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XXIX metai
SUNKU SUSITARTI SU DRAUGAIS...
Tarptautinės politikos stebėtojai pabrė
žia, kad šiandien lengviau susitaria kapi
talistai su komunistais, negu vieno krašto
komunistai su kitų kraštų komunistų par
tijomis. Taip atsitiko, kad Sov. Sąjungos
— Kinijos santykiai nepasistūmė i gerąją
pusę; Brežnevo idėja sušaukti komunistų
tarpatutinį mitingą Rytų Berlyne ir pa
skelbti vieningą deklaraciją nuėjo vėjais;
Jugoslavijos, Rumunijos, Italijos ir kitų
kraštų komunistų partijų vadai atsisako
paklusti Maskvos įsakymams, nes tada jie
nustotų pasitikėjimo savuose kraštuose.
Aplamai kalbant. Rytuose komunistai yra
diktatūros vaisius, o Vakaruose jie bando
eiti demokratiniu keliu — ir laimėti, šito
kių kurijozų akivaizdoje darosi supranta
mesnis ir Brežnevo noras neatsisakyti detentės su Vakarų kapitalistinėmis valsty
bėmis. Ir tuo labiau, kad JAV gynybos ministeris pakartotinai pabrėžė, jog konflik
to atveju bus panaudojami atominiai
ginklai.

Petra Bulaiti palaidojus
(Vietoje nekrologo)
Jeigu audra ištikus verstų stulpą
vieną
Iš tų, kurie palaiko jūsų namo sieną,
Namas negrius — iš baimės jūs
neišlakstykit.
Tik vietoj ano stulpo tąją pačia dieną
Tuoj kitą statykit!
V. Kudirka
Kai šis stulpas atsistojo palaikyti lietu
viškos sienos anglų žemėje, daugelis iš
mūsų dar buvome pasaulio šviesos neišvy
dę. Lietuva tada nesidžiaugė laisve, bet
buvo suspausta erelio naguose. Atvyko jis
ne dideliais mokslais apsišarvavęs, bet

kupinas tėvynės ir artimo meilės. Dievui,
tėvynei ir artimui! Toks buvo jo, tarsi jau
no skauto, viso gyvenimo šūkis. Jis vykdė
tą šūkį ne žodžiais, bet darbais ir gyvu pa
vyzdžiu.

Nebėra reikalo vardinti P. Bulaičio nu
dirbtųjų darbų, nes jie prieš keletą savai
čių buvo suminėti švenčiant 80-ties metų
sukakti ir kitomis ankstybesnėmis progo
mis. Galima gal pridėti tik tai, kad jis dir
bo ne tam, kad kiti jo darbą pamatytų,

kad laikraščiai ir enciklopedijos apie tai
rašytų. Ne. Petro Bulaičio širdyje degė
neužgęstanti tėvynės, artimo ir Dievo mei
lė. Jam kiekvienas lietuvis buvo draugas
ir brolis. Jis vienodai nuoširdžiai dirbo su
jaunimu ir paaugusiais, su paprastais dar
bininkais ar mokslų viršūnes pasiekusiais
intelektualais.Bulaičiui nereikėjo prisista
tyti ir aiškintis — esi lietuvis, tad ir jun
kis j savųjų būrį.
Palaidoję nusipelniusius žmones, dažnai
bandome iškelti jų veiklą ir nuopelnus
tautai ar viso pasaulio išeivijai. Petras
Bulaitis nebraidžiojo po pasaulinius van
denis, bet jis buvo nepamainomas ir neatbaidomas Anglijos lietuvių ramstis. Jis
dirbo daugiausia su šio krašto lietuviais.
Dirbo ir tada, kati už jį jaunesni ir pajė
gesni pasitraukė. Jis niekada nelaukė pa
kviečiamas, bet pats ėjo, ėmėsi visų darbų
ir kitiems rodė pavyzdį. Gal būt, šiuo bū
du jis iš tikrųjų nusipelnė savo tautai
daugiau, negu tie, kurie didžiuojasi vadų
aureolėmis, pamiršdami patį svarbiausią
dalyką — darbą.
Jo nepaprastą pareigingumą ir tautinį
susipratimą norisi pailiustruoti tik šiuo
vienu iš daugelio pavyzdžių. Po to, kai
daugiau kaip prieš 50 metų buvo pastaty
ta lietuvių bažnyčia, jis tik vieną kartą,
būdamas Londone, nenuvyko į lietuviškas
pamaldas. Tą patį galima būtų pasakyti
apie lietuviškų organizacijų susirinkimus,
choro repeticijas, DBLS suvažiavimus.
Nors ir metų naštos jau spaudžiamas, jis
visur spėjo pribūti, pakalbėti, padrąsinti.
Visiems rodė pavyzdį.
Gal būt, vienas kitas užjūrio lietuvis,
skaitydamas šias eilutes nustebs išgirdęs
P. Bulaičio vardą, gal jis jiems pasirodys
nereikšmingas. Tačiau D. Britanijos lietu
viai su didžiausiu skausmu širdyje pajus,
kad jų veiklos vienas stipriausių stulpų
išverstas. Pasitraukė iš jų tarpo darbinin
kas, kurio vieton, anot V. Kudirkos, reikia
tuoj kitą statyti. Bet ką? D. Britanijos, o
ypačiai Londono lietuvių ir jų parapijos
gyvenimas be Petro Bulaičio niekada ne
bebus toks pat.
A. f A.

Garsiosios Dainavos Sūnui
.PETRUI BULAIČIUI mirus,
liūdesio valandoje jo žmonai ir
giminėms reiškiame giliausią
užuojautą.
Zdanavičių šeima
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mirus, jo žmoną ir visus

PETRUI BULAIČIUI
staiga mirus, jo žmonai ir šeimai
giliausią užuojautą reiškia
J. M. Pamilai Ir šeima

artimuosius giliai užjaučia

A. j- A.
Mūsų garbės nariui
PETRUI BULAIČIUI
mirus, jo žmonai, sūnums,
dukterims bei visiems
artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
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PETRUI BULAIČIUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą
P. ir S. Nenortai
ir
Grupiljonų šeima

Šv. Onos D-jos Valdyba ir narės

VIZITAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Valstybės Departamente Vašingtone
Baltijos valstybių skyriaus viršininką W.
Shepardą aplankė JAV LB ryšininkas Al
gimantas Gureckas ir įgaliotinis etniniams
reikalams Arvydas Barzdukas. Jiems rū
pėjo išsiaiškinti naujus vėjus JAV užsie
nio politikoje. W. Shepardo teigimu, JAV
vyriausybė ir toliau nepripažins Baltijos
valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. To
kį atsakymą Valstybės Departamentas per
pastarąsias savaites jau yra davęs dešim
tims senatorių ir kongresininkų. J Euro
pos saugumo konferencijos nutarimus bū
siąs įtrauktas sienų neliečiamumo paža
das, jų keitimas tik taikiu būdu, laisvo ap
sisprendimo teisė. W. Shepardas betgi su
tiko, kad Maskva šiuos principinius įsipa
reigojimus gali savaip interpretuoti . I
klausimą, kodėl „Amerikos Balsas“ nuty
lėjo baltiečių delegacijos susitikimą su
prez. Fordu. W. Shepardas atsiliepė tik iš
sisukinėjimu, kad jis negalįs kalbėti kitų
įstaigų vardu. Kalbėdamas apie taikų
sambūvį su Sovietų Sąjunga, JAV LB aitstovai pabrėžė, kad tokią JAV politiką lie
tuviai seniau rėmė, o dabar jos neremia
dėl galimų nuolaidų sovietams.

Kai kurie D. Britanijos laikraščiai sako,
kad prezidentas Fordas pdaręs klaidą lan
kydamasis fašistinėje Ispanijoje. Jie daro
išvadą, kad JAV vyriausybė derėtųsi su
bet kokia vyriausybe, jeigu tiktai ji būtų
antikomunistiška. šiuo atveju jam rūpėję
užsitikrinti atominių ginklų bazes ir aero
dromus, kurie pasidarė nebesaugūs Portu
galijoje .perėmus valdžią karinei juntai.
„The Observer" rašo, kad prezidentas
KOMUNISTŲ KONFERENCIJA
Fordas turėjęs geriau vykti į Portugaliją
ir prikalbėti jos gyventojus ir vyriausybę
Prancūzijos sostinėje vyko Europos ka
pasukti demokratiniu keliu, pasiliekant pitalistinių šalių komunistų partijų kon
Nato organizacijoje.
ferencija, kuri nagrinėjo žemės ūkio pro
blemas. Pagrindinis jos darbotvarkės
ATIDARYTAS SUESO KANALAS
klausimas — Vakarų Europos žemės ūkio
krizė. Konferencijos tikslas — parengti
Pirmą kartą Sueso kanalas buvo atida pasiūlymus ir koordinuoti bendrus veiks
rytas 1869 m. Britai jį perėmė iš prasisko mus, siekiant pagerinti valstiečių būklę.
linusių savininkų už 4 mil. svarų.
(„Tiesa”)
Praėjusią savaitę kanalas atidarytas
KARAS JAU PRALAIMĖTAS
antrą kartą. Lygiai prieš 8 metus, „šešių
Trečiasis pasaulinis karas jau pralaimė
dienų" karo metu jis buvo užverstas pa
skandintais laivais ir užminuotas. JAV ir tas. Tai žodžiai A. Solženicyno, parašyti
D. Britanijos laivyno ekspertai, rizikuoda „Le Monde“ laikraštyje. Trečiasis pasau
mi savo gyvybes, kanalą išvalė. Tuo būdu linis karas prasdėjo tuoj po antrojo, ir
jie daugiausia pasitarnavo stipriam Sov. Vakarai jį pralaimėjo. Tas karas pasibai
Tuo pačiu reikalu Altą pasiuntė memo Sąjungos laivynui, atidarydami dar caro gė komunistams užėmus Indokiniją. Dar
randumą dr. H. Kissingeritii, prašydama, Jono Žiauriojo svajotą kelią iš Juodosios dvidešimt ar trisdešimt metų taikingos ko
kad jokia nuolaida Sovietų Sąjungai dėl jūros, per Dardanelus, Suesą į naujai įsi egzistencijos, ir Vakarų pasaulio sąvoka
gytas bazes Jemene ir Somalijoje, o iš ten bus galutinai pradingusi nuo žemės pa
Baltijos valstybių nebūti] padaryta.
viršiaus.
į Indijos vandenyną ir Vladivostoką.
RUSAI ŠNEKA GARSIAU

Tuo metu, kai amerikiečiai detentės la
bui mažina Radio Liberty ir Radio Free
Europe išlaidas ir transliacijų valandų
skaičių, sovietai daro priešingai. Šiuo me
tu jie transliuoja 80 kalbų 1952 valandas
per savaitę. Transmiterių pajėgumas paskutiinu metu tiek padidintas, kad gali pa
siekti tolimiausius Afrikos, Azijos ir P.
Amerikos užkampius. Tuo tarpu jie viso
mis išgalėmis trukdo Muencheno trans
liacijas. Apskaičiuojama, kad trukdymas
sovietams kaštuoja 50 mil. svarų per me
tus.
Britų BBC užsienio radijo tarnybos iš
laidos taip pat sumažintos, o Prancūzija
visai nutraukė transliacijas į Rytų Euro
pą. JAV planuoja sumažinti valandų skai
čių iki 1.966 per savaitę.
Rusijos konkurentas Kinija per pasku
tinius 15 metų radijo užsienio tarnybą pa
didino 15 kartų ir pasiekė 1.467 vai. per
savaitę. Europos žinias ji siunčia per Al
baniją.
Britų BBC Europos skyriaus viršininkas
P. Fraenkel pareiškė, kad jų transliacijų
klausosi apie 30 mil. žmonių per savaitę
ir kad tai yra vienintelis būdas pranešti
anoj uždangos pusėj gyvenantiems žmo
nėms, kas darosi Vakarų pasaulyje.
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PETRUI BULAIČIUI
mirus, jo žmonai, sūnums,
dukterims ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime netekę tauraus
lietuvio.
Dainavietės
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PETRUI BULAIČIUI
mirus, jo žmonai, sūnums, dukterims ir
giminėms reiškiame gilią nuoširdžią užuo
jautą liūdesio valandoje ir kartu liūdime.
Sporto ir Socialinio Klubo Patikėtiniai,
Valdyba ir Nariai
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PETRUI BULAIČIUI

mirus, jo žmonai Onai Bulaitienei,
sūnums, dukterims ir visiems artimiesiems
reiškia nuoširdžią užuojautą liūdesio
valandoje ir kartu liūdi

