiems daugiau skaityti šv. Tomo Akvinie
čio raštus.

— Londone, lenkų Kultūros Institute 
(Devonshire Place), vyksta garsaus lenkų 
dailininko K. Mackiewicziaus paroda, ku
ri tęsis iki gegužės 30 d.

— Hove ligoninėje mirė žinoma lenkų 
rašytoja ir pogrindžio kovotoja Teodozija 
Lisiewicz. Kai kurie jos veikalai išversti į 
anglų kalbą. 

yra nugalėta ir jos vietoj išdygo nauja, la
bai panaši santvarka, tik nauju vardu pa
vadinta. Pasiliko Rytų Vokietijoje totali
tarinė diktatūriška santvarka, hitleriški 
kariški paradai, biurokratija ir vienos 
partijos sistema, duodanti neribotą galią 
valdantiesiems. Per antrojo pasaulinio ka
ro 30 metų sukakties minėjimą Rytų Vo
kietijos kariai žygiavo paraduose kaip lai
mėtojai, nors iš tikrųjų jie nieko nelaimė
jo. Jie nelaimėjo ne tik karo, bet ir savo 
tautiečių pasitikėjimo.

Vakari! Vokietijoje 30 metų karo pabai
gos sukaktis buvo paminėta su liūdesiu. 
Vyriausybės formaliame minėjimo akte 
opozicijos vadai iš viso nedalyvavo. Ta 
proga pasakytoje kalboje V. Vokietijos 
prezidentas Schell pareiškė: „Mes buvome 
išlaisvinti iš baisios priespaudos, karo, žu
dynių, vergijos ir barbarizmo... Bet mes 
neprivalome užmiršti, kad išsilaisvinimas 
atėjo iš šalies, kad mes, vokiečiai, nepajė
gėme patys nusikratyti jungo. Gegužės 8 
d. buvo sunaikinta ne tik Hitlerio diktatū
ra, bet ir Vokietijos valstybė, kurią ne 
Hitleris buvo sukūręs. Todėl mes prisime
name karo pabaigą su liūdesiu...“

V. Vokietija, gal būt, mažiau persekiojo 
buvusius nacius, neturėjusius lemiamo žo
džio, sprendžiant krašto ir žmonių likimą. 
Bet jie iš karto ėmėsi kurti liberalią de
mokratinę bendruomenę ir atsilygino žy
dams ir visiems kitiems, nukentėjusiems 
nuo Hitlerio teroro. Nieko panašaus nebu
vo padaryta Rytų Vokietijoje. Vakarų Vo
kietija suprato, kad nacių klaidos buvo 
vokiečių klaidos. Todėl vietoje atsižadėję 
ir prakeikę praeitį, jie bando ją atpirkti, 
bando sugrąžinti vokiečių istorinį vardą, 
įgytą jų mokslo, meno, politikos ir darbš
čių ūkininkų bei darbininkų dėka. Teisin
gai pasakė jau minėtas prezidentas Sched:

„Ką mes besakytume apie tautinę savi
garbą, tai bus tik tušti žodžiai, jeigu ne- 
prisiimsime mums skirto istorinio svorio 
ir atsakomybės. Mes pasimokėme iš praei
ties. Tad šios sukakties proga’mes turime 
nukreipti žvilgsnį į save.“

Tokios yra dvi Vokietijos, abi pavedė
jusios šimtmetines savo tautos tradicijas, 
bet nevienodai jas priimančios ir verti
nančios. Nesimato daug ženklų, kad jos 
artėtų į vieną kitą, nors ir gyvena šalia 
viena kitos. Dvi Vokietijos yra tarsi du ly
giagrečiai traukinio bėgiai, prasidėję iš 
vienos istorinės stoties, bet nebeturį gali
mybės į ją sugrįžti.

— Čekoslovakijoje pasirodė naujas po
grindžio laikraštis „Norodny Noviny“. Be 
kita ko, jame pranešama, kad A. Dubče- 
kas perkeltas iš miško užpirkėjo i medelių 
sodintojus.

— L. Brežnevas vėl susirgo ir keletą sa
vaičių bus ligoninėje. Šį kartą oficialiai 
pranešama, kad tai nėra širdies liga.

— Balbi Jar slėnyje prie Kijevo, kur per 
karą buvo sušaudyta 200.000 žydų, baigia
mas statyti paminklas ir sutvarkyti aplin
ka. Tik dabar 50 pėdų aukščio paminklas 
būsiąs skiriamas ne vien tik žydams, bet 
turėsiąs tarptautinio paminklo vardą.

— Britų BBC televizija rodė naujai pa
pildytą filmą apie KGB. Joje trumpai pa
sirodė ir adv. Z. Butkus.

— Kinijos „Peoples Daily“ ragina Rusi
jos valdomas tautas pasekti Vietnamo pa
vyzdžiu ir sukilti prieš valdančiuosius.

— „Gimtojo Krašto“ žiniomis, Lietuvo
je spausdinama apie pustrečio šimto 
periodinių leidinių.

— Gegužės 8 d. Kremliuje fį. Podgomas 
įteikė naujam armijos generolui L. Brež
nevui karini pasižymėjimo ženklą — 
„Maršalo žvaigždę“.

— „Didysis tarybinis liaudies žygdar
bis“, tokiu vardu išleista L. Brežnevo kal
ba, pasakyta gegužės 8 d., 30-osioms karo 
pabaigos metinėms paminėti.

— Po 415 metų katalikų arkivyskupas 
pirmą kartą dalyvavo Škotijos Kirk's vi
suotiniame susirinkime.
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Valančiaus kūrybos grožis
J. Kuztnickis

M. Valančiaus raštų dialoguose, aprašy
muose bei situacijose apstu komišku- 
m o ir linksmo humoro:

„Regėjau vieną senį, kurs, triaukš- 
triaukš tokius sukorius bevalgydamas, 
prarijo savo du dančiu. Likusįjį šmotelį 
brinkt pametė ant stalo ir tarė: „Kad jūs 
prapultumėt, aš ir liežuvį savo prarysiu, 
ne vien dantis!“

„Kaži kas, geriausią moterį turįs, klau
sė kilto: „Ar matei gyvą velnią?" Šis atsa
kė: „Neregėjau“. Klausė kitas: „Ar matei 
moterišką girtą?“ šis atsakė: „Mačiau“. — 
„Žinok tikrai, jog tai yra gyvas velnias“.

„Klebonas: „Pasakyk, kas atpirko?“ 
Baltras: „Žydas mūsų bergždinę atpirko“. 
Klebonas: „Ne bergždinę, bet tave kas at
pirko?“ Baltras tylėjo... Klebonas: „Kas 
apšvietė?“ Baltras: „Žiburys: taip taip, 
mes, eidami į kamarą, imam žiburį, ir ap
šviečia“. Klebonas: „Bet kas tave apšvie
tė?" Baltras: „Saulė“.

Ne maža M. Valančius naudojo vaizdin
gų palyginimų:

„Mažas kaip bitelė, sudžiūvęs kaip 
svirplys“. — „Moterys ateidavo ne tuščios, 
bet kaip bitelės ratuotos“. — „Ans mažas 
kaip paršelis, bet nedoras kaip šunelis“. 
— „Nors išsiplėtusi it valterna (muzikos 
instrumentas. J. Kz.), apaugusi su gum
bais it beržas ruoplis; kartais blakstienos 
jų yra plačios, it su raudonais kaspinais 
apsiūtos, kaip tetervino“.

Stiliaus dinamizmui sustiprinti M. Va- 
lančuis vartojo pakartojimus, pa
naudodamas panašios reikšmės sinonimus. 
Šituo būdu sugyvinta veiksmo slinktis net 
juoką sukelia:

„Ant galo visi sušoko ant vilko, šiuipt ge
rai nutvėrė, brūkšt patraukė, kone išvertė 
ir takš-takš mušti pradėjo. Vilkas, girdi, 
pirma cypt-cypt, paskiau vau-vau kaukė, 
ant galo stojos ir tabalai-tabalai pabėgo, 
nė uodegos nebepalikęs“. — „Žadam, ža
dam priimti, išdirbti, prigirdyti ir pripil
dyti it verpeles". — „Gailis jo moteris, 
gailis vaikai, našlaičiais palikę, gailis ir 
visi susiedai“.

c) M. Valančiaus sintaksė paprasta, ar
tima liaudžiai: kūrinių sakiniai trumpi, 
sklandus, pagyvinti ištiktukais. Jis ar jo 
veikėjai paprastai pasakoja, tačiau jų pa
sakojimą paįvairina gyvi, vaizdingi dialo
gai, atitinką kalbančiųjų luomą bei psi
chologiją. Štai, būdingas čigono melagėlio 
pasakojimas apie pasisavintą arklį:

„Ankštumoj tarp dviejų skardžių atra
dau tą arklį, bestovintį skersai kelio. No
rėjau pralįsti pro galvą — pradėjo vaipy
tis ir smeigės kąsti, ketinau eiti pro uode
gą — arklys pasitaisė spirti; nebįmanyda- 
mas, ką padaryti, norėjau peršokti, bet ne

veikęs atsisėdau. Arklys tuojau patrako, 
vos nenukritau“.

Visai kitokia mūsų tautosakos motyvais 
atausta jaunamartės Domicėlės rauda, 
sugrįžus iš bažnyčios:

„Išeik, miela motinyte, paklausk manęs 
jaunuolytės, kur aš per šią dienelę uliavo- 
jau? Motinyte mano mieloji, prapuldžiau 
ašai žalias rūteles per šią dienelę. Nusipir
kau sau didį vargelį, gailias ašarėles vi
sam amželiui. Suspausk, mano motinėle, 
svarią galvelę, ar sugrįš mano jaunuoly
tės jaunos dienelės“.

Visai skirtingai gudrauja mokslus, gu
vus Vencė:

„Skaičiau, — sakė, — tavo pono paspor- 
tą ir žinau atvaižavus iš žemaičių: pasa
kyk man, kas ten prie jūsų girdėti?" Ven
cė atsakė: „Išvažiuodami iš Panevėžio, gir- 
dėjova zvanijant su visais varpais: turi 
būti, kas norint numirė“...

Pasakojimų įtaigumą sustiprina nuovo
kus patarlių bei priežodži ų 
vartojimas:

„Yra sakoma: išmintingesnis miesto 
veršelis, kaip sodos vaikelis, tačiau atsi
randa kartais ir sodose mažiukai su apva
lia galva“. — „Et, kieno rekstis, to ir ku
melys!“ — „Nu, ir čia protas kaip avino: 
vai'kesą pasvadinęs į arklį, pats mina mo
lį!“ — „Sūneli, yra sakoma: kame pinigus 
skaito ar baras, mušas — iš ten bėk ša
lin“. — Teisingai priežodis sako: aklu bū
damas, 'kitiems kelio neparodysi. Nekibk 
to dirbti, ko būtinai nemoki".