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės
Taryba ir Krašto Valdyba

JAV PREZIDENTO KLAIDA

A. f A.
Mielam Prieteliui
PETRUI BULAIČIUI
mirus, jo našlei ir visai šeimai
gilią užuojautą reiškia ir kartu
liūdi
Mečys Bajorinas

Sefitgaios DIENOS
— Persija pasirašė su JAV sutartį pa
statyti oro sekimo bazę.
— JAV spaudoje pasirodyė žinių, kad
Brazilija planuoja pasigaminti atominę
bombą.
— Leeds futbolo komandos rėmėjų pa
daryti nuostoliai Paryžiujte šitokia vieną
milijoną frankų (£100.000).
— Didžiausia Maskvos krautuvę GUM,
kuri statyta 1880 m., nutarta sumodernin
ti: bus įvestas oro vėdinimas, sudėti nauji
langai ir pagerinta susisiekimo sistema.
— Iš Kanados ištremtas kinų diploma
tas, siuntęs pinigus į JAV Filipinų rezis
tentams remti.
— Ukrainos rašytojas M. Rudenko, ku
ris priklausė prie Amnesty International,
pašalintas iš Sovietų Rašytojų Sąjungos.
— Birželio 3 d. beveik visoj Anglijoj pa
snigo. Nuplauto šieno pradalgės maišėsi
du sniegu. Tokio birželio neatsimenama
nuo 1813 m.
— Rodezijos juodiesiems gyventojams
tarp savęs pradėjus kovoti, per riaušes nu
šauta 13 žmonių.
— Netoli Jericho atkastas prieš 2000
metų karaliaus Erodo statytas hipodro
mas.
— Vokietijoje nukrito JAV U2 žvalgy
bos lėktuvas. Kai kurie Anglijos parla
mento nariai reiškia nepasitenkinimą, nes
lėktuvų bazė yra Anglijoje.
— Sovietų viršgarsinis lėktuvas T-l 44
gali skristi 1500 mylių per valandą. Jame
telpa 140 keleivių (Concorde tik 108).
— Jon Lawrence (Kent.) buvo visiškai
aklas. Suklupęs per savo šunį-vadovą, jis
nukrito nuo laiptų, susitrenkė galvą ir
pradėjo vėl matyti.
— Alžyre vienas anglas ir vienas olan
das nuteisti mirtimi už prekybą narkoti
kais.
— Kosmonautai Salut 4 erdvėlaivyje,
kuris skrenda 210 mylių virš žemės pavir
šiaus, pradėjo jau auginti svogūnus ir pu
peles.
— Moderniesiems dailininkams pažadė
tas leidimas suruošti šį rudenį savo darbų
parodą Leningrade.
— Sovietų rašytojas Solochovas 70 me

tų sukakties proga apdovanotas Lenino
ordinu, o Vietnamo — Sov. Sąjungos
Draugija gavo Tautų draugystės ordiną.
— Tarp Sov. Sąjungos ir Izraelio vyks
ta neoficialūs pasitarimai. Sov. Sąjunga
apsiimanti garantuoti Izraelio nepriklau
somybę, jei bus atiduotos 1967 nu užim
tos sritys.
— „Pravda“ paneigia Egipto spaudos
gandus apie sovietų bazes ir ginklų tieki
mą Lybijai.
— Trys arabai, pasikėsinę prieš Egipto
prezidentą Sadatą, nuteisti mirti. 29 nu
teisti kalėjimo bausmėmis.
— Lenkijoje Lodzės mieste įkurtas vie
nintelis krašte kulinarijos muziejus.
— Sov. Sąjunga tariasi su Indija pasta
tyti pirmą požeminį traukinį Kalkutoje.
— Kinijos spauda skelbia, kad Sov. Są
junga išnaudoja Europos ekonominę kri
zę, siūlydama palankias prekybos sąlygas.
Tuo būdu ji norinti sumažinti JAV įtaką
Europoje.
— Graikijoje pakeista konstitucija. Bu
vusieji karaliai ar jų šeimos nariai galės
kandidatuoti į valstybės prezidentus.
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PETRUI BULAIČIUI
staiga mirus, jo žmoną Oną
Bulaiticnę, sūnus, dukras ir visus
artimuosius giliai užjaučia
liūdesio valandoje ir kartu
liūdi
Stasys, Angelika, Bernardas
Kasparai

PETRUI BULAIČIUI,
vyrui, tėvui ir seneliui amžinybėn iškeliavus, žmoną Oną, visą

šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Jonas Liudžius,
Pukšėtų šeima
ir
Jurų šeima
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A.A. J. Čekauskas

ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 35 METAI

Stp. Vykintas

Ir dar viena lietuviška širdis nustojo
plakusi. Š. m. gegužės 14 d. Pinneberge, V.
Vokietijoje, mirė savanoris-kūrėjas, ats.
majoras, prekybininkas, bendruomenininkas ir žurnalistas Jonas Čekauskas, sulau
kęs 77 m.
siose anglų šventėse — geri buvo laikai,
Velionis buvo suvalkietis, marijampolišoi, geri...). Per pirmąjį dešimtmetį, kaip
kis.
Augo ir brendo caro priespaudos lai
žinias kruopščiai surinkęs K. čerkeliūnas
kais, bet sąmoningų lietuvių ūkininkų šei
rašo, grupė yra turėjusi 90 viešų pasiro
moje. Tėvas buvo šviesuolis, mokęs vaikus
dymų ir buvo paruošusi 30 šokių. Daugiau
lietuviškai. Iš tėvo jis paveldėjo mokslo, o
negu šis tas, ar ne? Per 25 metus grupė
iš motinos savo žemės meilę. Didžiausią
šoko 220 kartų.
įtaką velioniui padarė besikelianti nepri
Tie jaunuoliai, kurie šoko prieš 25 me klausoma Lietuva. Metęs mokslą į šalį,
tus, aišku, palaipsniui yra pasitraukę iš 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos ka
šitos veiklos (nors man, pavyzdžiui, dide riuomenę. Jis kovojo dėl Lietuvos laisvės,
lis tautinių šokių entuziastas ir festivalių kol priešai buvo iš Lietuvos išstumti. Po
organizatorius senas anglas pulkininkas to, baigęs karo mokyklą, apie 10 m. dirbo
prieš daug metų yra propagavęs mintį, generaliniame štabe.
Pasitraukęs iš kariuomenės, J. Čekaus
kad tam reikalui nėra jokios amžiaus ri
bos, bet dabar gal ir keistoka būtų, jei ir kas vertėsi prekyba. Jis buvo vokiečių ir
mūsų saloje dar pajėgtų susirinkti ir kokį čekų firmų atstovas. Kaip prekybininkas,
Kubilą sutrypti pražilę lietuvaitės ir lie jis sau kapitalo nekrovė, bet rėmė lietu
tuviukai, kurie savo šokiais entuziazmą viškas organizacijas, savo šeimos narius,
kėlė prieš ketvirtį amžiaus). O iš viso pro ypač tuos, kurie veržėsi į mokslą. Seseriai
grupės veiklą per ketvirtį amžiaus yra atidavė tėvo jam paskirtą dalį — 41 mar
praėję 231 lietuviukai ir lietuvaitės. Mes, gą žemės.
tur būt, ,per visas savo šokių grupes nesa
Bolševikams 1940 m. sugriovus Lietuvos
me praleidę šitiek jaunimėlio. Gera New valstybinį gyvenimą, o kartu ir prekybą,
Yorkui, kad jis turėjo ir turi tokius kie velionis liko ne tik be darbis, bet ir .perse
kius lietuviškų entuziastų.
kiojamas lietuvis, kaip buvęs savanoris ir
Keitimasis vyko, bet, žiūrėkite, dalis karininkas. Nemielesnė jam buvo ir nacių
šokėjų yra ištvėrę toje New Yorko grupė Okupacija. Kartu su broliu Vladu įsitrau
je iki septynerių metų, o penki net iki 10 kęs į antinacinę rezistencinę veiklą, pate
ko į Gestapo nagus ir buvo išvežtas j
metų.
Stutthofo stovyklą. Brolis Vladas stovyk
Dar įdomi New Yorko šokių grupės loje buvo ir nukankintas. Velioniui pasi
stambi detalė: šokėjai savo tarpe yra su sekė bičiulių pagalba iš stovyklos išsi
kūrę net 15 lietuviškų šeimų! Štai ką daro kapstyti, bet jo sveikata visam amžiui li
nuolatinis bendravimas.
ko pakirsta. Taigi, abu broliai Čekauskai
Be kita ko, iš viso grupė savo repertua buvo uolūs Lietuvos laisvės kovotojai, ku
re yra turėjusi 61 šokį, kurių 7 choreogra riems pridera kiekvieno doro lietuvio pa
fija yra grupės vedėjos Jadvygos Matulai garba.
Paragavęs „geros" bolševikinės duonos.
tienės, o ji ištvėrė tame darbe visą laiką
nuo pat 1950 metų, ir kiek tai susiję su J. čekauskas kartu su gausybe lietuvių
tautiniu šokiu, tai jos visur būta — ji va 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Čia atkendovavo ir mokyklinėms grupėms, ir jau tėjęs nacių pragarą, po antrojo Pasaulinio
nimo, ir tautinių šokių šventėms. Užtat ir karo atsidūrė Augsburge, kur išgyveno 15
šventiniame sukaktuviniame leidinyje už m. Augsburge ilgą laiką buvo išrenkamas
darbą ir ištvermę jai nepagailėta gražių bendruomenės apylinkės pirmininku, o kai
lietuvių skaičius sumažėjo, apylinkės se
žodžių.
niūnu. Vedęs Valeriją Grinkevičiūtę-FunMes ir iš tolo grožimės, bet mūsų grožė- kienę, jis persikėlė gyventi į Pinnebergą,
jimesi ir gėrėjimesi tūno užslėpta mintis: kur taip pat aktyviai dalyvavo bendruo
ar ir mes negalėtume sujusti net ir tokio meninėje veikioje, skleisdamas Lietuvos
mis jėgomis, kokias turime? V. Kudirka nepriklausomybės idėjas savųjų ir svetim
kadaise giedojo, kas lietuviui gražu, kas taučių tarpe. Jis iki mirties sielojosi liegražiau ir kas gražiausia. Mums būtų gra-' 'tuviškais
bendruomeniniais
reikalais.
žiausia judėjimas.
Veikloje buvo uolus ir sąžiningas bei pa
(b. kazini.)
reigingas.

PARAŠTĖJE
GRAŽUS MŪSŲ JAUNIMĖLIS ČIONAI
SUSIRINKO...

Tiems, kurie gegužės 25 d. buvo atkakę
Lietuvių Sodybom į masinį sąskrydį pa
sižmonėti, be abejo, nemaža naujiena bu
vo, kad jie išgirdo J. Cemio vadovaujamo
Londono lietuvių choro dainų ir turėjo
progos pasidžiaugti net dviejų grupių pa
rodytais tautiniais šokiais. Judėjimas,
kaip sakoma, yra viso pasaulio pagrindas,
o tie pasirodymai ir buvo judėjimo įrody
mas. Vadinas, judam, esam gyvi, ir ką jūs
mums padarysite! Ypač džiaugsminga ta
naujiena dėl to, kad mūsų tautiniame pa
saulyje šiame krašte senokai tokių dalykų
beturėjome.
O kaip įtik už poros dienų po tos džiugi
nančios šventės mane pasiekė Kęstučio
Čeikeliūno dovanėlė — toks retas suveny
rinis leidinys apie New Yorko, JAV, tau
tinių šokių grupę, kuri gegužės 10 d.
Brooklyno Lietuvių Kultūros židinyje su
ruoštu koncertu iškilmingai atšventė savo
veiklos 25 metų sukaktį.
Leidinys techniška prasme atliktas ka
rališkai, o kadangi 'pažįstu jo redaktorių
K. Cerkeliūną ir žinau jo reiklumą, tai nė
nesistebiu, nes kitaip ir būti negalėjo.
Bet kai mes čia ruošiamės išleisti knygą
apie savo darbus ir žygius, tai mane, žino
ma, sudomino leidinėlyje išspausdintųjų
fotografijų gausumas ir gražumas. Vis to
kie būdingi, meniški šokių posūkiai, gru
pės, šaunias fotografijos atskirų asme
nų... Leidinėlis, įskaitant ir jubiliejinio
koncerto programą, nedidelis, tik 28 pus
lapiai, o tų fotografinių dailenybių net 49.
Galima, tur būt, net pavydėti, jeigu būtų
su kuo palyginti savo atveju.
Leidinėliui puošnų žodį davęs rašytojas
Stasys Santvaras, visada rieškučiomis
meilę dalijąs savajai kultūrai, šįkart jis
labiau sustoja ties tautiniu šokiu ir jo
puoselėtojais.
Pats leidinio redaktorius K. Čerkeliūnas
apžvelgia tuos 25 metus, kuriais New Yor
ko tautinių šokių grupė reiškėsi. Pasiro
do, ji dalyvavo ir lietuvių renginiuose ir
tarptautiniuose (mes ta proga atsimena
me, kad ir mūsiškės grupės, kol buvo pil
nos entuziazmo, šokdavo televizijoje, tarp
tautiniuose koncertuose savo miestuose,
Londono Albert Hali, Airijoje, visokiau

S. Miglinas Kernavės savo sostinę perkėlė į jo įkurtus Trakus.
Nuo tada pradėjo Kernavė menkėti. 1387 metais
Vytautas Didysis Kernavėje pastatė medinę bažny
čią, kur paskui sudegė. 1729 m. Vytauto statytos
bažnyčios vietoje buvo pastatyta iš ąžuolinių rastų
kita tokios pat konstrukcijos bažnyčia ir apkalta
lentomis, ši bažnyčia buvo gan įdomios statybos. Ji
išbuvo 204 metus. 1933 m., Kernavėje pastačius
mūrinę bažnyčią, senoji medinė buvo parduota ir
1938
naujoviškai perstatyta Krevonyse (Žąslių valsčiu
je). Buvusios senosios bažnyčios vietoje dabar pa
KERNAVĖ — MINDAUGO SOSTINĖ
statytas cementinis kryžius su įrašu: „šioje vietoje
Kernavės senieji gyventojai sako, kad tame stovėjo pirmoji Kernavės bažnyčia, statyta Vytau
miestelyje senovėje gyvenę iki 30.000 žmonių. Tais to Didžiojo“. Jos nugriovimas yra didelis Kernavei
laikais Kernavė buvusi išsitiesusi Neries krantais iki nuostolis .čia tiek daug kiekvieną vasarą lankosi
Čiobiškio, kuriame buvęs jos arklių turgus. Gal šis turistų ir vadovai, rodydami tą aikštelę, kurioje da
pasakojimas yra perdėtas, bet vis dėlto praeityje bar rišamos karvės, aiškina:
Kernavė iš tiesų galėjo būti žymiai didesnė už da
— Čia buvo įdomi bažnyčia...
bartinę. Dabar Kernavėje 250 gyventojų.
Jei ir toliau su tokiu uolumu griausime seno
Kernavės gamta yra nuostabiai graži. Mieste vės paminklus, tai daug kur, turistams rodydami
lis susikūręs ant aukšto Neries kranto, nuo kurio at duobes, vadovai sakys:
siskleidžia turtingi reginiai Vilniaus ir Kauno link.
— Čia buvo įdomus pastatas... Jis tada ir tada
Įkalnėje stovi trys kalneliai, kiekvieno kernaviškio nugriautas.
su pagarba minimi. Štai Mindaugo sostas, kuriame
Tik įdomu, ar daug rasis turistų, norinčių lan
išsikerojęs plačašakis ąžuolas. Spėjama, kad ant to kyti tokias vietas.
kalno buvo 1242 metais Mindaugas vainikuotas
Lietuvos karaliumi ir kurį laiką Kernavė buvo jo
Stabmeldžių koplytėlė
sostine. Tolėliau aukuro kalnas, šiame kalne senais
Šalia senosios Kernavės bažnyčios vietos yra
laikais rusenusi šventoji ugnis, vadilučių saugoja
ma. Netoli nuo aukuro kalno buvo krivių krivaičio mūrinė koplyčia, kurioje palaidoti kunigaikščių
Lizdeikos sakykla. Ant šio kalnelio, vadinamo Liz Roemerių ir Puzinų ainiai, šiai koplyčiai reikia re
deikos sakykla, krivių krivaitis sakydavo minioms monto. Per stogą sienomis veržiasi vanduo. Vieto
apie derliaus davėją, kuris turi galios įsakyti į žemę mis plytos apirusios. Ant stogo jau auga keli berže
liai. Vienas gerokai paaugęs prie laiptų, vedančių į
įbertam grūdui dygti ir duoti vaisių.
Visi tie legendomis apsupti kalne liai atsiremia koplyčią. Koplyčios mauzoliejuje tarp kitų yra pa
į Pajautos slėnį, išsitiesusį Neries pakraštyje. Pa laidotas karaliaus Augusto sekretorius ir Trakų
jauta buvusi Lizdeikos dukra ir jos vardu pavadin maršalas kunigaikštis Stanislovas Puzinas, miręs
ta iškalnėn nubėgusi lyguma. Prie pat Pajautos slė 1821 metais. Greta jo rūsyje yra įmūrytas ir Virgi
nio stūkso didžiulis kalnas su piltais volais. Tai bu- nijos Puzinatės karstas, kurį prieš keletą metų at
plėšė nežinomas brangenybių ieškotojas. Tas atarbusi senovės lietuvių pilis.
dymas
ir dabar nesutvarkytas. Matyti mirusios juo
Pajautos slėnio pakraščiu sidabrine juosta sro
do
šilko
drabužiai.
vena Neris. Ji ateina iš tamsių miškų ir tuojau, pa
— Brangenybių jis nerado, — kalba kernavišžvelgusi į Kernavės atkalnes, pasislepia amžinai ža
liuojančiame šile. Anapus Neries pakiliuose kalne kiai, — nes Puzinaitė buvo pamaldi ir nesipuošė.
Priešais kunigaikščių Roemerių ir Puzinų mū
liuose rikiuojasi eilės sodybų ir akis tik dalį jų įsten
rinę
koplyčią
stovi medinė aštuoniakampė apie 250
gia aprėpti.
metų
koplytėlė.
Ji prieš keletą metų taip pat buvo
Prie pat Kernavės nustatytos administracinės
sienos gairės. Už tos sienos prieš keletą metų dunk numatyta nugriauti, kad karvėms rišti būtų daugiau
sojo gražus miškas, šiandien toje vietoje matyti ply vietos. Tačiau muziejininkams patarus, ji dar palik
nos Neries atkrantės. Šimtmečius ošusieji medžiai ta. Ta koplytėlė esanti maždaug prieš 80 metų at
visi iškirsti ir daro tos žemės iškarpos nykų vaizdų. kelta iš Koplyčių kalno. Koplyčios kalnas yra apie
4 km už Kernavės, Europos dvaro lauke. Tame kal
Kernius — Kernavės įkūrėjas
ne apie 170 metų stovėjusi ta įdomios statybos (toks
Manoma, kad Kernavę 1040 metais įkūręs ku medinis aštuoniakampis pastatas Lietuvoje yra vie
nigaikštis Kernius. Vėlesniais laikais Mindaugas iš nintelis) koplytėlė ir joje, esą, meldėsi lietuviai

Kelionė aplinka.
L——^Lietuva

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Velionis nemaža rašė lietuvių spaudoje.
Ypač mėgo rašyti apie gamtą: paukščius,
žvėrelius ir gyvulėlius. Mat, buvo aistrin
gas medžiotojas, suaugęs su Lietuvos
gamta. Jo daug straipsnių buvo išspausBintų „Europos Lietuvyje“, JAV, Austra
lijos ir Argentinos lietuvių laikraščiuose.
Priklausė tremties Žurnalistų sąjungai.
Buvo V. Vokietijos padalinio narys. Pra
vedė Vokietijos LŽS valdybos rinkimus.
Su velioniu man teko susipažinti Augs
burge, bendruomeninį darbą kartu dir
bant Paskutinį kartą su juo mačiausi
Hamburge 1968 m. Jis tada atvyko iš Pinnebergo jau liguistas, bet, būdamas labai
pareigingas, atskubėjo pasitarti bendruo
meniniais reikalais. Po to jis netrukus
rimtai susirgo ir apie 7 metus iškentėjo
sunkias kančias.
Skaudu atsisveikinti su gerais Bičiu
liais. Bet dar skaudžiau atsisveikinti su
ištikimais lietuviais, kurie visą savo gyve
nimą aukojo Lietuvai. Tebūnie Tau, bran
gus Jonai, lengva svetimoji žemelė, nors
meliausiai būtum atsigulęs į gimtąją že
mę.

SOVIETŲ RAŠYTOJAI

Pasaulyje yra susidariusi nuomonė, kad
Sovietų Sąjungą garsina ne tai, kas ten
leidžiama daryti, bet tai, ko neleidžiama.
Tatai ypačiai liečia literatūrą ir tokius
autorius, kaip Pasternaką ar Solženicyną.
Tačiau autorių ištrėmus ar jo raštus išlei
dus užsienyje, rusų tauta mažai tegali jais
pasinaudoti. O vakariečiams apsirgus
draudžiamų sovietinių knygų gaudymo
manija, lengvai gali juos išnaudoti sovie
tinė propaganda, į avelių būrį sąmoningai
paleisdama ir KGB vilką.
Geriau nusimanantieji sovietinės litera
tūros užkulisiuose teigia, kad ir viduje po
1953 m. pasirodo talentingai parašytų
knygų, atidengiančių pusiau užmaskuotos
realybės veidą. Pavyzdžiu nurodomas F.
Iskanderlo romanas „The Goatibex Con
stellation“, kuriame aprašomas bandymas
pagerinti ožkų veislę, kryžiuojant lauki
nius ožius su naminėm ožkom. Tai užmas
kuota teorija „genetiko“ Lysenkos, kurį
Stalinas buvo iškėlęs į sovietinių moksli
ninkų viršūnes. Gerai pavartę lietuvių li
teratūros katalogus, gal irgi ką nors pana
šaus surastume. Todėl suprantama, kodėl
rusų rašytojai neieško vizų į užsienius,
nes atitrūkę nuo savųjų kūrybos šaltinių,
praranda kūrybinę galią ir įtaką.

Dar nepriklausomoje Lietuvoje pradė
jęs kurtis Čiurlionio ansamblis šiemet
švenčia 35 metų sukaktį. Ansamblio vado
vas A. Mikulskis šitaip nupasakoja įsikū
rimo istoriją.
„1940 m. sausio 15 d. susirinkę per 30
šaulių dainininkų, įkūrėme Vilniaus Sau
lių Rinktinės Vyrų Chorą. Tuojau O. Mi
kulskienė — šaulių kanklių orkestrą, o J.
Kazlauskaitė — tautinių šokių šokėjų ra
telį, ir turėjome visą Vilniaus Šaulių An
samblį.
Buvome jo be galo reikalingi, nes tuo
metu Vilniuje neveikė joks lietuvių meni
nis vienetas. Tad ir vyrų choro pirmieji
pasirodymai įvyko jau Vasario 16 d., net
dviejose salėse.
Kas galėjo nujausti, kad tuoj Lietuvą
okupuos bolševikai? Kad, jau galingas, 60ties vyrų choras turės pakeisti vardą į
LTM Čiurlionio Ansamblį? Kad per radi
ją ir viešais koncertais teks stiprinti tau
tiečių dvasią ir guosti iš skausmo plyštan
čias širdis, o vėliau trauktis iš Tėvynės ir
užsieniuose svetimiesiems išdainuoti savo
Tėvynės tragediją, tautos kančias.
Po keturių metų, su netoli 500 koncer
tų Europoje, teko persikelti per Atlantą ir
čia veiklą tęsti, sulaukiant 35 metų su
kakties. Kas galėjo pramatyti, kad tėkš iš
dainuoti virš 1.000 koncertų žymiausiose
Europos ir šio kontinento koncertų salėse
ir tautos kultūros istorijon, nedrebenčla
ranka, įrašyti šimtus didžiųjų pasaulio
muzikos kritikų „brilijantiškus vertini
mus“.
KULTŪROS ŽIDINIO BIBLIOTEKA

Naujai pastatytame Kultūros Židinyje
New Yorke pradėta organizuoti bibliote
ka. Bibliotekos įrengimu rūpinasi Woodhaveno lietuvis Antanas Maceika, padova
nojęs jai visas savo turimas knygas. To
dėl ir pati biblioteka pavadinta Antano
Maceikos vardu.
Bibliotekoje šiuo metu jau yra 4.834
knygos. Iš jų 4.193 padovanotos A. Macei
kos. Jo dovanotų knygų vertė yra daugiau
kaip 10.000 dolerių.
V. JONUŠKAITĖ — LESKAITIENĖ RAŠO
ATSIMINIMUS

stabmeldžiai. Tai buvusi mūsų senolių šventykla.
Atkėlus ją į Kernavę buvo nauju būdu perstatyta,
bet konstrukcija palikta pirmykštė. Kernavėje anks
čiau į šią koplyčią dėdavo mirusius.