Gerai pažindamas žmones ir mėgdamas 
tautosaką, M. Valančius savo kūryba pri
artėjo prie liaudies buitinių pasakų ir pa
sakojimų.

Vladas šlaitas

Pavasaris lietuviškoj provincijoj

Pavasaris provincijos miestelyje 
buvo daugiau negu pavasaris miestelyje. 
Tai buvo meilės ir svajonių pareiškimas 
raudono gaidžio saksofonu amžinai 
jaunam pavasariui provincijos miestelyje.

Pavasaris provincijos miestelyje 
buvo daugiau negu svajonių pareiškimas. 
Tai buvo meilės ir širdies prisirišimas 
prie savo gimtojo miestelio, amžinai 
jaunam pavasariui jaunystę grojant.

Nevengdamas visų mėgiamo komišku
mo bei humoro, pažymėta vietove ir veikė
jų pavardėmis sukonkretindamas pasako
jimus, vengdamas dirbinio patoso ir įpin
damas aibę ištiktukų, žodinga kalba sukū
rė vaizdingus kūrinius, kurie dinamiškai 
veikė skaitytojus ir klausytojus.

Dar ir šiandien pravartu paskaityti jo 
pasakojimus, kad galima būtų pasijusti 
lietuviškame sodžiuje ir atsiminti tokius 
įspūdingus krikšto, vestuvių, laidotuvių ir 
kitus papročius. įprasminusius kartų kar
toms monotonišką gyvenimą šviesesniais, 
įspūdingesniais pragiedruliais.

Pagaliau M. Valančiaus kūryba mums 
įteigia, kaip naudinga praturtinti gimtąją 
kalbą, skaitant kūrinius rašytojų, kurie 
prieš daugelį metų sielojosi mūsų litera
tūra, kad įsąmonintų anų laikų lietuvius 
ir „idant ateinančios giminės žinotų, kas 
tiko žemaičiams su lietuviais gale mūsų 
devynioliktojo amžiaus“.

1975. V. 1.

KNYGA APIE TRUCHANĄ

Žinomo Tasmanijos lietuvio keliautojo 
ir tyrinėtojo, gamtos mylėtojo Olego TRU- 
CHANO gyvenimo memuarai jau išėjo iš 
spaudos ir galima gauti Tasmanijos ir di
desniuose Australijos knygynuose.

Tai rūpestingai ir puikiai paruoštas, 
puošnus kūrinys, darąs garbę jo auto
riams, taip pat tinkamas paminklas žmo
gui, kuris gražiausią savo gyvenimo dalį 
atidavė Tasmanijos gamtos populiarini
mui ir apsaugai.

O. Truchanas buvo gimęs Šiauliuose 
1923 m. Apsigyvenęs mažai ištirtoje Tas
manijos saloje, jis tyrė tą šalį ir jos gam
tos grožį. Savo mėnesiais trukusias ekspe
dicijas jis įamžino foto nuotraukose. Pas
kutinė jo kelionė 1972 m. buvo Gordono 
upe, iš kurios daugiau nebesugrįžo. Tru- 
chano vardas Tasmanijoje yra nepapras
tai populiarus.

Vysk. V. Padolskis
(15 m. mirties sukaktis)

Vincentas Padolskis gimė 1904 m. ba
landžio 21 d., Virbalyje, Vilkaviškio aps. 
Mokėsi vietos pradžios mokykloje ir Ky
bartų gimnazijoje. Baigė kunigų semina
riją ir 1927 m. rugpjūčio 21 d. arkiv. P. 
Karevičius Virbalio bažnyčioj suteikė ku
nigystės šventinimus. Vėliau studijavo fi
losofiją ir teologiją Fribourge ir Romoje. 
Yra parašęs keletą knygų ir daug religi
nių, mokslinių straipsnių.

Nuo 1932 m. darbavosi Vilkaviškio ku
nigų seminarijoje. Buvo tos seminarijos 

profesoriumi ir dėstė šventąjį Raštą. 1937 
m. pakviestas į Kauno teologijos-filosofi
jos fakultetą. 1940 m. liepos 18 d. buvo pa
skirtas Vilkaviškio vyskupu — pagelbinin- 
ku. Konsekracija įvyko tų metų rugpiūčio 
4 d. Vilkaviškio katedroje. Šias pareigas 
ėjo pirmaisiais bolševikinės ir nacinės 
okupacijos metais. Tremtyje lankė pabė
gėlių stovyklas ir atliko visą eilę svarbių 
kelionių į kitus pasaulio kraštus. Nuo 
1950 m. vadovavo Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijai Romoje.

Vyskupas V. Podolskis mirė 1960 m. ge
gužės 6 d. Romoje. Palaidotas gegužės 9 
d. Romos Campo Verano kapinėse.

1956 m. vysk. V. Padolskis lankėsi Ang
lijoje. Tų metų gegužės 20 d. Lietuvių So
dyboje buvo suruoštas Anglijos lietuvių 
katalikų kongresas „Už geresnį pasaulį“, 
į sodybos rajoną ganytoją atlydėjo V. 
Strimas. Aikštėje jį sutiko šv. Cecilijos 
choras, * sugiedodamas sutikimo maršą 
„Ecce sacerdos magnus“. Čia prie paruoš
to altoriaus laikė Pontifikalines Mišias, 
jam asistavo Anglijoje gyveną lietuviai 
kunigai. Pamaldos buvo laikomos už Lie
tuvos laisvę ir atnaujintas pasiaukojimas 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. Po pamal
dų aikštėje vyko katalikų kongresas. Jį 

atidarė ir perskaitė gausiai prisiųstus 
sveikinimus kun. A. Kazlauskas. Su ypa
tinga pagarba buvo priimti sveikinimai 
popiežiaus Pijaus XII iš Romos ir vysk. 
T. Matulionio iš Sibiro. Tos dienos pamal
dose ir kongrese ganytojas pareiškė daug 
gražių minčių ir pamokymų. Pagrindinę 
paskaitą skaitė Z. Ivinskis. Vėliau vyko 
giesmių ir dainų koncertas, kurį išpildė 
Škotijos šv. Cecilijos choras, vadovauja
mas A. Vamaitytės-Mullen. Solo dainavo 
B. Povilavičius. Tą dieną sodyboje daly
vavo apie 1.250 žmonių. Ta proga ganyto
jas aplankė lir keletą didesnių Anglijos 
kolonijų.

V. Vytenietls

P. Severs

Kelionė i Vakarus>

Sekmadienis, 13. 5. 45

Visa kelionė truko 2 savaites. Daugiausia ėjau 
naktimis, bet kartais ir dieną. Kelias miškais sunkus 
ir varginantis. Naktį keliais eiti neįmanoma, nes 
kryžkelės ir keliai į kaimą saugomi rusų sargybinių. 
Pradėjo skaudėti kairioji koja ir tai dar pasunkino 
ėjimą. Iš vokiečių ūkininkų sužinojau, kad rusai ne- 
suima kareivių, tik užriša ant rankovių baltus kas
pinus ir leidžia jiems grįžti į namus. Bet aš nenorė
jau rizikuoti. Turėjau dokumentus iš Lietuvos, nuo
traukas, dienyną: tuoj pažintų, kas esu. O išmesti 
nenorėjau: tai viskas, kas pasiliko iš tėvynės. Kaž
kodėl tikėjau, kad išeisiu sveikas.

Iki Sanitzo ėjau miškais, toli nuo kelio. Užėjau 
pas vieną ūkininką pasiklausti apie rusus. Staiga iš
girdome balsus kieme. Pro langą pamačiau kelis ru
sų civilius darbininkus. Vienas , rodos, buvo lenkas. 
Ką daryti? Vokietis įstūmė mane į mažą spintą po 
laiptais. Rusams atėjus, ūkininkas kartojo: „Alles 
genommen, alles genommen“. Jie nuėjo į antrą 
aukštą. Ūkininkas davė man ženklą. Išlipau iš spin
tos. Iki miško tik keliolika metrų... Ir taip vėl išli
kau. Paėjęs kiek toliau, pamačiau šalia mažo ežerė
lio išrengtą moteriškės lavoną. Galva visa kruvina. 
Kiek toliau suradau krūvą karinės vokiškos apran
gos ir kiek maisto ir duonos, stiklą su medum, kitą 
su. uogiene, šiek tiek sviesto ir dėžutę mėsos. Labai 
pravartu.

Nuo Sanitz ėjau vėl naktims ir klaidžiojau po 
balas. Pradėjo lynoti. Suradau sausesnį kupstą, at
sisėdau, užsitraukiau milinę ant galvos ir snaudžiau 
gal valandą. Jaučiausi tarsi paskutinis žmogus pa
saulyje. Išėjęs į lygumą, sutikau jauną vokiečių ka
reivį, sužeistą į kairę ranką. Kiek laiko ėjome kartu. 
Lyguma apaugusi tankiais krūmais ir jaunu beržy
nu. Slapia. Vokietukas ėjo į Rostocką, kur jau esą 
anglai. Patarė ir man eiti kartu, bet aš nebuvau tik
ras, kad rasiu anglus. Nakvojau lauko bunkeryje.

Kitą dieną priešpiet perėjau Varnow upę. Til
tas susprogdntas, bet pereiti galima. Upė neplati, 
gal 100 metrų, ir negili. Sargybų nebuvo. Kitoje pu
sėje miškas, vadinasi, saugu. Didžiausia kliūtis — 
Varnowo upė — jau užpakalyje.

Prie Neuklosterio miške pamačiau rusų įsitvir
tinimus. Įkasta žemėn artilerija, šaulių lizdai. Ste
buklas, kad jie nepastebėjo manęs. Diena ilga, ro
dosi, be galo. Sėdžiu tankiuose krūmuose, aplinkui 
vaikšto rusų kareiviai ir šaudo. Vieną kartą buvo 
taip arti, kad girdėjau kalbant: „A ty byl segodnia 
u dzevok?..“ Rusai šaudo visą laiką, velniai žino į 
ką. Gal iš baimės. Prie Passino, vos tik praėjau miš
kelį, rusų tankas kitoje ežerėlio pusėje (gal 500 met
rų) pradėjo pilti į mišką. Gal mane pamatė?