Buvusi Lietuvos operos primadona Vin
cė Jonuškaitė — Zaunienė — Leskaitienė
ruošia savo įdomaus ir turiningo gyveni
mo atsiminimus. Buvusi aktyvi visuome
nės veikėja, ji tos veiklos nemeta ir išei
vijoje. Gyvendama Santa Barbaroje (Ka
lifornijoje), ji aktyviai prisidėjo steigiant
Lietuvių Moterų Federaciją, per kurią ji
turi progos iškelti Lietuvos ir lietuvių rei
kalus tarptautiniuose sluoksniuose. Rei
kia laukti, kad jos atsiminimai atskleis
daug įdomių momentų iš nepriklausomo
sios Lietuvos gyvenimo laikotarpio.

Kernavės gintaras ir kūlgrindas

PREMIJA DR. C. MASAICIUI

Kernavės apylinkėse nuolat randama gintaro.
Vietos pradinės mokyklos vedėjo Šiaučiūno įsteig
tame mokyklos muziejuje yra vienas gintaro gaba
lėlis su jame suakmenėjusiu vabzdeliu. Jis rastas
prie Musės upės, tekančios pro Musninkus. Prieš
kurį laiką Liūliškių kaimo gyventojas kasdamas šu
linį apie devynių metrų gilumoje rado 400 gramų
didumo gintaro gabalą, kurį už penkiolika litų par
davė vienam Kauno auksakaliui .
Kernavės apylinkėse randama ir šiaip įvairių
senienų. Jų nemažai yra surinkta tame muziejėlyje.
Čia yra viena sidabrinė kapabirka. Tai senovės lie
tuvių pinigas. Jo vardas kilęs nuo netoli Stokholmo
esančio Birko miesto, su kuriuo senais laikais inten
syviai prekiavo vsos Baltijos valstybės ir su pirkliais
atsiskaitydavo minėtojo vardo pinigais. Pernai ru
denį bulves kasdama netoli Kernavės esančio Ku
nigiškių kaimo gyventoja tokių pinigų iškasė 24 vie
netus ir juos gana pigiai pardavė.
Prie pat Kernavės kitoje Neries pusėje Mitkiškių kaimo gyventojas 1933 m. kasinėdamas daržą
atkasė molinį indą, kuris, kastuvo paliestas, vietoje
sutrupėjo ir iš jo išbiro geroka krūvelė Vytauto lai
kų pinigų ir muštinių. Visus tuos pinigus tas žmo
gus pardavė vienam kunigui už 125 litus. Kernavės
mokyklos vedėjas muziejui tegavo indo, kuriame
rado pinigų, šukes. Pirkėjo prašė nors vieną radinių
duoti, bet tas atsisakė, pareikšdamas, kad mirda
mas Kernavės mokyklos muziejui testamentu užra
šysiąs.
Be gražiomis legendomis apsuptų Kernavės
kalnelių, ča yra ir daugiau įdomių praeities liudi
ninkų. Miške, per kurį iš Kernavės eina kelias į Vil
nių ir Trakus, yra balose išlikusios kūlgrindos.
Ankstesniais laikais to kelio nebuvo. Miške yra di
džiulės balos.
Įkalnėje prie pat Kernavės yra nedidelis eže
riūkštis. Prie jo bala, vietos gyventojų vadinamapragarine. Esą, ši pragarinė tai anga požeminio ke
lio su Trakais. Kartą kalnelyje jaučiais aręs kernaviškis ir jo jaučiai pasibaidę. Bėgdami jie patekę j
tą balą ir nugarmėję. Po kelių dienų iškilę Trakų
ežere. Taip pat toje baloje nuskendusios vieno ker
naviškio žąsys ir po kiek laiko pasirodžiusios Trakų
ežero paviršiuje.
— Kas į ją pateko, kaip į pragarą, — apie pra
garinę kalba kernaviškiai.

Dr. Česlovas Masaitis, dirbąs JAV ar
mijos balistinių tyrimų laboratorijoj, su
silaukė Armijos departamento Tyrimų ir
patobulinimų premijos. Premijos duoda
mos armijos mokslininkams, inžinieriams,
kurių įnašas yra pirmaujantis tų metų bė
gyje .Dr. Masaitis buvo premija pagerbtas
už jo laimėjimus, išvystant matematinius
būdus, analizuojant šarvų tinkamumą
tankų planavime. Pažymima, kad dr. Ma
saitis yra Balistinių tyrimų laboratorijos
skaičiavimo analizių vadovas. Jo tyrimai
atmetė mintį, kad reikia atsisakyti kai
kurių tanko šarvų, besiekiant jų didesnio
judrumo. Vėlesni tyrimai patvirtino jo
apskaičiavimus. Dr. Masaičio tyrimų dė
ka perkeista tankų tyrimų ir tikrinimų
sistema.
Skelbdamas apie tą dr. Masaičio laimė
jimą, laikraštis „APG News" pažymi, kad
dr. Masaičio tyrimai prisidėjo prie suplavimo tokių tankų, kurie teikia maksimu
mą saugumi kaip pačiam tankui, taip ir jo
įgulai bei tanko uždavinio atlikimui. Laik
raštis pažymi, kad dr. Masaitis yra lietu
vis, duoda suglaustą jo biografiją ir in
formuoja apie jo išeitą mokslą, skelbda
mas, kad jis bendradarbiauja mokslinėje
spaudoje, enciklopedijose ir jo vardas
įtrauktas į žymiųjų žmonių žodynus.
„Draugas“

(bus daugiau)

VANDALAI KAPINĖSE

Šv. Kazimiero kapines Čikagoje balan
džio 27 d. naktį nusiaubė nežinomi vanda
lai. Jie išvartė apie 380 paminklų, dauge
liu atvejų sudaužydami skulptūras bei
kryžius. Labiausiai nukentėjo ankstesnio
jo laidojimo sekcijos. Kapų administraci
ja tikisi atstatyti apie 90% išvartytų pa
minklų, o labiau sužalotiems atnaujinti
reikės nemažų išlaidų. Paminklai nėra ap
drausti, -tad susidarys lėšų problema. Kas
buvo tie vandalai, šiuo metu tebėra neaiš
ku. Svarstomos kelios teorijos: amerikie
čių supemacionalistų veiksmai prieš lie
tuvius, komunistų suorganizuota akcija,
narkotikų vartotojų siautėjimas ar, gąl
būt, piktos valios paauglių darbas. Šį la
bai skaudų įvykį Čikagos lietuviams tiria
policija. Mažesnio masto išniekinimo
anksčiau buvo susilaukusios kai kurios
katalikų ir nekatallkų kapinės Čikagos
pietvakariuose. Tada į policijos rankas pa
tekę vandalai daugiausia buvo piktos va
lios paaugliai.
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jų. Praėjusiame DBLS atstovų suvažiavi
mui pirmininkaujant,
užibaigiau savo
trumpą kalbą šiais žodžiais: „Niekas mū
Pelėdos, kaip mokslo ir išminties simbo
sų, lietuvių, nesunaikins, jeigu mes patys
lio, prasmė susijusi su antikinės Graikijos
savęs nesunaikinsime“.
mitologija, kurios ištakų reikia ieškoti ne
Mano dėdė Antanas buvo labai darbš vėliau, kaip VIII — VII a. pr. m. e. Seno
tus, malonaus būdo ir geros širdies žmo vės graikų deivė Atėnė buvo laikoma iš
gus. Mes visi jį mylėjome ir gerbėme. Sa minties, mokslo ir menų globėja, ji buvusi
vo gyvenimą jis praleido ūkininkaudamas tikra žmogaus draugė, išmokiusi jį verpti,
pas brolį kun. J. Kuzminską. Pasenęs dė austi, laivus statyti, įvairių kitų amatų.
dė Antanas nuėjo karšintis pas jaunesnįjį Praktiškas šių derbų pobūdis buvo sieja
brolį Stanislovą, irgi ūkininką, netoli Gu mas su meistriškumu ir meniškumu. Ypač
džiūnų. Prasidėjo karas, rusai okupavo artimi deivės santykiai buvę su Atėnų
Lietuvą. Paskutinius tris savo gyvenimo miestu, kuriam ji padovanojusi alyvmedį.
metus jis labai sunkiai sirgo. Visų gydy Ano meto papročiu, Atėnei, kaip ir ki
tojų sprendimas buvo vienas — nepagy tiems Olimpo dievams, buvo priskiriami
domas, mirtis bet kurią dieną... Bet dėdė gyvūnai. Jos šventieji gyvūnai buvo žaltys
Antanas galvojo sau vienas kitaip ir kartą ir pelėda. Didelėse ir raiškiose pelėdos
prie vakarienės stalo tarė: „O aš visvien akyse atėniečiai įžiūrėdavo išminties at
nemirsiu, iki neišgirsiu per radiją Lietu spindį. Net ir senovės graikų pinigai turė
vos himno“. Laikas bėgo ir jokių perspek davo pelėdos atvaizdą. Ji buvo minima
.priežodžiuose, pvz., „Nešti pelėdą į Atė
tyvų himnui nesimatė, bet staiga štai...
Rusams pasitraukus, o vokiečiams besi nus“. Pagarbą Atėnei ir ją simbolizuojan
artinant, Lietuvai atsirado trumpa proga čiai pelėdai graikai išlaikė ilgus amžius.
vėl būti nepriklausoma. Lietuvos radijas Dar XX a. pradžioje Atėnuose buvo pa
paskelbė Nepriklausomybę, suskambėjo protys išvažiuojantiems iš šio miesto sve
čiams dovanų įteikti narvelį su pelėdžiu
Lietuvos himnas.
Dėdė Antanas išgirdo, nusišypsojo, ap ke.
Atėnės paukščiu buvo laikoma maža pe
siašarojo ir mirė...
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje lėdžiuke, kurios lotyniškasis vardas taip
pat siejasi su deive — Athene noctua. Jos
Stasys Kuzminskas

Pelėda — mokslo simbolis

LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)
Skaudu žiūrėti, kai nugalėtas ir puolęs
herojus, negalėdamas savo pralaimėjimų
bent sudriskusiu skuduru pridengti ir sa
vo asmenišką orumą išgelbėti, pasirenka
didžiausią jo žinioj dar likusią patranką
ir šauna į žvirblių krūvą. Nei vieno nenu
šovęs, bet tik išblaškęs, garsina save did
vyriu, papuošia savo krūtinę blizgučiais
ir grįžta iš „karo lauko“ miniai garsiai
plojant. Tokiais atvejais „herojus" yra tik
pagarbos ieškantis juokdarys, o minia de
speratiškai ieško paguodos, po tik įvyku
sios ir giliai pergyventos katastrofos.
Panašiai įvyko JAV-bėse, kai Baltieji
Rūmai Vašingtone triukšmingai sujudo
gelbėti įžūlių kambodiečių saujelės pa
grobtą laivą „Majaguez“.

Paties įvykio smulkmenas vargu ar be
verta dar kartą prisiminti — tokių įvykių
jau yra buvę ir jų bus dar daugiau. Bet
kas mums visiems privalomai įsidėmėti
na, tai milžino menkystė; milžino, kuriuo
mes, mažesnieji, per dešimtmečius pasiti
kėjome Ir dar dešimtmečius norėtume pa
sitikėti.
Laivą pagrobus, visiems JAV diploma
tiniams protestams, grasinimams, prašy
mams pasaulis liko kurčias. Net vieninte
lis ir svarbiausias JAV detenitės draugas
— Kremlius nesujudėjo ir akim nemirkte
lėjo.
Tuomet užsirūstinusio JAV prezidento
įsakymu buvo panaudotos įvairios ginklų
rūšys, net dujos ir priedo prie visa to —
didžiausia bomba, kokią amerikiečiai tu
rėjo savo kariškame arsenale. Ir prieš ką?!
Prieš mažą, palyginti, beginklių kambo
diečių saujelę... Po to sekė milžino perga
lės puota.
Puotai besibaigiant, maža Kambodijos
kaimyninė valstybė Tailandas pareikala
vo, kad amerikiečiai išsikraustytų iš ten
turimų bazių ir, be to, atsiprašytų už su
keltą triukšmą ir nepatogumus. Nesunku
įsivaizduoti, kaip valgio kąsnis ar gėrimo
gurkšnis, šią žinią pranešus, sustojo puo
taujančiųjų gerklėse ir vėliau buvo sun
kiai nurytas. O nuryti reikėjo — negi vėl
telksi dujas ir didžiausią bombą?!
Iš visa to aišku, kad milžinas pernelyg
persistengė. Didžiausia bomba, dujos, puo
ta nei vieno neužimponavo, neįtikino; vei
kiau išprovokavo ironišką šypseną ir net
sukėlė juoką. Po Vietnamo tragedijos (o
tai buvo tikra tragedija!) būtų daugiau
tikęs ir užimponavęs teisingai, bet kukliai
apskaičiuotas, tylus, ryžtingas veiksmas.
•••
Vietnamo tragedijos pasėkų negalima
pašalinti tir bet kokiu grasinančiu riksmu,
kaip tai yra padaręs JAV krašto apsaugos
sekretorius Schlesingeris. „Jeigu prasidė
tų naujas žibalo tiekimo draudimas Vaka
rams, JAV laivynas yra pasiruošęs tokiai
blokadai pasipriešinti ir ją sugriauti!..“
Arba — „įspėjame! Jeigu šiaurės Korėjos
vyriausybė pasiryžtų pradėti karą prieš
pietų Korėją, tai JAV nesvyruodamos ko
vos už savo ištikimą sąjungininką, Pietų
Korėją!“
Šia proga prisimintina, kad Korėjos ka
ras JAV buvo irgi skaudus, kruvinas ir,
deja, taip pat pralaimėtas. JAV tuomet
siekė vienos Korėjos, o visgi liko dvi, t. y.
kaip norėjo Kinija ir Sovietai. Tas įvyko
ne todėl, kad JAV kariškas pajėgumas bu
vo menkas, 'bet tik todėl, kad pajėgoms,
kaip ir Vietname, vadovavo ne generolai,
bet politikai.
Šiandien gi Schlesingerio šauksmas, kad
JAV kovos petys į petį su savo ištikimu
sąjungininku, tam, kas ne aklas ir ne glušas, yra tuščias tarškalas, šiandien visi
žinome, kad rimtai padėti sąjungininkui
„petys į petį“ JAV-bėms trūksta svarbiau
sio dalyko — tautos, kuri norėtų kariauti;
tuo tarpu yra priešingai — tauta isteriš
kai bijo karo ir trokšta ramybės.
JAV dabar reikia tik vieno dalyko —
moralinio atsinaujinimo, šio atsinaujini
mo vyksmas gali būti ilgas ir jo kryptis
tuo tarpu sunkiai įspėjama. Labai abejo
tina, ar dabartiniai tautos reikalų vadovai
yra pakankamai išradingi ir kūrybiškai
pajėgūs tam atsinaujinimui formuoti ir
vadovauti.
Kol tas Amerikos moralinio atsinauji
nimo procesas vyks. Vakarai ir Jt| įtaigo
jamas pasaulis turės gyventi neįprastoj,
pavojingoj tuštumoj, o gal ir visai pasiti

kėti tik savimi. Sovietai, šiuo metu vie
nintelis politinis JAV sugulovas, mėgins
daryti visa, kad JAV prestižas tarptauti
nėj plotmėj nebūtų atstatyas ir tuo budu
moralinis atsinaujiminas viduje užsitęstų.
Esant takioms aplinkybėms, sakyčiau,
net neįmanoma tikėtis, kad asmeniškas
JAV prezidento apsilankymas Vakarų Eu
ropoje atneštų ką nors nauja ar ką nors iš
esmės pakeistų. Bus tik nauji žodžiai, žo
džiai, žodžiai... Visi turėsime būti paten
kinti ir laimingi, jeigu viskas išliks ilgai
niui taip, kaip yra dabar. Tai būtų didelis
prezidento G. Fordo laimėjimas. Bet ar iš
liks?! Gyvenimas niekuomet nestovi vie
toje.
• ••
Tuo tarpu, kai šioj pusėje vyrauja ne
tikrumas ir moralinė depresija, anoj pusė
je galvojimas ir įvykiai dėstosi kitaip.
Tik prieš keletą savaičių virš 300 Sovie
tų kariškų laivų manevravo visuose pa
saulio vandenyse — Viduržemio Jūroje,
Indijos vandenyne, Atlante, Ramiajame
vandenyne ir Arktikoje. Manevrai buvo
pavadinti „Okean 1975". Visi laivynai pa
skiruose vandenynuose, nors ir tūkstan
čius mylių atstu vienas nuo kito, turėjo
vieną gerai suderintą komandą. Viso So
vietų laivyno vyriausias admirolas Gorškov, matyti, turėjo tikslą parodyti, kad
Sovietų laivynas, nors ir būtų išsklaidy
tas visuose pasaulio vandenyse, reikalui
esant, per 90 sekundžių sugebėtų suderin
ti veiksmus į vieną nurodytą taikinį.
Tie Amerikos karo žinovai, kurie turė
jo progos matyti laivyną ir observuoti lai
vų manevravimus, priėjo vienos ir tos pa
čios nuomonės r— „fantastiška!..“
• ••
Tokios apimties manevrų fone gegužės 1
d. Kremliaus valdovams buvo maloniau
negu bet kada stovėti ant Lenino mauzo
liejaus ir iš ten žvelgti į daug žadančius
pasaulio horizontus.
Čia pat prieš juos gulėjo padrikusi mil
žiniška, tik jų akiai užmatoma, tylos ir
baimės lyguma. Tai — Sovietų Sąjunga.
Toliau už jos dešinėj raudonavo Portuga
lija, o kairėje riejosi ir maištavo Turkija
su Graikija. Visos trys valstybės NATO
nariai. O ten dar toliau raudona liepsna
degė Vietnamas. Visur kitur — Jugoslavi
joj, Italijoj, D. Britanijoj ir daug kitur
liepsnojo žvakutės, kaip Vėlinių metu. Ne
abejotinai gražus, o svarbiausia — daug
žadantis vaizdas.
Pasigėrėję, Kremliaus valdovai tyliai iš
sivaikščiojo. Tuo tarpu jie nesiryžta į bet
kurį drastišką, Vakarus galintį suerzinti,
ėjimą. Pagaliau, kam ir kur skubėti? Prie
šingai — šiuo metu Kremlius net subars
Portugaliją, jeigu ji pradėtų skubintis
raudonuoti; Turkijai ir Graikijai per savo
agentus patars nesipykti iki kraštutinumo;
o arabams pasakys, kad šautuvų valymą
atidėtų bent iki rugsėjo mėnesio (taip jau
padarė), o gal ir dar vėliau.
Mat, kaip tik šiuo metu Kremlius turi
kitą svarbų rūpestį, svarbiausią už visus
— būtinai šią vasarą užbaigti Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferen
ciją. Ir, žinoma, 100% sėkmingai. (Kaip
mums gerai žinoma, mažesnis nei 99,9%
Maskvos laikomas nepasisekusiu). Mask
vai atrodo, kad ši vasara galėtų būti ge
riausias laikas laimėjimų derliui suimti;
talkos nepritruks — D. Britanija su Wilsonu, Benn'u ir Foot'u priešaky, socialis
tinė Vak. Vokietija, socialistiniai skandi
navai, komunistėj anti Portugalija ir t. t.
Kur čia visus ir suminėsi! Pilną talkinin
kų sąrašą tektų baigti didžiąja raide V,
kuri visą Maskvos derlių maloniai sutiktų
palaiminti. Šia proga labai svarbu prisi
minti, kad konferencijos pradžioj D. Bri
tanijos konservatorių vyriausybės užs.
reik, ministerls Home vadovavo skaitlin
gai grupei tų valstybių, kurias reikalavo
laisvo žinių ir žmonių judėjimo tarp rytų
ir vakarų, kaipo būtinos sąlygos konfe
rencijos sėkmingumui. Dabar, einant kon
ferencijai prie galo, vaizdas smarkiai pa
sikeitė — anų valstybių grupė neteko va
dovaujančios įtakos.
Dėl tos priežasties Sovietai sutiko pa
likti Izraelio — Arabų ginčą iki rugsėjo
mėnesio atviru. Tuo būdu jis vis dar pa
liks stipri korta Sovietų rankose politinia
me lošime su Vašingtonu, kuris smarkiai
negaluoja ir šią vasarą dar nepasveiks.
Tokia yra bendroji — mus tikrai mažai
džiuginanti — padėtis.
• ••
Lietuvio susimąstymui
Praėjusį kartą citavau prof. Eretą. Štai
anos citatos dalis: „Kitas emigracijas
žlugdė bėdos, neturtas, alkis; mums gi pa
vojus gresia nuo migdančio gerbūvio, mus
užliūliuojančio pertekliaus“.
B. Raila rašo: „Ilgainiui palūžta kacetai,
o tvirtos dvasios žmonės — ne“ (mano pa
braukta S. K.).
Atsiprašysiu prof. J. Eretą ir mano bi
čiulį B. Railą už mėginimą gretintis prie

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Dovanotas arklys
Australija yra tolimas, žemės rutulio
papėdėje plaukiojantis kontinentas. Kas
pas mus vyksta, rodos, neturi įtakos į pa
saulio istorijos eigą. Bet taip nėra. Viskas
turi reikšmės išvedant istorijos takus.
Gudri sovietų diplomatija, pagavusi ant
meškerės darbiečių partiją, kuri šiandien
valdo Australiją, ir ministro pirmininko
Whitlam ambiciją „tvarkyti pasaulį“, nu
vedė prie visokių ekstravagancijų ir atsi
liepė pasaulio politikoje. Tuo pasinaudo
dami, sovietai Australijoje išbandė savo
imperialistinius planus, stebėdami pasau
lio politikų reakcijas. Vienas iš tokių žy
gių buvo, pagal sovietų pageidavimą, pri
pažinti Baltijos prijungimą prie Sovietų
S-gos, tų kraštų neatsiklausus. Baltai, uk
rainiečiai, gudai ir lenkai reagavo stipriai.
Reakcijos bang pasiekė kitus kontinentus,
ir dėka australiško skandalo, politikai (ir
JAV) praregėjo ir suprato rusų klastą.
Po šio skandalo min. pirmininkas Whit
lam nusišypsojo sovietų Jišlaisvintų“
kraštų emigrantams, kurie dar taip nese
niai karštai reagavo į jų gimtinių kraštų
pavergimą, ir įsteigė naują radijo stotį —
ACCES, kuri skiria po pusvalandį kas sa
vaitę transliadijoms kiekvienai emigran
tų etnografinei grupei jų pačių kalba.
Pirma lietuviška radijo valandėlė įvyko
gegužės 15 d. Programą paruošė grupė,
pasivadinusi Melbourne „Lietuvių kultū
rinės akcijos draugija“. Tai buvo lietuviš
kos muzikos ir dainų išpildymas plokšte
lėmis.
Pirmoji valandėlė neužsiangažavo su
ateities planais, neparodė, kokiu būdu
vyks kultūrinė akcija. Tikėtina, kad tai
turės greitai paaiškėti.
ACCES radijo stočiai vadovauti valdžios
paskirtas žinomas komunistas G. Zangalis. Žinoma, jis kontroliuos programą ir
be jo aprobavimo nepraeis Lietuvos Ne
priklausomybės aktyvistų pareiškimai,

nugara pilka, su baltomis dėmėmis, viršu
galvis išmargintas rusvais taškeliais, pa
pilvė — balsva, su neaiškiomis išilginėmis
drūžėmis, akys — geltonos. Šie paukščiai
gyvena ir Lietuvoje, medžių drevėse ar
šiaip apleistose vietose.
Sklindant antikinei kultūrai į Vakarų
Europą, pelėdos įvaizdis pradėtas naudoti
jau atskirai nuo Atėnės.
Tikriausiai nuo XV a., išradus knygų
spausdinimą, pelėda imta vaizduoti su
knyga, tuo pabrėžiant knygą, kaip išmin
ties ir žinių sankaupą. Tokiu pavidalu šis
simbolis atėjo iki mūsų dienų. Spaustuvi
ninkai juo žymi savo dirbtuvės firmą, pe
lėda simbolizuoja spaudos darbą kaip vi
sumą. jos atvaizdas piešiamas knygų eks
librisuose.
Tiesa, pelėda ne visu mėgiama. Lietuvių
tautosakoje į ją žiūrima kaip į nelaimės
pranašą. „Rėkia pelėda, bus bėda“ — tei
gia lietuvių liaudies išmintis. Jos pasiro
dymas sukelia mirties, nelauktos lemties
vaizdinius. Panašus yra ir slavų tautų
folkloro požiūris.
„Mokslas ir Gyvenimas"