Neukloster kaimas šiauriniame nedidelio eže
ro krante. Toliau nuo kaimo stovi didelis trijų aukš
tų namas, ant kurio plevėsuoja raudona vėliava. Su
tikau pušinėlyje prancūzą darbininką iš dvaro. Sa
kė, kad už kelių km prie Zuron stovi amerikiečiai. 
(Iš tikrųjų tai buvo kanadiečiai). Vyras neturėjo ge
ro žodžio rusams. Neleidžią jam grįžti namo. Gro
bią, prievartaują jaunas mergaites. „Gyvuliai“, sa
kė jis.

Tą naktį užėjo stipri audra su perkūnija. Išėjau 
jau naktį per laukus tarp dviejų miškelių. Vos ne
užlipau ant rusų lauko elektros jėgainės. Po pusva
landžio peršliaužiau tarp dviejų lauko baterijų. Pa
kalnėje jaunas beržynėlis ir miško kelias. Staiga už 
kelio posūkio priešakyje, gal per 100 metrų, akinan
ti šviesa ir motoro dūzgimas. Vos spėjau kristi į gilų 
griovį. Rusų mašina su prožektorium, įtvirtintu ant 
stogo, praūžė gal per vieną metrą nuo manęs. Širdis 
apmirė. Nepastebėjo, dingo už kelio posūkio. Vė
liau tą naktį mačiau ir daugiau tų prožektorių, bet, 
laimei, toli. Rusai saugojo savo pasienį. Tur būt, 
amerikiečiai jau netoli? Bet siaučiant audrai, kom
pasas suklaidino mane — nuėjau per toli į šiaurę. 
Vis dar buvau rusų teritorijoje. Rytas sutiko mane 
prie vienišo ūkio. Didelis kupstas supresuotų šiau
dų. Užlipau į viršų, suradau gilią duobę, įlindau ir 
užmigau nuvargęs.

Išaušus pamačiau, kad ūkyje stovi rusai. Bet 
jie nesitikėjo, kad koks pabėgėlis galėtų būti taip 
arti ir neieškojo. Nemačiau ūkininko, nei jo šeimy
nos. Praleidau dvi dienas, nes labai skaudėjo koja. 
Maisto dar turėjau, tik vandens mažai. Rusų karei
viai ateidavo išsitraukti šiaudų iš kupsto, bet į vir
šų nei vienas nebandė užlipti. Vistiek nesijaučiau 
saugiai ir buvau laimingas, galėdamas apleisti šį 
svetingą ūkį. Priėjęs ežeriuką atsigėriau, prisipyliau 
butelį vandens ir patraukiau tolyn į pietų vakarus. 
Dievas vedė mane laimingai. Vėl perėjau Zunon — 
Vismar kelią, mažą upelį prie plento ir dar vieną 
rusų arklių gurguolę. Paskui — tuščias laukas, keli 

krūmai, šviežiai sukasta žemė ir lenta su užrašu 
„Lavatory“. Tai buvo 3.30 vai. ryto sekmadienį, ge
gužės 13 d.

Mažas kaimas. Mūriniai namai. Ilga gatvė ir 
aikštė, pilna lengvų mašinų, sunkvežimių, lengvųjų 
tankų. Pro atvirus langus girdėti miegančiųjų knar
kimas, bet nė gyvos dvasios aplinkui. Einu tuščia 
gatve. Pagaliau girdžiu kažkur priešakyje pasikal
bėjimą. Dar tamsoka, besikalbantieji nemato ma
nęs. Tvora su varteliais, už jos girdėti dviejų vyrų 
balsai — nevokiški ir nerusiški. Anglų kalbos ma
žai žinojau, bet neapsirikau. Vyrai kalbasi angliš
kai. Einu toliau. Du vyrai sėdi ant laiptų prie namo. 
Raudonos beretės, khaki uniformos. Pamatė mane. 
„Kamerad, nicht schiessen“, — sakau. „Haende 
hoch“, — atsako. Pakeliu rankas. Prieina kareivis, 
palieiča mane su durtuvu. „Amerikaner?“ — klau
siu. „Englaender“, — atsako jis man.

Apieškojo mane ir nuvedė pas budintį karinin
ką. Jaunas, gal 25 metų leitenantas klausinėjo gan 
gera vokiečių kalba. Pasakiau kas esu ir iš kur. Ne
atsakė nieko, tik liepė nuvesti mane į sargybos būs
tinę. Davė kavos, duonos su marmeladu ir parodė 
kampe guolį, kad pamiegočiau. Vėliau buvau nu
vestas į didoką sodą, kuriame jau buvo apie 50 vo
kiečių karių..Paėmė mano dokumentus, nuotraukas 
ir dienyną. Eidamas tą pačią dieną pro palapinę so
do gale, pamačiau pre staliuko sėdintį anglų kari
ninką. Ant staliuko guli mano popieriai, nuotrau
kos ir dienynas. Pasveikinau jį kariškai ir, rodyda
mas gulinčius prieš jį mano popierius, paklausiau 
vokiškai:

„Pone leitenante, tai mano turtas iš namų, ar 
galiu atsiimti?“ Karininkas pažiūrėjo į mane surin
ko viską nuo stalo ir atidavė man.

„Esu labai dėkingas“. Ir dar pridėjau — „sir“. 
Linktelėjo galva ir atleido mane.

Ar taip būtų pasielgęs rusų karininkas? Būčiau 
laimingas išnešęs sveiką galvą.

Prieš vidurdienį suskambėjo bažnyčios varpas. 
Mačiau kaimo žmones — vyrus, moteris ir vaikus, 
einančius ramiai į pamaldas. Anglų kareiviai neuž
gauliojo jų, negrobė turto iš namų, neskriaudė.

Vėliau buvome perkelti į didesnę stovyklą, 
kažkur Tueringijoje. Tą sritį atidavė rusams. Mus 
visus, apie 4.000 belaisvių, daugiausia vokiečių, 
perkėlė į Kielio sritį. Iš ten į Belgiją, į kurią atvy
kome 14. 9. 45. Išbuvome tenai Lager Cedelgheim 
2227 iki 1946 m. kovo 5 d. Iš čia grąžino mus į Vo
kietiją, Borghorstą, Weslfalijoje. Bet tai jau kita is
torija.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
S. VILKAIČIO KULTŪRINIS 

PALIKIMAS

Neseniai mirusio nusipelniusio vyres
niosios kartos veikėjo Jono Vilkaičio sū
nus inž. Laimutis Vilkaitis „Naujienoms“ 
papasakojo, kad jo tėvas palikęs 24 colių 
storumo rankraštį, parašytą rašom, maši
nėle labai ploname popieriuje. Jau prieš 
porą metų J. Vilkaitis pasisakęs, kad turįs 
18-kos tomų rankraštį, kurį norėjusi per
imti Pennsylvania State universiteto bib
lioteka. Tačiau, neturėdamas nuorašo, jis 
nenorėjęs su savo rankraščiais skirtis. 
„Rašau apie viską. Rašau apie tai, kas bu
vo seniau, Ras praėjo. Rašau ir apie tai, 
kas vyksta dabar, bet skelbti spaudoje dėl 
įvairių priežasčių dabar negalima, o atei
tyje bus labai svarbu“. Taip esąs pasakęs 
pats raštų autorius, Jonas Vilkaitis.

PROF. J. BRAZAIČIO MONOGRAFIJA

Yra suplanuota išleisti prof. Juozo Bra
zaičio monografiją. Ją paruošti pakviestas 
dr. J. Girnius. Ruošiami spaudai ir prof. 
J. Brazaičio raštai. Juos suredaguoti pa
kviestas A. Vaičiulaitis. Numatoma, kad 
šiuos leidinius išleis Lietuvių Katalikų 
mokslo akademija, vadovaujama prof. A. 
Liuimos.

LIETUVIŠKASIS LIŪTAS

Vitas ^Gerulaitis, teniso nauja žvaigždė, 
kuris yra pavadintas „The Lithuanian 
Lion", laimėjo W. C. T. turnyrą St. Louis, 
Mo. ir 12.000 dol., nugalėdamas Roscoe 
Tanner. Jis nuostabiai žaidė ir gavo aukš
tus pagyrimus už grakštumą.

PREMIJA J. GLIAUDAI

„Draugo“ romano konkurso 24-toji pre
mija paskirta rašytojui Jurgiui Gliaudai 
už romaną „Pagairė“. Premijos dydis —
l. 000 dolerių. Jos mecenatai — a. a. inž. F. 
Giedrio šeima. Jau pranešta, kad bus or
ganizuojamas ir 25-tas konkursas, kurio 
mecenatas yra Zigmas Umbražiūnas.

GYVIEJI DEGLAI

Vytauto Alanto knygą „Romas Kalanta 
— gyvieji deglai Nemuno slėnyje“ išleis 
„Viltis“ Klevelande. Joje yra atkurti 1972
m. įvykiai sovietų okupuotoj Lietuvoj.
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Nepatinka tavo veidas Britai Europoje Airiai apie Lietuvą
Užsienio korespondentai sovietinėje 

spaudoje daug vietos skiria „supuvusios 
buržuazijos“ idėjomis užsikrėtusiam Va
karų jaunimui. Kartais ateina raminanti 
mintis, kad vis dėlto Lietuvoje jaunimas 
moraliniu atžvilgiu yra išlikęs daug svei
kesnis. Sovietinė spauda bando įtikinti, 
kad tai nuo visų ligų apsaugojantis mark
sizmo-leninizmo idėjos poveikis.

Tačiau kuo daugiau giliniesi į lietuviš
kojo gyvenimo kasdienybes, tuo labiau įsi
tikini, kad nei Markso, nei Lenino dvasi
niai sparnai nekelia lietuviškojo jaunimo 
į dangiškas aukštumas. Didelė jo dalis ne
atsisako Stalino įkvėpto palikimo.

Rašytojas Vytautas Petkevičius mus 
apie tai labai gražiai įtikina straipsnyje 
„Man nepatinka tavo veidas“ (švyturys“ 
Nr. 6).

„Ir mano gera šypsena, puiki nuotaika 
ir nuolaidumas staiga tų pusbernių įverti
nami kaip pati didžiausia baimė... Sustab
dęs mane vaikėzas, kuris galėtų būti ma
no sūnum, dryksteli gėles iš rankų ir nu
meta jas po kojų. Antrasis užsimoja, bet 
nesuspėja... Trečiasis, ketvirtasis... Ir 
prasideda muštynės.

Visa laimė, kad vyrukai be peilių, kad 
jie tingūs, skysti ir neprityrę, laimė, kad 
mūsų svoriai labai nelygūs: aš gavęs išsi
laikau, o jie — virsta iš kojų, ir visa lai
mė, kad užpuolėjai kertasi šiaip sau, vari
nėdami tinginį, o aš — iš paskutiniųjų, 
kaip sako, gindamas savo orumų ir gar
bę.

Kai jie išlaksto, apie mane jau susida
ręs gyvų žmonių amfiteatras. Visi stebi 
mane lyg kokį paveiksliuką televizoriaus 
ekrane, visi sotūs, visi gražūs. Keli, pasi
vėlavę į reginio pradžią ir matydami gu
lintį šalia manęs vyruką, dar šaukia:

— Milicija!.. Tą chuliganą reikia sulai
kyti! — tačiau artyn nė vienas neina.

Ir kad nors kas pribėgęs pakeltų mano 
išmėtytas knygas, surinktų gėles, kad nors 
vienas pasilenktų ir paimtų numuštą be
retę... Niekas, tarytum aš būčiau atvykęs 
į svetimą, man priešiškų žmonių gyvena
mą miestą.“

Atsitiko lygiai taip pat, kaip prieš Bal
tuosius Rūmus, kur vienas senatorius pil
noje žmonių aikštėje buvo dienos metu 
apiplėštas, ir niekas „nematė ir negirdė
jo“.

Įdomu, kad vienas prie sienos prispirtas 
užpuolikas tiesiog šitaip pasiteisino: „Man 
nepatinka tavo veidas“.

Rašytojas lankosi teisme, policijoje, bet 
visur tas pats abuojumas, bandymas pra
sikaltimą sušvelninti, padaryti jį nereikš
mingu. Ten jam net šitaip pasako:

„Tie rašytojai kiekvieną niežulį nori pa
versti visuotiniu skausmu. Daug gyvenime 
visokių atsitikimų pasitaiko, ir jeigu į 
juos visus kreipsi dėmesį, bus nebemiela 
gyventi.

Ir vėl nenoromis pradėjau prisiminti 
tuos atsitikimus: pernai du girti vyrai su
daužė ir suspardė mano penkiolikameti 
sūnų, kuris jiems nieko pikto nepadarė, 
tik dulkino tam skirtoj vietoj kilimą. Mes 
iškvietėm miliciją. Ji nesirodė dvi valan
das. Tada mūsų name gyvenantis papulki
ninkis, milicijos valdybos darbuotojas pa
rodė savo galią. Po penkių minučių prie 
durų jau stovėjo leitenantas ir seržantas. 
Aš jiems nurodžiau butą, kuriame pasislė
pė chuliganai, tačiau pareigūnai į vidų ei
ti atsisakė. Tada mes patys sugavom vie
ną nusikaltėli, patys padėjom nutempti į 
skyriui, patys su visokiomis padugnėmis 
išsėdėjom kelias valandas, kol mus išklau
sė ir... chuliganą paleido.

Perpykęs kreipiaus į patį ministrą. I 
mano laišką atsakė jo pavaduotojas, o ki
tą dieną abu nusikaltėliai buvo surasti, 
apklausti ir jiems iškelta byla. Tačiau 
teismas ir ligi šios dienos niekaip negali 
įvykdyti...

Dar po kiek laiko chuliganai išlaužė ma
šinos langelį ir pavogė ant sėdynės gulė
jusį tranzistorių. Po savaitės nulupo veid
rodį. Dar po dviejų mano kaimynui, visoj 
šaly žinomam dailininkui, taip nurėdė ma
šiną, kad baisu pažiūrėti. O dabar, bera
šant šias eilutes, kitam kaimynui, nusipel
niusiam rašytojui, išlaužė bagažinę ir pa
vogė mašinos ratą...

Ir tai toli gražu ne viskas. Vasarą kaž
koks tipas įsilaužė poilsio namuose net 
pro ketverias duris, iškraustė keturis kam
barius ir surado juose tik 69 rublius. Po 
kelių dienų jį sugavo. Pasirodo, jis per 
mažai pavogė, kad galėtų būti nubaustas, 
o mes jam per mažai palikom pinigų. Jį 
perdavė draugiškajam teismui. Ir tik ta
da aš pirmą kartą nustebau:

— Klausykit, o kodėl tas teismas vadi
nasi draugišku?

— Draugiškam teisme, — šyptelėjo pa
langiškis milicijos leitenantas, — ir nusi
kaltimas staiga virsta draugišku, nepla
nuotu veiksmu...“

Rašytojas stebisi, iš kur tokie jaunuo
liai atsiranda. Juk vaikai negimsta blogi. 
Jis mano, kad didžiausia blogi) darbų pa
skata yra mintis, kad už tai gali likti ne
nubaustas. Pasiremdamas statistika, jis 
įrodo, kad didžiausią nusikalstančiųjų 
grupę duoda gamybinių mokyklų auklėti
niai, o mažiausią — meno, muzikos ir tai
komosios dailės mokiniai. Čia jis nors ir 
nedrąsiai pakaltina auklėjimo sistemą, ku
rioje bandoma visą švietimą suvesti į teo
rinį, istorinį, informacinį „zubrinimą“, ne
duodant mokiniams medžiagos dvasinei 
kultūrai plėsti ir stiprinti. „Juk negali

ma visą darbą su jaunais žmonėmis su
vesti tik į susirinkimus, mitingus ir pa
skaitas“. Kitais žodžiais tariant, negalima 
jaunuolių padaryti doresniais, visą laiką 
kalant į galvą marksizmo ir istorinio ma
terializmo teorijas. „Ar nevertėtų bent 
jaunimo spaudoje daugiau šnekėti apie 
meilę savo gimtajam kraštui, savo tėvy
nei, ar nevertėtų daugiau šnekėti apie įdo
mius ir įžymius mūsų didžiosios šalies 
žmones, apie jų žygdarbius...“ Nežinia, ar 
lietuviškąjį jaunimą labai sudomintų „di
džiosios“ šalies žmonės, bet „mažosios“ ša
lies — Lietuvos didvyriai tikrai patrauk
tų jų dėmesį.

Suminėjęs dar visą eilę jaunimo per
auklėjimo receptų, autorius į galą šitaip 
rašo:

„Viename straipsnyje visų receptų neiš
vardysi, juos pateiks pats gyvenimas. Ta
čiau ir taip aišku: chuliganizmas neatsi
randa savaime. Ir blogas jaunimo elgesys 
— pasekmės. Priežasčių, reikai ieškoti ki
tur. Manau, visą nepakantumo ugnį reikia 
nukreipti prieš nuobodulį, dvasinį tingu
mą alkoholį prieš besaikį plepėjimą ir 
dirbtinį jaunimo sendinimą visokias per
daug rimtais pasisėdėjimais ir susirinki
mais. O jeigu ir šios pastangos negelbės, 
tada — pažvelgti į griežtesnę įstatymo rai
dę, nes kiekvienas smurtininkas nieko 
taip nebijo ir negerbia, kaip prieš jį patį 
panaudotos įstatymo prievartos.“

Baigiant lieka atsakyti tik į vieną klau
simą: ar beprasmės vakarietiškos pakri
kusiojo jaunimo idėjos nematomu būdu 
prasiveržia pro visas užtvaras ir užkrečia 
socialistinių kraštų jaunimą, ar laiko dva
sia nejučiom kuria naujus „beidėjinius“ 
žmones, nepaisydama bandančių tą kūry
bą visomis galimomis priemonėmis su
stabdyti?

A. šakalys

Kili;rasoi
„Drauge“ (balandžio 10 d.) M. Stonys 

rašo apie kankinių dokumentacijos reika
lą.

„Vokiečių spauda praneša, kad Vakarų 
Vokietijos vyriausybė turi sudarytą doku
mentaciją apie ištrėmimų piktadarystes. 
Ta dokumentacija rodanti, kad 600,000 vo
kiečių buvo nužudyta per trėmimus iš Ry
tų Vokietijos. Dokumentacija sudaryta, 
remiantis dešimties tūkstančių paliudiji
mais asmenų, kurie savo akimis matė, ir 
18-kos tūkstančių valdiškų pranešimų raš
tu apie atskirų vietovių pergyventą rau
donosios armijos siautėjimą ir žudynes.

Skaitydami tą vokiečių dokumentų rin
kinį, prisimename savo tautos kančias ir 
žudynes, kurių buvo nemažiau kaip vokie
čių. Tūkstančiai ištuštintų sodybų, kurių 
gyventojai nužudyti čia pat arba išvežti į 
Sibirą lėtai mirčiai. Rainių miškas, Pravie- 
niškiai. Panevėžys ir kitos Lietuvos vieto
vės, kur nužudyti ištisi būriai lietuvių. O 
kiek žuvo komunistinės Rusijos kalėji
muose, Sibiro vergų stovyklose, hitlerinės 
Vokietijos priverčiamo darbo stovyklose. 
Kas surašys jų vardus ir sudarys sąrašus, 
kokius sudarė Vakarų Vokietijos valdžia, 
kokius sudarė žydai, suskaičiuodami savo 
išžudytus tautiečius. Tie sąrašai bus iškal
bingi dokumentai vokiečių ir žydų tautų 
istorijai ir kartu pasaulinei istorijai. Vie
ni ir kiti laikys ir saugos tuos išžudytų 
žmonių sąrašus, kaip šventą relikviją."

„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 18) vedamaja
me „Tegyvuoja savikova!“ kalba apie lie
tuvių veikloje atsirandančias krizes ir ko
vas.