ANGLAI IR FUTBOLAS
Modemiškojo futbolo tėvynė yra Angli
ja. Kai po antrojo pasaulinio karo atvy
kome į Angliją, gyventojai pasakodavo,
kad jokia futbolo komanda iki tol anglų
dar nėra įveikusi jų pačių žemėje ir kad
futbolo aikštėse nei tarp žaidikų, nei tarp
žiūrovų niekad neįvyksta peštynių. Esą
būdavę priešingai: jei karo metu kildavę
kokių nesusipratimų tarp dviejų dalinių,
tai suorganizuodavo futbolo rungtynes, iš
gerdavo cup of tea ir taika bei harmonija
vėl atstatyta. O dabar...
Jeigu atmintis nesušlubavo, tai pirmie
ji, berods, anglus jų pačių saloje įveikė
tie patys vokiečiai, su kuriais praėjusį
trečiadienį anglai nesėkmingai kariavo ne
tik futbolo aikštėje, bet ir Paryžiaus gat
vėse. Vėliau pralaimėjimai pradėjo byrėte
byrėti. O žiūrovų — rėmėjų elgesys išvir
to, paprastai tariant, chuliganizmu. Ne
tik nuolatinės muštynės, nekaltų žmonių
užkabinėjimai, bet ir susisiekimo priemo
nių — autobusų ir vagonų — gadinimas
virto eiliniu reiškiniu. Prieita net iki to,
kad Londono miesto transporto tarnauto
jai atsisakė tūkstančius škotų futbolo en
tuziastų vežti iš miesto į Wembley stadio
ną. Turėjo žygiuoti vyrai 8 mylias pėsti,
negaudami nei alaus lašo liežuviui suvil
gyti, nes visi barai, bijodami vandalizmo,
užsidarė ir užsibarikadavo...
Paskutiniosios futbolo rungtynės su vo
kiečiais Paryžiuje tikrai anglams garbės
nepadarė. Paliekant futbolo žinovams
spręsti apie patį žaidimą ir padarytas
klaidas, anglų žiūrovų elgesys buvo nepa
teisinamas. Muštynės miesto gatvėse, iš
daužyti langai, išplėštos krautuvės stebi
na ne tik užsieniečius, bet ir pačius ang
lus, kurie, kaip minėta, prieš 25 metus tei
gė, kad anglai sporto, o ypačiai futbolo,
pasaulyje yra džentelmenai. Laikai pasi
keitė.

Vasario 16-tos ar tremtinių minėjimai, so
vietų Rusijos imperialistiniai pasikėsini
mai, tautų genocidas ir panašūs klausi
mai. Ar kels tuos klausimus „Lietuvos
kultūros akcijos grupė“ ir ar Zengalis ją
aprobuos?
Lietuviškąją (ir kitų pavergtų tautų)
radijo valandėlę finansuoja darbiečių vy
riausybė, neseniai sutikusi su laisvės Ir
nepriklausomybės atėmimu Baltijos kraš
tuose. Atrodo paradoksiška, o komunisto
paskyrimas vadovu — klastinga. Vyriau
sybė veiksmuose su Sovietų S-ga ir Viet
namo politikoje parodė savo simpatijas
komunistams. Tik Vakarų pasaulio opini
jos pabijojęs, Whitlam sutiko įsileisti ne
didelį skaičių pabėgėlių iš Vietnamo, ku
rie, anot ministrų pareiškimų, nėra pagei
daujamas elementas Australijoje, nes jie
yra antikomunistai.
Ir štai, tie patys ministrai sutiko įsteig
ti ir finansuoti radijo valandėles tų, kurie
kovoja prieš komunizmą, pavergusį jų
gimtuosius kraštus. Tam reikalui, be abe
jo, reikėjo surasti nekovojančių kultūri
ninkų.
Ar galima tikėti, kad darbiečių partijos
ir Whitlamo politika pasuko kita krypti
mi? Darbo partijos politika suka į kraštu
tinę kairę. Tai rodo ūkio nacionalizavi
mas, draugystė su Sovietų S-ga, rėmimas
šiaurės Vietnamo ir t. t. Tat kodėl tokia
didelė dovana nekenčiamiems, dėl laisvės
kovojantiems emigrantams? Ar tai ieško
jimas būsimiems rinkimams pabaltiečių
simpatijų? Ar naujas įsiteikimas sovietų
imperializmui? Gal sovietų inspiruota
Australijos vyriausybė mokesčių mokėto
jų sąskaiton leidžia prabilti ateiviams,
kad parodytų pasauliui gerą valią, pade
monstruotų tam tikros dalies lietuvių su
tikimą su Sovietų Rusijos okupuotų kraš
tų „laisve“?
NUSKENDO ŽMONES
Prieš jojant, reikia gerai pažiūrėti do
Britų
spauda
pranešė, kad Vilniuj, grįž
vanotam arkliui į dantis, kurio vadeles
tant
žmonėms
iš
koncerto, sugriuvo pontolaiko komunistas G. Zangalis.
ninis tiltas, nusinešdamas ir žmonių aukų. Kiek žmonių nuskendo, spauda nepra
neša. Net pats tilto nuskendimas nebuvo
paminėtas vietinėje spaudoje. Nors tai at
sitiko balandžio 13 d„ bet žinios pasiekė
Vakarus tik po mėnesio. Kai kurie šalti
niai skelbia, kad nuskendę daugiau kaip
20 žmonių.

Kili, rašo

„Pasaulio Lietuvis“ (Nr. 13) S. Barzdu- čios enciklopedijos. Argumentacija, kad
ko straipsnyje apie PLB negeroves, tarp JAV vyriausybė nepripažįsta tokio politi
kita ko, sakoma:
nio vieneto, kaip Lietuvos TSR, ir dėl to
jam negali būti vietos enciklopedijoje ne
„Šiemet sukaks jau 40 metų, kai 1935 silpnina, bet stiprina redaktoriaus pozici
m. rugp. 11-17 d. Kaune D-ja Užsienio Lie ją savo bendradarbių tarpe. Reakcija, pa
tuviams Remti sušaukė Pirmąjį Pasaulio sireiškianti mūsų lietuviškų jausmų įžei
Lietuvių Kongresą, į kurį atvyko keturio dimu, taip pat netarnauja mūsų tikslui.
likos kraštų 105 lietuvių atstovai. Kongre Encyclopedia Britannica paskirtis yra in
sas įsteigė Pasaulio Lietuvių Sąjungą, ku formuoti publiką, ir argumentai turėtų
rios tikslas turėjo būti „jungti viso pa būti atremti į tą tašką, jog Britannica yra
saulio lietuvius tautinės kultūros ir eko nusikaltusi savo pagrindinėje misijoje
nominiais reikalais ir juos sieti su nepri teikti teisingą informaciją.“
klausoma Lietuva“. S-gą turėjo sudaryti
LAIKRAŠTINĖ ANTIS
juridiniai asmenys — tiek Lietuvos, tiek
Iš kur atsirado ši keista iš pirmo žvilgs
užsienio lietuvių draugijos, bendrovės ir
t. t. Deja, S-ga nepajudėjo iš pradinės sa nio, tačiau visiems žemės rutulio žmo
vo padėties ne tik dėl netrukus prasidėju nėms suprantamą sąvoka!
Pirmoji „laikraštinė antis“, nuo kurios
sio II pasaulinio karo, bet ir dėl atsiradu
sios opozicijos. Jai nepritarė net pati ne savo pavadinimą gavo daugybė kitų, pasi
rodė Prancūzijos I-osios imperijos laikais
priklausomos Lietuvos vyriausybė!“
Briuselyje. Vienas iš vietinių žurnalistų
Kaip buvo seniau, taip yra ir dabar.
— Robertas Komelisenas — Išspausdino
tokią naujieną: „Nepaprastą ančių raju
Įdomus yra tame pačiame laikraštyje mą rodo mūsų atliktas bandymas: iš dvi
PLB specialios komisijos Encyclopedia dešimties ančių paėmėm vieną, sukapoBritannica reikalams paaiškinimas lietu jom ją į gabalus kartu su kaulais ir
vių reakcijos dėl enciklopedijos pa plunksnomis ir numėtėme juos likusioms
darytų netikslumų. Tas paaiškinimas taip antims. Taip padarėme ir su sekančiomis
užbaigiamas:
antimis: kapojome jas viena po kitos ir
„Mūsų visuomenės reakcija buvo junta mėtėme likusioms gyvoms iki tol, kol liko
ma. Paties redaktoriaus Warren E. Preece tik viena, nusipenėjusi savo draugių kūnu
žodžiais, jis pirmą kartą savo gyvename ir krauju.“
yra susidūręs su tokiu spaudimu. Tas
Ši istorija ilgainiui papilto po visą Eu
spaudimas tačiau ne visada buvo gerai ap ropą ir vėliau jau buvo pristatoma kaip
galvotas. Daugeliu atvejų pačiam redakto žinia iš Amerikos. Tuo būdu milžiniška ir
riui buvo aiškiu, kad žmonės rašė protesto raji antis tapo visų sekančių laikraštinių
laiškus, net nepasistengę pasiskaityti pa ančių prosenele.
„Šluota“

POEZIJOS PAVASARIS
šiais metais suruoštas jau vienuoliktas
taip vadinamas „Poezijos pavasaris“. Poe
tai ir rašytojai, pasiskirstę grupėmis lan
ko įvairias krašto vietoves ir rengia vaka
rus. „Vagos“ leidykla išleido knygą „Poe
zijos pavasaris 1975“.

SUGRĮŽO IŠ AIRIJOS

„Tiesa“ rašo, kad neseniai lankęsis Ai
rijoje ansamblis „Lietuva" per dvylika
dienų koncertavęs 17 kartų. Koncertus ap
lankę 16.000 žmonių. Dubline dalyvavęs
pats Airijos prezidentas, kuris scenoj sve
čius pasveikinęs.
Ypačiai atsimintinas buvęs susitikimas
su Airijos komunistų partijos generaliniu
sekretorium O'Riordanu, kurio pasisaky
mai apie Lietuvą buvo spausdinti „E Lie
tuvio" Nr. 22. Jis labai šiltai prisiminęs
apie savo viešnagę Lietuvoje.
Ansamblio koncertą aprašęs Č. Grencevlčius saiko, kad Lietuvos Ir airių liaudies
menas turįs nemaža bendrų bruožų.
Kaip jau anksčiau buvo rašyta, šitie
koncertai sukėlė airių spaudoje nemaža
diskusijų.
LIETUVIAI FOTOGRAFAI
čekoslovakjoje „Odeono“ leidykla išlei
do trisdešimt šeštąją knygą iš serijos apie
pasaulio fotografiją. Toji knyga — albu
mas, pavadintas „Pabaltijo tarybinė foto
grafija". Iš 80 albume spausdinamų dar
bų — 42 yra lietuvių fotografų reproduk
cijos.
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Europos _

Lietuvių Kronika
VIEŠNIOS IŠ KANADOS
Į ROMĄ
Pakeliui j Europą Lietuvių Namus ap
Skrendantieji Romon birželio 27 d.
lankė viešnios iš Hamiltono (Kanada) Ma Gatwick aerodroman turi atvykti apie 8
rija Kazlauskienė ir Aldona Kaminskaitė. vai. ryte, nes lėktuvas išlekia 9 vai.
Ta proga Europos lietuvių spaudai parem
Iš Nottinghamo tiesiog į aerodromą au
ti jos paaukojo 2.00 svarus.
tobusas išvyksta apie 3 vai. ryte nuo Ho
lidays and Sports Travel Ltd., 30 Musters
AUKOS
Rd., West Bridgford, Nottingham (netoli
Lietuvių Židinio).
Tautos Fondui aukojo
Iš Londono tiesiog važiuojama į Gat
St. Maliauskas — 12.00 sv., B. Glavec wick.
kas — 3.00 sv., A. Vaikalaitė — 3.00 sv.
Iš Romos grįžtama liepos 4 d.
Smulkesnių žinių kiekvienas gaus atski
BALTŲ MITINGAS
rai vėliau.
ALK Bendrija ir Liet. Židinys
Birželio 14 d. (šeštadieni) 7.30 vai. uk
rainiečių salėje — 154 Holland Park Ave.
W11 (požeminė stotis Holland Park) Bal MANCHESTERIS
tų taryba D. Britanijoje rengia estų, lat
vių ir lietuvių masinių deportacijų į Sibi
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
rą minėjimą.
Manchesterio
Lietuvių Koordinacinis
Mitingui pirmininkaus D. A. Martin,
Britų Europos Laisvės Lygos pirmininkas. Komitetas, visų Manchesteryje veikiančių
Kalbės rašytojas ir radijo komentato organizacijų talkininkaujamas, birželio 14
rius Janis Sapietls. Jo kalbos tema „Tau d., šeštadieni, 4 vai. p. p. rengia
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ,
tinis rezistencinis judėjimas Sovietų Są
kuris įvyks Mostono R. K. kapinėse. Daly
jungoje“.
Meninėje programoje pasirodys esčių vaujant organizacijoms su vėliavomis, bus
moterų choras, vadovaujamas Alberto Je- prie paminklinio lietuvių kryžiaus padė
tas vainikas už išvežtuosius ir žuvusius už
rums.
laisvę.
Visi kviečiami minėjime dalyvauti.
M. L. Koord. Komitetas

LONDONAS

TRADICINIS VAKARAS

VAIKŲ ŠVENTĖ

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.