„Mūsų išeivijos gyvenime vyksta kaž
kokios konvulsijos, tarytum patologiniai 
trūkčiojimai, jaučiami visame tautiniame 
organizme. Praėjus krizei, jie vėl aptyla, 
bet po kiek laiko ir vėl pasikartoja. Savo 
laiku buvo susidariusi grupė asmenų, ku
rie ilgą laiką bombardavo visokiais prie
kaištais Vasario 16 gimnaziją, lyg kokią 
nusikaltėlę. Sukeltoji krizė gimnazijai 
daugiau pakenkė, nei padėjo. Brazilijoje 
buvo susidariusi kita kovos grupė, kuri il
gą laiką grūmėsi su jėzuitais, pakviestais 
kitos grupės žmonių. Jų kova, pasiekusi 
net vietinius teismus, išgarsėjo visoje išei
vijoje. Jėzuitai pagaliau pasitraukė iš ne
naudingos mokyklos patalpų, įsigijo savo 
kampų ir tęsia lietuviškai krikščionišką 
veiklą. Vėliau Brazilijoje iškilo nauja ko
va su saleziečiais, kurioje irgi daug neryti 
sugadinta. Visos tos kovos nuaidėjo per 
visą lietuvių išeiviją — iki Australijos, 
kur taip pat buvo kilusi tarpusavio kova 
lietuvių bendruomenėje dėl kolaborantų. 
Bet didžiausios kovos vyko ir tebevyksta 
lietuvių išeivijos sostinėje Čikagoje. Ten 
grumiasi žmonės dėl Čiurlionio galerijos, 
dėl kolaborantų, dėl ALT-os, dėl Bendruo
menės... Prie to reikėtų pridėti BALF-o 
kovą, prasidėjusią Niujorke ir nusitęsu
sią iki Čikagos. Visų tų kovų viršūnę pa
siekė veiksnių konferencija Čikagoje ba
landžio 12-13 d. d„ kur pasirodė labai ap
gailėtini reiškiniai.“

Straipsnis baigiamas tokiais sakiniais:
„Jei šiandieną bandoma steigti dvi Ben

druomenes, tai rytoj gali būti bandoma su
daryti dvi ALTas, du VLIKu ir t. t. Kur

D. Britanijos ekonominei padėčiai nuo
lat silpnėjant, jos gyventojai pradėjo 
kraustytis į Europą. Ypačiai tas krausty
masis padidėjo įstojus į E. Bendruomenę, 
nes nebereikalaujami jokie darbo leidimai 
ir pašalinti visokie ankstyvesni suvaržy
mai. Šiuo metu Europoje jau yra įsikūrę 
apie 100.000 britų — nuo eilinio darbinin
ko iki kvalifikuotų profesionalų ir biznie
rių. Žurnalistas R. Payfie (The Sunday Te
legraph) patyrė, kad beveik visi „emigra
vusieji“ britai yra patenkinti, gerai uždir
ba ir didelė jų dauguma nebegalvoja grįž
ti atgal, šiuo metu didižausias jų rūpestis 
yra tai, kad „pabalsavus kojomis“, prara
do teisę dalyvauti referendume birželio 5 
d. Ir visi jie bijo, kad britai namie nenu
tartų palikti E. Bendruomenę. Labai tei
singai pasakė vienas Vokietijoje įsikūręs 
anglas, kad savąjį kraštą geriausiai gali
ma pažinti, žvelgiant į jį iš svetur...

Labai daug britų yra įsikūrę Olandijo
je. Juos čia labai svetingai priima ir gerai 
atlygina. O vienas skotas sako, kad ir 
olandų kalba esanti labai panaši į škotų... 
Iš viso Olandijoje yra apie 25.000 britų, 
kurių pusė gyvena Amsterdame. Padavėja 
iš Glasgowo sakosi uždirbanti 228 svarus 
per mėnesį, o gydytojas — patalogas, dir
bąs universitete ir Anglijoj uždirbęs 7,500 
svarų per metus, Olandijoj uždirba 20.000 
svarų. Beveik visi Olandijoje gyveną bri
tai giria olandų maistą, gyvenimo sąlygas 
ir jaukią socialinę atmosferą. Darbo va
landos esančios ilgesnės, bet niekas ne
persidirbąs.

Vokietijoje dirba apie 39.000 britų. Dar
bo sąlygos ir atlyginimai panašūs į Olan
dijos. Tik vokiečiai labiau rezervuotų bri
tus Laiko imigrantais ir nuolatos klausi
nėja, kodėl jie nemoka namie susitvarky
ti. Ypačiai vokiečiai nesupranta britų pro
fesinių sąjungų, nes pas juos darbininkų 

šis kelias veda, aišku kiekvienam. Tragiš
ka yra tai, kad skaldymą bandoma grįsti 
kilniomis idėjomis, patriotizmu. Ir Avin
jono laikais atsirado trys popiežiai tos pa
čios krikščionybės vardan. Argi mūsų vei
kėjai yra pasinešę eiti Avinjono keliais? 
Nejaugi jų atsakomybė yra taip sudilusi? 
Mūsų išeivijos viršūnėse tokių neturėtų 
būti.“

„Draugas“ (Nr. 86) išspausdino V. Liu- 
levičiaus rašinį apie vysk. K. Paltaroką. 
Jame, tarp kitko, taip sakoma:

„1975 metus pavadinome vysk. M. Va
lančiaus ir dail. M. K. Čiurlionio metais. 
Pirmojo minime šimtmetį nuo jo mirties, 
o antrojo — nuo jo gimimo. Šių garbingų 
asmenų minėjimas, reikia manyti, praeis 
labai įspūdingai, pagerbiant juos tinkamo
mis akademijomis ir vertingais spaudi
niais. Tuo reikia tik džiaugtis.

Tik kažin kodėl buvo užmirštas vysk. K. 
Paltarokas, gimęs 1875. X. 22. Taigi jis yra 
toje pačioje pozicijoje, kaip ir dail. Čiur
lionis. Nuo jo gimimo šiais metais sueina 
šimtmetis. O vysk. K. Paltarokas buvo di
delė asmenybė. Panevėžio vyskupijos sek
retorius kun. Jonas Gašlūnais sako, kad 
vysk. Paltarokas „lygintinas su pačiais 
įžymiausiais vyskupais: Merkeliu Gied
raičiu ir Motiejum Valančium“ (LE, XXI, 
437 psl.).“

Kam teko iš arčiau pažinti šį didįjį vys
kupą ar sekti jo darbą, tas tikrai pritars, 
kad jis nusipelno ryškesnio paminėjimo.

UI PLJK vyks antrojoje savo didumu 
lietuvių kolonijoje — Pietų Amerikoje, 
kurios trijų kraštų — Argentinos, Brazili
jos ir Urugvajaus — lietuviai 1976 metais 
mini didžiosios imigracijos penkiasde
šimtmetį, sukaktį pradėdami pačiu kong
resu. Iš kitų kraštų atvykęs jaunimas ir 
svečiai, bent jų dauguma, pirmą kart iš 
arti pajus lotynų kultūrą, kuri, kaip ir ki
tur, nuspalvina lietuviškąjį gyvenimą. Di
delė jaunimo dalis, kuri kongresą ruošia, 
yra trečios kartos lietuviai. Pagal 1970 m. 
davinius, Brazilijoje apie 68 nuošimčiai 
jaunimo (turinčių šeimų yra mišrios. II 
PLJK nutarimo padrąsinti, ruošiame šį 
kongresą, kuris yra pirmas pasaulinis lie
tuvių sąskrydis, vykstąs Pietų Amerikoje, 
ir pirmasis kongresas ne šiaurės Ameri
koje. Dėl to, ir taip pat kadangi patys 
kongresai keičiasi — išauga naujos lietu
vių kartos — šis kongresas turės savo ypa
tingą atspalvį, pagražintą Kūčių ir Kalė
dų šventėmis.

Norėdami, kad kongresas būtų vis nau
dingesnis, įvairūs kraštai, o ypatingai 
Jaunimo Sąjungos puoselėtojai jaučia, 
kad pati kongreso ruoša jau yra kongre
sas, ir kad daugiau naudas bus, jeigu visi 
kuo geriau ruošis kongreso akademinei ir 
kitai programai. Todėl šį kartą, pavyz
džiui, reikalaujama iš išrinktų JK atstovų 
paruošti rašto darbus JK temomis, o PLJS 
Ryšių centras bei kiti ruošia JK progra
minį vadovą. Kviesdami kongrese daly
vauti ne tik atstovus ir jaunus dalyvius,

PRADEDA VALYTI UPES

Nevėžyje prie Berčiūnų įrengta pirmoji 
speciali upės vandens aeravimo stotis. Tai 
yra naujas tekančio vandens valymo bū
das, panaudojant orą. Upės vagoje ant 
pontonų sumontuoti specialūs įrengimai 
tarsi savotiški plaučiai pučia į tekantį 
vandenį orą. Upė praturtinama deguoni
mi, kuris skatina daugintis mikroorganiz
mus ir aktyvina šių „biologinių vandens 
sanitarų“ veiklą. Panašių stočių būsią sta
toma ir daugiau.

III pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

DAINŲ ŠVENTĖ

Lietuvoje išleista ilgo grojimo plokštelė, 
pavadinta „1975 metų Respublikinė dainų 
šventė“. Iš pavadinimo galima būtų spėti, 
kad tai yra busimosios šventės dainos. Tų 
dainų iš viso įdainuota penkiolika. Štai 
kai kurių vardai „Uzundra“ (kaukaziečiu 
šokis), „Andante festivo“ (J. Sibelijus), 
„Ei, važiuoju“ (lenkų liaudies daina), 
„Namo, namo!“ (Dunajevskio), „Viandros 
girioje“ (estų liaudies daina), „Partizanų 
daina“ (V. Olovnikovas). Argi tikrai tai 
būtų lietuvių dainų šventei skirtos dai
nos? Jeigu taip, tai ją būtų geriau pava
dinti tarptautiniu dainų koncertu.

organizacijos žymiai mažiau kišasi į poli
tikos reikalus.

Kadangi vokiečių markė laikosi gana 
tvirtai, tai ekonomišku atžvilgiu bent šiuo 
metu britai Vokietijoje gana gerai laiko
si. Vokiečiai skundžiasi, kad britai bando 
išvengti mokesčių, neužpildo reikalauja
mų formų ir t. t.

Belgijoje yra įsikūrę apie 30.000 britų. 
Tai įvairių profesijų žmonės, aiškiai apsi
sprendę pasilikti europiečiais. Žymi jų da
lis dirba statyboje. Pvz. Briuselyje apie 
60% visų statybos firmų, kuriančių nau
jus miesto centro blokus ir priemiesčių vi
las, yra britų rankose.

Geriausiai atlyginami yra tie 600 britų, 
kurie dirba Europos Bendruomenės Komi
sijoje .Jų algos įvairuoja nuo £1.660 iki 
£219 per mėnesį. Be to, jie gauna specia
lius persikėlimo priedus, šeimų pašalpas 
ir gydymosi išlaidas. Tai vadinamieji 
„Briuselio biurokratai“, kurie labiausia 
bijo, kad nebūtų nubalsuota išstoti iš E. 
Bendruomenės. Daugumai jų prisieitų 
grįžti atgal į Angliją ir rasti seniau turė
tas vietas kitų užimtas.

Sunkiausia yra susekti, kiek britų gyve
na Prancūzijoj, nes čia jie greičiausia su
silieja su to krašto bendruomene. Skai
čiuojama, kad Prancūzijoje esama 24 — 
40.000 britų. Iš jų tik vienas kitas galvoja 
apie grįžimą atgal. Tuoj po karo Prancū
zija buvusi apšepusi, netvarkinga, poiitiš- 
kai pakrikusi. Šiandien jos vietą užėmusi 
Anglija.

Labai žymi britų dalis Prancūzijoje yra 
pirkliai, įvairių firmų atstovai, aktoriai, 
teisininkai ir kitų biznio bei laisvų profe
sijų žmonės. Vienas anglas turi net vyno 
degnštavimo firmą — mokyklą, kuria 
daugiausia naudojasi anglų vyno prekybi
ninkai .Beveik niekas nesiskundžia ekono
miniais sunkumais ar perdėtais mokes
čiais.

Keisčiausia, kad ir Italijoje, kuri buvo 
laikoma „Europos elgeta“, esama apie 
25.000 britų. Ir visi laimingi: patenkinti 
geru maistu, šiltu klimatu ir neblogais už
darbiais... Italija dar esanti neišnaudotų 
galimybių kraštas. Užsiėmimai gana įvai
rūs — pradedant prekybininkais, baigiant 
vertėjais ir mašinininkėmis. Paskutiniuo
ju metu ypačiai daug specialistų patrau
kusi Italijos filmų pramonė. Pvz. praėju
siais metais Italijoje buvo sukurti 280 fil
mai, tuo tarpu Anglijoje tik aštuoni. Gal 
keisčiausia, kad populiariausio Italijoje 
restorano, kurį lanko Persijos šachas ir 
Elizabeth Taylor, savininkas yra Streat- 
hame gimęs anglas Vernono Jarrat.

Baigiant pažymėtina, kad britai iš pri
gimties yra kolonistų tauta. Seniau jie ke
liavo i pasaulį, pasiimdami kartu savus 
papročius ir administraciją. Tuo būdu jie 
sukūrė dabar jau subyrėjusią didžiulę im
periją ir išplatino visame pasaulyje savo 
kalbą. Šiuo metu britai yra pasikeitę: se
nas tradicijas palikdami namie, lengvai 
prisitaiko prie Europos kraštų gyvenimo 
sąlygų. O kalba, kaip visi žino, beveik ne
sudaro sunkumų, nes nėra pasauly kam
po, kur nesusikalbėtum angliškai.

tikimės, kad ir Jūsų kraštų lietuvių visuo
menė pasinaudos proga vykti su ekskursi
ja ir pažinti Pietų Ameriką ir jos lietu
vius. Dėl to ruošos komitetai nori praves
ti registraciją iš anksto, kad galėtų kuo 
sklandžiau JK programoje dalyvauti.

Beveik dvejus metus kartu ruošdami 
kongresą jau matome, kad trijų kraštų — 
Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus — 
bendras darbas mus dar daugiau suarti
na, įsiterpdamas į penkių Pietų Amerikos 
Lietuvių kongresų (1961-1973) vyksmą. 
Esame devynis kartus susitikę bendriems 
posėdžiams. Visuomenės susidomėjimas 
nuolat auga, ypač nuo šių metų vasario ir 
kovo mėnesių. Organizacijos ir veikėjai 
jaučia, kad kongreso sąjūdis padės pagy
vinti, išjudinti ir praplėsti lietuvišką veik
lą bendrai.

Jau užsakyta III PLJK stovyklos vieta, 
studijų savaitės rūmai, įvairios patalpos 
atidarymui, uždarymui. Trijų kraštų ben
dras (III PLJK) komitetas, paskirų kraš
tų trys komitetai, pasidalinę dar iš viso į 
apie 15 komisijų su daugiau kaip 80 narių, 
sparčiai ruošiasi kongresui. Ir kiti kraštai 
neatsilieka.

Norėdami pasinaudoti tokiu dideliu jau
nimo ir svečių skaičiumi, ruošiame Kong
reso „mažąją šokių šventę", kurios pilną 
programą atliksime Sao Paule, tikėdamie
si tuo būdu ne tik suteikti retą ir ligi šiol 
nematytą progą lietuvių visuomenei, bet 
ir sukviesti lietuvių draugus bei vietinę

publiką. Šokėjai dalyvaus visoje JK pro
gramoje, įskaitant ir stovyklą. Įvairumo ir 
skaičiaus dėlei norėtume, kad tie kraštai, 
kurie siųs didesnį jaunimo skaičių, suda
rytų šokių vienetą, kuris galėtų šventėje 
dalyvauti. Apie tai kraštams ir šokių gru
pėms siunčiamas atskiras pranešimas.

Kaip ir pirmuosiuose kongresuose, taip 
ir šiame dalyvaujančių kraštų jaunimas 
kviečiamas ir raginamas kuo pilniau įsi
jungti į JK programą ne tik dalyvavimu, 
bet ir įvairiose pareigose, pavyzdžiui, sto
vyklos bei studijų savaitės vadovybėje. 
Labai gražus savaime įvairiose vietose ki
lęs pasiūlymas, kad stovyklos „mini-olim- 
piadoje“ ir kitose sporto žaidynėse nebūtų 
„kraštų" rinktinių, o mišriai, iš įvairių 
kraštų sudarytos grupės, nes „visi esame 
lietuviai“. Tokia nuotaika praturtins mū
sų pergyvenimus ir palengvins organizaci
nius darbus, kurie niekur nėra lengvi.

šia proga galima priminti, kad reikalin
gų dokumentų įsigijimas užtrunka, nes 
kiekvienas kraštas turi savo taisykles. 
Paskutinę minutę ne visada pasiseka įgy
ti reikalingas vizas ir užsitęsusi jų eiga 
gadina nuotaiką. Iš mūsų pusės bus deda
mos pastangos, kad viskas kuo sklandžiau 
vyktų. Taip pat sklandumo dėlei pagei
daujama, kad kiekvienas kraštas, atsiun- 
čiąs savo jaunimą, turėtų to krašto jauni
mo vadovą, kuris už (kitus atsakytų ir į 
kurį čia būtų galima kreiptis.

Antanas Saulaitls,
III PLJK Komiteto pirm.

Ryšium su „Lietuvos“ ansamblio apsi
lankymu Dubline leidžiamame dienraštyje 
„Irish Times“ kilo diskusijos dėl Lietu
vos. Jose pareiškė savo nuomones bent 
penki autoriai, savaip aiškindami Lietu
vos istoriją ir jos padėtį.

Gegužės 7 d. A. O'Connell pareiškė norą 
ansamblio apsilankymo proga ir dabar 
vykstančios Rytų-Vakarų detentės aki
vaizdoje pareikšti keletą minčių apie pa
čią Lietuvą. Jis rašo:

„Sovietai užgrobė Lietuvą 1940 m. ir pa
darė sovietine respublika. 1941 m. atėjo 
naciai, bet po karo vėl grįžo sovietai. Dar 
yra daug kraštų, kurie tos okupacijos ne
pripažįsta. Šimtai tūkstančių lietuvių bu
vo ištremta į Sibirą ir į jų vietą atkelta 
kitataučiai. Kokios įtakos visa tai turi lie
tuvių kalbai ir kultūrai, airiai gerai su
pranta.

Koncerto programoje buvo pačiame vir
šuje užrašyta „World Famous Russian 
Company presenting an Evening of Music, 
Song and Dance“. Kaip galima vadinti 
lietuvius rusais? Dėl politinių aplinkybių, 
ne nuo jų priklausančių, jie galėtų būti 
pavadinti sovietais, bet ne rusais. Iš viso 
lietuviai priklauso ne slavų, bet baltų gru
pei.

šiandien Lietuvoje nėra tokios laisvės, 
kokia naudojasi airiai. Jie negali laisvai 
emigruoti ir praktikuoti religinių, kultū
rinių ir tautinių tradicijų“.

Į A. O'Connell'io pasisakymus po kelių 
dienų ilgais laiškais atsakė M. O'Riordan 
ir S. O'Ceallaigh. Jie abu sutinka tik su 
vienu punktu, kad Lietuviai nėra rusai. O. 
Riordan sakosi buvęs Lietuvoje ir matęs, 
kaip atsilikęs agrarinis kraštas esąs pasi
keitęs į pramoninę ir gerai techniškai or
ganizuotą bendruomenę. Jis vartoja tuos 
pačius statistinius duomenis apie švieti
mą, pramonę ir žemės ūkį, kuriuos galima 
kasdien užtikti Lietuvos spaudoje ar pro
pagandos brošiūrose. O. Riordan net mini 
didžios pagarbos susilaukusį Čiurlionį ir 
pasakoja apie Lietuvoje išleistą šv. Raštą, 
kurio vieną egzempliorių patįs atsivežęs. 
Patirti, kokia laiminga ir pažangi dabar 
yra Lietuva, esą reikia ne skaityti iš kny
gų, bet nuvažiuoti ir pamatyti.

O. Ceallaigh bando papasakoti Lietuvos 
istoriją, kaip teutonai pagoniškai tautai 
atnešę krikštą, o vėliau visokiausi buržu
jai ją išnaudoję. Lenkai buvo atėmę net 
sostinę, kurią 1939 m. sovietai vėl (grąžino, 
žodžiu, jis kartoja maždaug tą patį, ką 
prieš dvi dienas buvo pasakęs O'Riordan.

Gegužės 15 d. P. O'Croidheain atsako 
O'Riordanui dėl Čiurlionio. Jis primena, 
kad sovietai pradžioje nemėgę jo abstrak
taus meno ir neprižiūrėję jo paveikslų. 
Tik palskutiniuoju metu esą susirūpinta 
Čiurlionio kūryba ir minima jo gimimo 
sukaktis.

Pagaliau D. Hewson primena, kad Va
karuose vien tik Australija pripažinusi 
Baltijos aneksiją. Jis papasakoja apie Bal
tijos laivus, karo metu patekusius į Airi
jos uostus. Rusai bandę juos pasisavinti, 
bet Airijos teismas atidavęs juos savinin
kams. Jis reiškia viltį, kad Airijos vyriau
sybė neteisėtos okupacijos niekada nepri
pažins.
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
J. Kriščiūnas — 3.50 sv., D. Kaniauskas 

— 3.00 sv., S. Macūras — 2.50 sv., V. Ig
nai Lis — 2.00 sv., P. Miklovas —.1.00 sv., 
V. Apanavičius — 0.60 sv., B. Gailiūnas, J. 
Pukteris, P. Pupalaigis, A. Petkevičius ir 
K. Bačiulis — po 0.50 sv.

LOTERIJA „EUROPOS LIETUVIUI“ 
PAREMTI

DELS centro valdyba ruošia piniginę 
loteriją „E. Lietuviui“ paremti. Bilietų 
kainos tiktai 5 penai.

I-moji premija — £50.00, II-oji — 
£25.00, III-čioji — £15.00 ir IV-toji — 
£10.00.

Visi bilietai turi būti išparduoti ir šak
nelės grąžintos iki rugpjūčio 15 d. Laimin
gųjų bilietų traukimas bus rugsėjo 13 d., 
rudens sąskrydžio metu.

Visi DBLS skyriai gaus tam tikrą bilie
tų skaičių, kuriuos reikės išplatinti. Į pla
tinimo vajų kviečiami ir pavieniai asme
nys. Pranešus adresą, tuoj bus pasiųstas 
reikalaujamas bilietų skaičius.