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas š. m. birželio 21 d., šeštadienį, 4 vai.
p. p. rengia savo patalpose vaikų šventę,
p. p. rengia savo patalpose Vaikų Šventę.
Bus žaidimų, rungtynių, disko (disqotesque) dr t. t. Prašome visus vaikus ir tė
velius dalyvauti.
Klubo valdyba

EKSKURSIJA Į MARGATE

Birželio 22 d. (sekmadienį) šv. Onos
NE LIETUVIS, BET LENKAS MIRĖ
Draugjia ruošia ekskursiją į Margate.
Išvykstame nuo Lietuvių bažnyčios 9
„Europos Lietuvio“ 1975 m. Nr. 1 buvo
vai. ryto.
išspausdinta žinutė, kad Walkden 1974. X.
Narėms kelionė nemokama. Ne narėms 5 mirė lietuvis Sakevičius.
— 1.50 sv.
Walkdene gyvenantį lietuvį Antaną Sašv. Onos Draugijos Valdyba
kevičių gerai pažįstantis tautietis prane
ša, kad iš tiesų mirė tokią pavardę nešio
lenkas, o lietuvis yra gyvas ir sveikas.
WOLVERHAMPTONAS jęs(Dėl
klaidingos korespondencijos gerb.
TRĖMIMŲ IR ČIURLIONIO MINĖJIMAS A. Sakevičių atsiprašome. Red.).
Birželio 14 d. 7 vai. Wolverhamptono
skyrius kartu su Birminghamo, Coventrio
ir Gloucester!© skyriais puošnioje lenkti
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 Valdyba

NOTTINQHAMAS
IR ŠIĄ VASARĄ
Prie Lietuvių Židinio berniukų stovykla
šiemet bus nuo rugpiūčio 10 iki 17 dienos.
Užsirašoma pas židinio vadovybę.

PADĖKA
Mano brangiam tėveliui Nottinghame
mirus, nuoširdžiai noriu padėkoti kun. S.
Matuliui, MIC, ir svečiui kun. prel. V. Bal
čiūnui už atliktas laidotuvių apeigas baž
nyčioje ir kapinėse. Ačiū visiems už man
išreikštas užuojautas ir gėles, kurias pri
siuntė įvairios organizacijos. Ačiū visiems
tautiečiams, kurie, nepaisant darbo die
nos, gausiai dalyvavo laidotuvėse.
Daugiausia dėkoju sįavo šeimininkams
Nadiai ir Jonui Stankevičiams, kurie daug
padėjo mano liūdesio valandoje.
Bronius Strumskls

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Š. m. gegužės 24-25 d. d. L K. V. S-ga
„RAMOVĖ“ Manchesterio skyrius suren
gė išvyką — ekskursiją į Sodybą. Vyko 32
asmenys, kurių tarpe buvo ir jaunesnės
kartos atstovų. Pasitaikė, kad tuo laiku
vykusių dauguma pradėjo savo pavasari
nes atostogas. Į Sodybą kelias tolimas, bet
mielas. Kelionėj fabrikuose dulkių sluoks
niu apsineštos krūtinės godžiai tarukė
švelnų laukų, pievų ir žiedų kvapu per
sunktą šviežią pavasario orą. Sodyboje
buvo gana linksmai (praleistas laikas, iš
gerta, padainuota, pašokta, o kitą dieną,
sekmadienį, išklausytos šv. Mišios ir pa
mokslas. Naujai įrengta salė, bufetas ir
valgykla padarė malonų įspūdį. Tik vyrai
buvo nepatenkinti nakvyne palapinėj, kur
buvo šalta ir reikėjo gulėti ant senų ir su
sidėvėjusių čiužinių — guolių. Dėl to daug
vyrų atsisako važiuoti Sodybon, o mote
rys net ir girdėti nenori apie miegojimą
palapinėse. Kadangi moterų buvo tik 6,
jos rado prieglobstį kambariuose. Reikia
tikėti, kad Sodybos administracija, su
tvarkiusi pirmos svarbos reikalus, sutvar
kys ir šį.
Kelionė pavyko: visi laimingai nuvyko
ir parvyko.

VYSK. M. VALANČIAUS MINĖJIMAS
Gegužės 31 d. Manchesterio Liet. Soc.
klubas savo patalpose surengė vysk. M.
Valančiaus minėjimą, į kurį atsilankė
apie 50 žmonių, jų tarpe kun. V. Kamaitis
ir evan. kun. A. Putcė.
Minėjimą atidarė ir jį pravedė kun. V.
Kamaitis.
Paskaitą skaitė klubo pirm. V. Berna
tavičius. Savo paskaitoje trumpai ir drū
tai nusakė Valančiaus asmenį, darbus ir
tą naudą, kurią jis savo asmenybe ir dar
bais teikė Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui ir tolimesnei jos egzistencijai.
Tai progai pritaikytą eilėraštį padekla
mavo mūsų nuolatinis eilėraščių dekla
matorius V. Motuzą.
Minėjimas buvo atliktas per rekordinį
laiką: per 15 minučių salėn susirinko
žmonės, išklausė paskaitos ir išsiskirstė.
Tolimesnė eiga vyko klubo bare.
A. P-kis

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p. —
sukaktuvinės 39 m. kunigystės Mi
šios.
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.
LEIGH — birželio 15 d., St. Joseph's bažn.
MANCHESTER — birželio 29 d.. 11 vai.
BRADFORDE — birželio 15 d., 12.30 v. — BIRMINQHAMAS
iškilmingos pamaldos už Lietuvos
LICDNAS POLDMOS ŠEIMOS LIKIMAS
kankinius.
KEIGHLEY — birželio 22 d., 3 vai. p. p.
Birminghamo lietuvių visuomenę jaut
HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p., 39
riai
palietė Poldmos šeimos likimas. Mihmetų kunigystės sukaktuvių pamal
kel Poldmaa — estas, o jo žmona — Vanda
dos.
— lietuvaitė. Abu turėjo po 50 metų am
žiaus. M. Poldmaa buvo prityręs estų vi

suomenininkas ir veikėjas šioje apylinkė
je. Taip pat glaudžiai bendradarbiavo su
lietuviais. Jo žmona — Vanda, 'kuri dirbo
Seelly Oak ligoninėje, taip pat dalyvavo
lietuvių organizacinėje veikloje ir visuo
met mielai prisidėdavo, kur tik reikėda
vo. Bet štai M. Poldmaa staiga susirgo
kraujo išsiliejimu, trūko kakle arterija ir,
išbuvęs per 5 savaites ligoninėje, sausio
19 d. mirė. Jo kapą pridengė Birmingha
mo DBLS skyriaus vainikas su lietuviška
vėliava.
Vanda, likusi su dviem dukterimis —
Koidula 21 m. (jau dirbančia) ir Luule 16
m. (dar mokykloj), nors ir nelaimės pri
slėgta, gražiai tvarkėsi toliau. Bet vasario
24 d., parėjusi iš darbo, staiga mirė ir ji,
palikdama dvi našlaites. Vandos palydėti
bei jai atsidėkoti gausingai susirinko lie
tuviai ir estai į bažnyčią, kurioje ji buvo
pašarvota. Mišias atlaikė kun. S. Matulis,
asistuojant kun. A. Putzei. O B. Valterienė solo sugiedojo Vandos mėgstamą gies
mę Avė Maria. Prie kapo religines apei
gas atliko kun. S Matulis ir kun. A. Putze.
Jos kapą, šalia Mihkel, puošė ir DBLS
Birminghamo skyriaus vainikas su lietu
viška trispalve. Ilsėkitės ramybėje, Van
da ir Mihkel.

Našlaitėms paremti buvo pravesta pini
ginė rinkliava. Tai gražus pavyzdys padė
ti nelaimėje. Vienas tautietis net 50 svarų
paaukojo ir sakosi esąs laimingas, padėjęs
Poldmos šeimai.
A. Kietavičius

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. Kuzmidcio paskaita, kankinių atsiminimai ir
kita.
Visi vietos ir kitų kolonijų lietuviai
kviečiami šiame minėjime dalyvauti, nes
tai pirmas toks minėjimas ne tik Bradforde, bet ir visoje D. Britanijoje.
DBLS Bradfordo sk. Valdyba

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA
Birželio 14 d. Gloucesterio ir Stroudo
skyrius rengia ekskursiją į Wolverhamptoną. Iš Gloucesterio išvykstame nuo uk
rainiečių klubo, 37 Midland Rd., 4 vai. po
pietų; iš Stroudo — 4.30 vai. iš miesto
centro.
Prašome visus dalyvauti ir punktualiai
susirinkti.
Skyriaus valdyba

ŠVEICARIJA
LKB KRONIKA ŠVEICARIJOJE
AKTUALĖJA
Zueriche jau 4 metai veikia institutas,
kuris nagrinėja religijos padėtį, ateizmo
įtaką ir bendrai Žmogaus teises komunis
tų valdomuose kraštuose. Jo leidžiamas
žurnalas: Glaube in der 2. Welt š. m. Nr. 4,
remdamasis LKB Kronika, analizuoja
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Visas šis nu
meris skirtas išimtinai Lietuvos reika
lams. Džiugu konstatuoti, kad mūsų pa
vergtos Tėvynės balsas vis garsiau skam
ba pasaulyje.
J. J.

PROF. J. ERETO PASKAITA

Gegužės 30 d. prof. dr. J. Eretas Zuericho publikai Nova-Park viešbučio salėje
skaitė politinę paskaitą. Joje profesorius
apžvelgė pasaulio įvykius ir jėgų konste
liaciją, kuri juos įtaigoja. Profesoriaus
nuomone, Sov. Sąjunga dabartinėj pasau
lio sąrangoje vaidina labai svarbų vaid
menį ir todėl jai skyrė daug dėmesio. Pra
dėjęs nuo -Maskvos kunigaikštystės, profe
sorius apžvelgė rusų istoriją iki šių die
nų. Analizuodamas carų politiką, jis pri
ėjo išvados, kad ši kristalizavosi apie tris
punktus: Maskva — trečioji Roma, Euroazija ir panalavizmas. Atseit, carai (ceza
riai) turėtų tęsti Romos užkariavimų po
litiką Eurazijos plotuose, remdamiesi sla
vų vienybe. 1917 metų revoliucija šių tri
jų punktų nepaneigusi. Maskva, marksiz
mo skraiste prisidengusi, ir toliau sten
giasi suvienytomis slavų pastangomis už
valdyti visą Euraziją.
Paskaitos pabaigoje profesorius iškėlė
Kinijos augančią įtaką, ir tikisi, kad jai
stiprėjant, mažėsianti grėsmė Europai.
Pagal jį, marksizmas kinams nėra charak
teringas. Amerikai profesorius priskyrė
vadovaujamą vaidmenį Vakarti politikoje.
Mes esame prof. Eretui ypatingai dėkin
gi, kad jis, nenuilsdamas, viešai kelia Bal
tijos tautų klausimą, reikalaudamas joms
laisvo apsisprendimo teisės.