SĄSKRYDŽIO APRAŠYMAS

Praėjusi savaitgalį L. Sodyboje įvyku
sio lietuvių sąskrydžio platesnis aprašy
mas bus kitame „E. Lietuvio“ numeryje.

GRAŽI IR PRASMINGA AUKA
Dr. J. Mockus iš Derby prisiuntė Tautos 

Fondui £30.00 auką. Kartu pridėtame laiš
kutyje rašo: „Siunčiu £30.00 čekį Tautos 
Fondui savo ir žmonos vardu Romo Ka
lantos ir kitų kankinių pagerbimui ir bai
siojo birželio įvykių prisiminimui“.

Be to, Tautos Fondui aukojo:
J. Tamulaitis — 5.00 sv., J. Jarutis — 

5.00 sv. ir J. Banys — 5.00 sv. Pastarasis 
su savo auka taip pat prisiuntė laiškutį, 
kuriame aprašo, kaip sunku esą įprašyti 
tautiečius aukoti Tautos Fondui ar užsi
prenumeruoti lietuvišką laikraštį.

PASntODĖ NAUJOS „KRONIKOS“

Patirta, kad Vakarus jau yra pasiekę 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų“ 
Nr. 12, 13, 14 ir 15. Tuo tarpu jų turinys, 
jeigu kur ir paskelbtas, nėra mūsų laik
raščio pasiekęs.

, BIRŽELIO 8 D.
Visi, kuriems įdomūs lietuviški reikalai, 

kviečiami į viešas diskusijas Lietuvių Na
muose, sekmadieni birželio 8 dieną 15.00 
vai. Bus liečiami seni ir nauji klausimai, 
pagal dalyvių pageidavimus. Diskusijas 
organizuoja „Penktadienio Klubo“ inicia
toriai. Ypač kviečiami jaunesnės kartos 
žmonės. Jūsų nuomonės yra svarbios 
mums visiems.

JUNE 8TH
All those interested in Lithuanian 

matters are invited to an open discussion 
at Lithuanian House on Sunday June 8th 
at 3.00 pm. Both old and new topics will 
be covered, in accordance with the 
interests of those present. The meeting is 
being organisd by the initiators of the 
„Friday Club". Members of the younger 
generation will be particularly welcome. 
Your views are important to us all.

TEISINGAS ADRESAS
Seniau Lietuvių Namų Londone Code 

Nr. buvo 2PU. Dabar jis yra 2PT. Tad tei
singas Lietuvių Namų adresas yra Lithua
nian Ilousef arba Lietuvių Namai) 2 Lad- 
broke Gardens. London, Wil 2PT.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — birželio ld„ 12.30 v.: šv. 

Mišios už a. a. Petro Laurušonio vėlę; 
tuoj po Mišių jam įrengto paminklo 
pašventinimas kapinėse.

LEEDSE — birželio 8 d., 3 vai. p. p.
BRADFORDE — birželio 22 d., 12.30 v. p. 

p. — iškilmingos pamaldos už mūsų 
tautos kankinius.

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p. — 
sukaktuvinės 39 m. kunigystės Mi
šios.

NOTTINGHAME — birželio 1 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — birželio 8 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

• DERBYJE — birželio 8 d., 14 vai.. Bridge 
Gate. Pirmąją Komuniją priima Mil
da Zinkutė, Petras Sadula ir Alek
sandras Sadula.

NOTTINGHAME — birželio 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Minimi tragiški ir 
didvyriški birželiniai liet. įvykiai.

LEAMINGTONE SPA — birželio 15 d., 14 
vai., St. Peters, Dormer Place.

COVENTRYJE — birželio 15 d., 15.30 vai., 
St. Elizabeth's. Po pamaldų a. a. Ni

kodemo Mockaus paminklo šventinimas.

BALTŲ MITINGAS

Birželio 14 d. (šeštadieni) 7.30 vai. uk
rainiečių salėje — 154 Holland Park Ave. 
W11 (požeminė stotis Holland Park) Bal
tų taryba D. Britanijoje rengia estų, lat
vių ir lietuvių masinių deportacijų Į Sibi
rą minėjimą.

Mitingui pirmininkaus D. A. Martin, 
Britų Europos Laisvės Lygos pirmininkas.

Kalbės rašytojas ir radijo komentato
rius Janis JSapietls. Jo kalbos tema „Tau
tinis rezistencinis judėjimas Sovietų Są
jungoje“.

Meninėje programoje pasirodys esčių 
moterų choras, vadovaujamas Alberto Je- 
rums.

LONDONAS
TRADICINIS VAKARAS

Birželio 28 d., šeštadienį, 8 v. v. Sporto 
ir Socialiniame klube DBLS Pirmas sky
rius ruošia tradicinį Joninių, Petrinių ir 
Povilinių vakarą.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui ir Lon
dono šeštadienio mokyklai.

WOLVERHAMPTONAS
TRĖMIMŲ IR ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Birželio 14 d. 7 vai. Wolverhamptono 
skyrius kartu su Birmingham©, Coventrio 
ir Gloucesterio skyriais puošnioje lenkų 
katalikų klubo salėje, Stafford Rd. Oxley, 
Wolverhampton (netoli Goodyear padan
gų fabriko) rengia Trėmimų ir M. K. Čiur
lionio minėjimą..

Gros garsus lenkų orkestras, bus įdomi 
programa, veiks turtinga loterija, „kieti ir 
minkšti“ gėrimai ligi 11.30 vai. Kas svar
biausia — daug pigesni, negu kitur, šokiai 
ligi 12 vai.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli, 
pavieniai ar ekskursijomis minėjime daly
vauti.

Skyriaus Vhldyba

MANCHESTERIS
VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMAS
Manchesterio Liet. Soc. 'klubas, 121, 

Middleton Rd., Crumpsall, Manchester, 
M8 6JZ, š. m. gegužės 31 d. 6 vai. vakaro, 
šeštadienį, savo patalpose rengia

VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMĄ.
Bus paskaita, kurioje bus priminta jo 

gyvenimas ir darbai.
Prašome visus atsilankyti į minėjimą ir 

kartu aplankyti klubą.
Klubo valdyba

BRADFORDAS
LIETUVOS KANKINIŲ MINĖJIMAS 

BRADFORDE
Bradford© lietuviai kiekvienais metais 

minėjo birželinius trėmimus. Dabar galvo
ja, kad trėmimų prasmę reikia išplėsti ir 
jau šiais metais minės Lietuvos kankinius, 
nes ir tremtiniai, ir tie, kurie kentėjo Si
biro ar nacių koncentracijos stovyklose, 
ir tie. kurie buvo kankinami gestapo ar 
NKVD kalėjimuose, o ir tie, kurie buvo 
žudomi nacių ar Kremliaus budelių, yra 
lietuvių tautos kankiniai.

Jų prisiminimui birželio mėn. 15 d. (sek
madienį) rengia

LIETUVOS KANKINIŲ MINĖJIMĄ.
Minėjimo programa tokia: 12.30 vai. ŠV. 

ONOS bažnyčioje iškilmingos pamaldos, 
4.00 vai. Vyčio klubo salėje kun. J. Kuz
micku© paskaita, kankinių atsiminimai ir 
kita.

Visi vietos ir kitų kolonijų lietuviai 
kviečiami šiame minėjime dalyvauti, nes 
tai pirmas toks minėjimas ne tik Bradfor- 
de, bet ir visoje D. Britanijoje.

DBLS Bradford© sk. Valdyba

COVENTRY
MIRĖ IEVA SUDEIKAITĖ

Po trumpas ligos Walsgrave ligoninėje, 
Coventry, gegužės 10 d. mirė ilgametė 
DELS Coventrio skyriaus narė Ieva Su- 
dedkaitė, sulaukusi 71 metų amžiaus, kilu
si iš Plungės valsčiaus. Velionė ilgus me
tus iki pensijos dirbo Keresley ligoninėje, 
turėjo įsigijusi savo namus. Lietuvoje pa
liko brolį, ir gimines Amerikoje.

Laidotuvėmis rūpinosi G. J. Johnstone. 
Apeigas atliko kun. dr. S. Matulis. MIC. 
Palaidota gegužės 15 d. London Rd. kapi
nėse. Tebūna jai lengva Anglijos žemė.

GRAŽUS MINĖJIMAS
Coventrio Moterų Draugija „GRAŽI

NA“ gegužės 17 d. surengė sėkmingą Mo
tinos Dienos paminėjimą. į kurį susirinko 
apie 300 žmonių. Neskaitant coventriečių, 
atvyko ekskursijos iš Nottinghamo. Derby 
ir Wolverhamptono.

Programos pradžioje žodį tarė DBLS 

sekretorius A. Pranskūnas, trumpai api
būdindamas Motinos Dienos prasmę ir 
mūsų visų lietuviškas pareigas. Programo
je gražiai pasirodė Derby dainos mėgėjų 
grupė, padainuodami keletą dainų apie 
Lietuvą ir lietuvę motiną. Aktorius J. Ka
valiauskas pasekė „Senelio" pasaką, o M. 
Paulavičienė pateikė du R. Spalio feljeto
nus, kurie publiką linksmai nuteikė. Po 
programos sekė šokiai, o gražinietės visus 
susirinkusius pavaišino skaniais sumušti
niais.

Malonu buvo stebėti puikų gražiniečių 
susiorganizavimą, yaišingumą ir rūpestin
gumą. Už šį sėkmingą vakarą, Motinos 
dienos minėjimą visų susirinkusiųjų pa
garba ir padėka tenka Coventrio „Graži
nos“ draugijai.

Dalyvis

DERBY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad birželio 7 d. DBLS Derby sky
rius rengia kuklų tragiškųjų birželio įvy
kių

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „The Pelican“ viešbu

čio patalpose, Abbey Str., Derby, 6.00 vai. 
vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti ir bendrai prisiminti bei pagerbti 
mūsų tautos tragišką sukaktį.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
VIEŠAS MITINGAS

Birželio 1 d. 4 vai. p. p. Lenkų Katalikų 
klube įvyks viešas mitingas, kurio pagrin
diniai šūkiai:

Nėra Europos be laisvės Rytų Europoje!
Kas Jaltoje sugriauta — turi būti atitai

syta!
Mitingą ruošia baltai, lenkai ir ukrai

niečiai.
Dalyvaus trys britų parlamento nariai. 

Pirmininkaus dr. Mitchell.
Po pranešimų bus galimi paklausimai. 
Prašomi visi gausiai atsilankyti.

LIET. SODYBA
GERA PRADŽIA

Gegužės 3 d. naujai padabintas baras ir 
salė pirmą sykį oficialiai atidarė savo du
ris gražiai pasipuošusių svečių miniai. So
dybą persunkė linksma, gaivi nuotaika. 
Skambėjo vykusi muzika, žmonių juokas, 
stiklai. Įvairaus pasirinkimo estetiškai pa
tiektas maistas ramino išvargusių šokėjų 
alkį. O pavargti tikrai buvo galima, nes 
muzika beveik be paliovos vis grojo ir 
grojo, šviesa, skrendanti iš tikrai skonin
gai parinktų žibintų, švelniai žaidė ant 
veidų, sienų, mūsų Vyčio. Atrodo, visi bu
vo patenkinti, o daugelis net ir susižavėję. 
Gal būt. geriausia yra spręsti iš atsiliepi
mų. kurie pasiekia ausis jau visoms links
mybėms praėjus, kada protas gali šaltai 
ir kritiškai žvelgti į vakarykščią dieną. O 
tokių buvo daug. Viena nuomonė pasiekė 
Sodybą trumpo laiško formoje. Rašo bra
voro atstovas:

„Brangūs Bernadeta ir Justai,
Su didžiausiu malonumu aš rašau Jums, 

norėdamas išreikšti nuoširdžiausią padė
ką už nuostabiai malonų vakarą, praleis
tą pas Jus praėjusi šeštadienį. Esu tikras, 
kad galiu rašyti taip pat Dovydo ir ponios 
Cooper vardu.

Vakaras, iš tikrųjų, buvo labai malonus 
— geras maistas, gera kompanija ir geras 
alus. Žinau, kad reikėjo įdėti labai daug 
sunkaus darbo paruošti ir suorganizuoti šį 
pobūvį: dėl to toks didelis ir pasisekimas. 
Tai nuopelnas Jūsų darbo ir pastangų.

Norėčiau šia proga palinkėti Jums viso
keriopos sėkmės ateities darbuose. Pra
džia, iš tikrųjų, buvo labai gera.

Nuoširdžiai Jūsų
Ron Wotton.“

Panašių atsiliepimų buvo daug. Jie, man 
atrodo, nusveria keletą santūrių, gal ir tei
singų, kritiški) pastabų. Pastarosios yra 
labai naudingos ir priimamos dėkingai.

Sekančią savaitę salės sienos vėl matė 
svečių būrelį. Jų nedaug — tik 40. Pavir
šutiniai šis atrodė visiškai kitoks vakaras 
nuo anksčiau minėtojo. Bet pažvelgus gi
liau, jis buvo lygiai toks pat. Skambėjo 
juokas, jautėsi virpantis dvasios džiaugs
mas ir ypatingai užuojauta bei meilė vie
nas kitam. Svečiai atvyko iš Cheshire Na
mų Le Court. Liss. Ten jie sudaro lyg ir 
mažytę respubliką. Jie patys tvarkosi sa
vo reikalus, imasi iniciatyvos. Vieni ne
valdo rankų, kiti kojų — visi sunkiai ne
galuoja. Nežiūrint į tai, visi kiek gali dir
ba. Nuostabu, kad jie padaro 40 įvairių 
dirbinių, kuriuos sėkmingai parduoda. 
„Prekybos ministeris“ yra mūsų tautietis, 
buvęs Sodybos gyventojas, Algis Gylys. 
Jis porą kartų yra pasirodęs per televizi
ją. Malonu buvo matyti džiaugsmą trykš
tantį iš sužaloto kūno, bet sveikos dvasios. 
Kas galėjo, šoko, kiti šnekučiavo, juokavo, 
vaišinosi, girkšnojo. Nežiūrint invalidų 
kėdžių, lazdų ir susuktų sąnarių, tai buvo 
tikras gala vakaras ir gyvas pamokslas, 
kurį sako ne kunigas, bet žmonės savo gy
venimu, kilnia dvasia, artimo meile, drą
sa ir pasiryžimu.

A. G-ba

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA MUENCIIENE

Motinos Diena Muenchene buvo paminė
ta gegužės 17 d. Ją surengė jaunimo „Ra
tukas“. finansiškai parėmus Apylinkės 
Valdybai, Moterų Klubui ir visai eilei pa
vienių aukotojų.

Minėjimas atidarytas Schuberto „Avė 
Maria“. Lietuvę Motiną sveikino Vokieti
jos Krašto Valdybos pirmininkas J. Bara- 
sas, Moterų Klubo pirmininkė J. Jurko- 
nienė, Apylinkės valdybos pirmininkas K. 
Ausiejus, Vargo mokyklos vaikučiai, jau
nimo taut, šokių grupė „Ratukas“.

Marija Miivydienė iš Šveicarijos ilges
niame žodyje kalbėjo apie motinos meilę. 
Aušra-Marija Jurašienė, disidento režisie
riaus J. Jurašo žmona, prieš 4 mėn. atvy
kusi iš Vilniaus, jautriais dukros prisimi
nimais pasakojo savo gyvenimo skau
džiausius momentus, kuriuose motinos ro
lė buvo visada išganinga.

Vytautas Nakas, baritonas iš Chicagos, 
palydint muz. stud. Alfredui Hermanui, 
dainavo savo tėvo — Antano Nako kompo
nuotas dainas.

Programą pravedė „Ratuko“ seniūnė 
stud. Kr. Pauliukevičiūtė. Pobūvyje — 
„Prie stalo su mama“ — Violeta Heirrna- 
naitė skaniai pavaišino svečius silkute, ba
landėliais ir pyragais. Danutės Žakytės 
suorganizuota loterija buvo išparduota iki 
paskutinio bilieto.

Stud. Kristina Žutautaitė pasirūpino de
koracija — Lietuvos Madona. Stud. Ma
rius Dresleris ir Raimundas Žagarinskas 
gerai atliko šoferių pareigas.

Tokiu būdu „Ratukas“ suorganizavo 
gražų Lietuvės Motinos pagerbimą, į pro
gramą įtraukdamas naujus žmones, ir 
kartu užsidirbo pinigų kelionei į trečiąjį 
jaunimo kongresą.

MOTINOS DIENA LEBENSTEDTE

Lebenstedt'o lietuviai labai gražiai pa
minėjo Motinos Dieną pamaldomis ir spe
cialia akademija, kurios metu visą progra
mą atliko Vasario 16-tos Gimnazijos mo
kiniai su direktoriumi V. Natkevičiumi, 
muziku V. Banaičiu ir J. Sonsu. Iškilmes 
padidino PLB Krašto Valdybos pirminin
kas Jurgis Barasas savo nuoširdžiu žodžiu 
motinoms ir visiems vietos lietuviams. Le- 
benstedto lietuviai pasirodė kaip geri šei
mininkai ir puikūs organizatoriai. Minėji
mas vispusiškai pavyko.

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS IR 
RUDENS SEZONUI.

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms. 1 jardas kainuoja £2.00
(Suknelei reikia 2>/2 jardo.)
Crimplene medžiaga, lygi, su ornamentais, 
arba gėlėta, tinka moteriškiems paltams, 
eilutėms, suknelėms. 1 jardas £2.50
Labai gera vilnonė angliška
vyriškai eilutei medžiaga £17.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja £1.20
Geriausios rūšies nailoninės 
moteriškos kojinės. 1 pora £1.20
Komplektas moteriškų nailoninių
apatinių drabužių £4.00
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai £4.00
Kojinės-kelnaitės. (Tights) 1 pora £1.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais,
1 jardas £3.00
Dirbtino minko kailis, rudas. 1 jardas £7.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu 
muitu. Reikia pridėti tik persiuntimo
išlaidas £6.50

SPECIALUS SIUNTINYS. (1 — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neper
matomo nailono medžiagos, 1 bliuskubė, 1 vyr. 
išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 
poros nailoninių moteriškų arba vyriškų koji
nių, viskas su muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja. £50.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame 
pinigus tokioms prekėms kurių iš čia negali
ma pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo 
naudojimui „Olympia“ rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2, England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuo
tas. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodyki
te savo pageidavimus.

RUOŠIASI J LIETUVĄ

Antanas Uleckas jau trisdešimt metų 
ruošiasi kelionei į Lietuvą. Jis augina kar
ves ir arklius, kad galėtų nusivežti geros 
veislės gyvulių į savo ūki netoli Prienų. 
Jis dirba bemaž dieną ir naktį, kad tik jis 
būtų tėvynėje naudingas ūkininkas. Jis 
negali ir nenori suprasti, kad jo ūkyje šei
mininkauja kolūkiečiai. Jis žino apie bol
ševikų žiaurumus, bet netiki, kad jie ga
lėtų nusavinti ir pagrobti iš vargingų vals
tiečių paskutinį žemės gabalėlį.

Ant. Uleckas turi 3 arklius ir 4 karves. 
Jis pats čia gyvena kartu su gyvuliais, bet 
mielai seka visą lietuvišką spaudą ir pri
ima tik tai, kas jam naudinga. Jis niekad 
neturi laiko sirgti ar bent pailsėti. Gydy
tojų nepripažįsta ir apie bet kokį apsi
draudimą nieko nenori girdėti. Jis sulau
kė 68 metų amžiaus.

^25^
„Britanijos Lietuvis“,

1950 m. gegužės 26 d.
Br. Raila rašo apie pasaulio lietuvybės 

centrus. Tas jo rašinys tebėra aktualus ir 
šiandien. Čia pakartojama jo pabaiga.

„Todėl lietuviškąją patriotinę spaudą aš 
laikyčiau svarbiausiu, galingiausiu ir sva
riausiu lietuvybės „centru“ pasaulyje. 
Tiksliau — tąja jėga, kuri sutelkia ir su
kuria tikruosius ir dinamiškuosius lietu
vybės centrus. Toje vietoje, kur pasirodys 
ir išsilaikys geri lietuviški laikraščiai Ir 
knygų leidyklos, o tai reiškia, kad drauge 
su tuo ten yra sąmoningų, atkaklių ir pa
siaukojančių lietuvių idealistų — bus aiš
kus įrodymas, kad toje vietoje jau yra di
desnis ar mažesnis lietuvybės centras. Jo 
stiprumas, be abejonės, toli gražu gali ne
priklausyti nuo ten esančio fizinio lietuvių 
skaičiaus gausumo. „Gerai įsikūrę“ mate
rialistai, nors ir gausūs, bet netekę kovin
gumo dvasios, be valstybinės, o kai kada 
jau ir be tautinės sąmonės mūsų kraujo 
liūdnieji šešėliai, — nereiškia jokio lietu
vybės centro...“

4


	1975-05-27-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1975-05-27-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1975-05-27-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1975-05-27-EUROPOS-LIETUVIS-0004