1975 m. birželio 10 d. Nr. 24 (1264)
TIK VIENA SUTARTIS NESULAUŽYTA ti į rotušėje esančias ratelio patalpas atsi
gaivinti ir pabendrauti. Netrūko ir šokių.
Ryšium su 30 metų sukaktimi nuo ant Įdomu, kad toje salėje leidžiama šokti tik
rojo pasaulinio karo pabaigos Šveicarijo liaudies šokiai ir dar valsas bei polka.
Atsisveikindamas, ratelio vadovas T.
je, Berne, veikiančio Rytų Instituto leidi
nys .Zeitbild“ paskelbė įdomų straipsnį Wild sakėsi norįs į savo repertuarą
apie tai, kaip Sovietų Sąjungos vyriausy įtraukti ir vieną lietuvių šokį ir prašė
bė sulaužė visas sutartis, (kurias ji buvo gimnazijos pagalbos jam išmokti. Jis ir jo
sudariusi su savo kaimyninėmis valstybė ratelio šokėjai mūsų mokinius pargabeno
mis. Laikraštis pacitavo ištraukas iš tai į Romuvą savo automobiliais.
kos sutarčių ir nepuolimo paktų, kuriuos
Sovietų Sąjunga savo laiku sudarė su Lie
NAUJOVIŠKOS PAMALDOS
tuva, Latvija, Estija, Suomija ir Lenkija.
Vasario
16 gimnazijoje dr. V. Jonaitė su
Taikos sutartimis Maskva atsisakė „vi
mokinėmis
balandžio 26 (šeštadienį) va
siems laikams“ teisių, kurių carinė Rusi
kare
pilies
salėje
suruošė pamaldas evan
ja turėjo į minėtas valstybes, o nepuolimo
ir katalikams vietoje sekmadie
sutartimis Maskva pasižadėji visokiomis gelikams
nio pamaldų. Vidury salės buvo įrengtas
aplinkybėmis gerbti savo kaimynų terito- altorius su rūpintojėliu, papuoštu žydin
rialinę neliečiamybę.
čių medžių šakomis. Pamaldi) tema —
Visi šie iškilmingi pasižadėjimai nesu Tikras gyvenimas yra tiktai Kristuje. Gi
trukdė Maskvos vyriausybės sudaryti 1939 tara bei mandolina palydimos mergaitės
m. vasarą suokalbį su nacionalsocialistine giedojo naujas religines giesmes (vieną
Vokietija ir pasidalyti Rytų Europoje „įta anglų kalba) ir skaitė šv. Rašto ištraukas,
kos sferomis“, o kai atėjo palanka proga, kuriomis dr. Jonaitė rėmė savo paskaitos
visas savo vakarų kaimynines valstybes teiginius. Baigiamąjį žodį tarė gimnazijos
kariškai užpulti ir pasigrobti jų žemes. kapelionas kun. J. Dėdinas.
Tuo būdu sovietų vyriausybė nuožmiai
sulaužė visas sutartis, kurias ji buvo pa
PAGERBTOS MOTINOS
sirašiusi su savo kaimynais.
Motinos
dieną Vasario 16 gimnazijoje
Vienintelė sutartis, kurios Maskva nesu
laužė, buvo Stalino-Hitlerio paktas! Sovie suruošė jos kat. kapelionas kun. J. Dėdi
tų Sąjungos vyriausybė dar ir šiandien nas gegužės 11 d. Dailin. Stančikaitės di
nuosekliai ir ištikimai laikosi to gėdingo deliu rugių Madonos paveikslu, žalumy
suokalbio nuostatų, pagal kuriuos nacio nais, gėlėmis, lietuviška tvorele, kryžiumi
nalsocialistinė Vokietija užleido 'bolševiki ir rūpintojėliu išpuoštoje pilies salėje su
sirinko visi moksleiviai, Romuvos gyven
nei Sovietų Sąjungai Rytų Europą.
tojai ir Huettenfeldo lietuviai.
Gražios kun. J. Dėdino mintys apie mo
tiną buvo perpintos Jūratės Barasaitės ir
Editos Gorskytės deklamuojamais F. Kiršos, B. Brazdžionio, B. Rutkūno ir nežino
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
mo poeto iš Lietuvos (apie kun. Zdebskio
Lietuvių ir mišrių šeimų vaikams 8-13 motiną) eilėraščiais ta pačia tema. Dr. V.
m. amžiaus vasaros stovykla ruošiama Ro Jonaitei ir kun. diak. Fr. Skėriui vado
muvoje. Mokestis — 50 DM per savaitę. vaujant, visa salė giedojo lietuviškas gies
Užsiregistruoti reikia iki liepos 1 d. VLB mes.
Valdyboje, pas VLB apylinkių vadovybių
narius ir kunigus.
Nordhein-WeStfalijos lietuviams jau
nuoliams nuo 10 iki 15 metų amžiaus va
saros stovykla ruošiama nuo liepos 25 d.
STOVYKLAUSIME
iki rugpiūčio 15 d. Frensburge bei Kirchen/Siegen, Jugendburg (DJH) an der
Šių metų vasaros stovykla įvyks vėl
Sieg Jaunimo užeigos namuose.
gražiojoje mūsų Sodyboje. Ji bus labai
svarbi ir ypatinga, nes turėsime labai ma
APDOVANOTI KARIAI
lonų ir laukiamą svečią — mūsų Vyriau
sią Skautininką Petrą Molį, kuris, vykda
Maj. J. K. vadovaujama lietuvių inžine mas į pasaulinę skautų Džiamborę, apsi
rijos kuopa gegužės 26 d. atšventė 26-ąsias stos pas mus keliom dienom.
tos kuopos įkūrimo metines. Per iškilmes
Stovykla įvyks nuo liepos 26 d. iki rug
šeši kuopos nariai apdovanoti už 25-rių piūčio 2 d. Sodybos vadovybė ateina į tal
metų darbą amerikiečių armijos darbo ką su maisto pagaminimu, tuo būdu turė
tarnyboje. Gen. Fitts jiems įteikė diplo sime daugiau laiko užsiėmimams ir vado
mus, po 600 dolerių ir dovanų krepšius. vams bus lengviau atlikti programą.
Apdovanotieji: J. Duoba, H. Fischer, K.
Kviečiu ne tik tuos skautus, bet ir va
Kružas, B. Motykiewicz, St. Mikulėnas ir dovus, kurie gal ir nenumatė stovyklauti,
V. Viliūnas.
pakeisti nuomonę ir atvykti.
Prašau visus jau dabar registruotis, pa
VOKIEČIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖJ vėlavusiems bus sunkiau patekti stovyk
Dainų ir liaudies šokių ratelis prie Hei lom
Kas svarbiausia, visi turime būti tinka
delbergo prisiglaudusio Lauterhauseno
miestelio ir šiemet gegužės 1 d. suruošė mai pasiruošę stovyklavimui.
Važiuojančiųjų iš šiaurės, kelione rū
gražią folkloro šventę. Ir šiemet joje da
lyvauti buvo pakviesta Vasario 16 gimna pinasi Raj. Vadeiva J. Maslauskas. Tikiu,
kad visi vadovai palaiko ryšius su juo.
zijos tautinių šokių grupė.
Tuo tarpu tikėkimės, kad oras atšils ir
Mūsų gimnazijos mokinių pasirodymas
aikštėje buvo sutiktas garsiais plojimais turėsime palankias sąlygas dar kartą at
— puikūs tautiniai drabužiai teikė tikrai naujinti pažintis gražioje Sodybos gamto
gražų vaizdą. J. Sonso vadovaujami moki je.
Ta proga kviečiu ir mūsų mielą visuo
niai dviem išėjimais pašoko Malūną, Len
ciūgėlį ir Kubilą. Programa baigta tradi menę pritaikyti savo atostogas skautų
ciniu kaspinų Šokiu, palydėtu orkestro. 10 stovyklos metu ir praleisti jas su jaunimu
porų šokėjų, bešokdami apie eglutę, supy Sodyboje.
Iki pasimatymo
nė apie ją margaspalvius kaspinus, o šok
Jūsų
dami priešinga kryptimi, vėl juos išpynė.
s. Jaras Alkis, R. Vadas
Po programos visi šokėjai buvo pakvies

VOKIETIJA

Skautiškuoju keliu

Petro Bulaičio laidotuvės
A. a. Petro Bulaičio laidotuvės, kaip ir
buvo galima tikėtis, sutraukė labai didelį
būrį žmonių. Dalyvavo ne tik londoniškiai,
matėsi žmonių net iš tolimo Mancheste
rio.
Trečiadienio vakare (birželio 4 d.) pa
rapijos salėje su velioniu atsisveikino lie
tuviškosios visuomenės atstovai. Buvo
perskaitytos gautosios užuojautų telegra
mos ir laiškai.
A. a. P. Bulaičio sūnui msgr. Jonui Bu
laičiui ir velionio šeiniai užuojautos tele
gramą šventojo Tėvo vardu atsiuntė Va
tikano sekretorius kardinolas Vlllot. Vati
kano valstybės sekretoriato vardu — arkiv. Benelli. Taip pat užuojautos telegra
mas prisiuntė Vatikano diplomatinės tar
nybos sekretorius arkiv. Casaroli, sekre
torius tautybių reikalams — msgr. Renato
Martino, savo ir personalo vardu nunci
jus Nairobyje (Kenija) — arkiv. Sarto
relli.
Telegramomis ir laiškais užuojautas dar
pareiškė prel. A. Bačkis, prel. Delininkaitis, prel. Jonušas, prel. Gutauskas, Islingtono burmistras D. J. Davies, miesto tary
bos narys Walker ir daugybė giminių,
draugų bei pažįstamų.
žodžiu atsisveikino S. Kasparas — Ang
lijos Katalikų Bendrijos Tarybos, Sielova
dos vedėjo kun. dr. S. Matulio, Sporto ir
Socialinio klubo ir Londono parapijos ta
rybos vardu. DBLS vardu atsisveikino
centro valdybos pirm. J. Alkis, o L. Namų
B-vės vardu — pirm. S. Nenortas. Dar
pranešta, kad Westminsterio vyskupas
Guazelli dėl kitų įsipareigojimų atsisvei
kinime ir laidotuvėse negalėjo dalyvauti.
Po to sūnui msgr. Jonui ir lietuvių bažny
čios rektoriui kun. J. Sakevičiui vadovau

jant, keturi velionio sūnūs pernešė savo
tėvo kūną į bažnyčią.
Sekančią dieną (birželio 5) lietuvių baž
nyčia vos galėjo sutalpinti žmones, susi
rinkusius palydėti visų mylimą ir gerbia
mą, lietuviškąjį patriarchą į paskutinę
poilsio vietą. Tautine vėliava pridengtas
karstas skendo gėlėse. Ant jo buvo uždė
tos šv. Silvestro ordino insignijos, o velio
nis buvo palaidotas to ordino Riterio uni
formoje.
Iškilmingas mišias laikė sūnus msgr. J.
Bulaitis. Jam asistavo kun. J. Sakevičius,
MIC, Highbury parapijos klebonas D. Not
tingham, New Southgate klebonas D.
Haughey ir kun. Bardney. Pamokslą pa
sakė kun. J. Sakevičius, MIC, lietuviškai,
ir kun. D. Nottingham angliškai. Per mi
šias giedojo parapijos choras, vadovauja
mas velionio žento J. Čemio.
Kapinėse jautrų atsisveikinimo žodį ta
rė Lietuvos Pasiuntinys V. Balickas ir lie
tuviškos veiklos daugelio metų bendradar
bis, DBLB Tarybos vicepirmininkas M.
Bajorinas (lietuviškai ir angliškai).
Nenoriai Skirstėsi lietuviai iš kapinių,
kuriose šalia ministerio Balučio ir būrio
draugų paliko patį veikliausią ir pavyz
dingiausią savo bendruomenės narį.
Visi laidotuvių dalyviai buvo Bulaičių
šeimos pakviesti į lietuvių klubą kavutės
ir užkandžių, kuriuos darbščios šeiminin
kės tikrai gražiai ir gausiai paruošė.
Šių laidotuvių proga apsilankę lietuviš
kajame kapinių kampelyje žmonės buvo
nustebę ir pasipiktinę nežinomų vandalu
elgesiu. Nemaža lietuviškųjų paminklų —
kryžių yra išversta, nulaužta nuo pasto
vo, o kai kurie net visiškai sudaužyti. Ši
toks vandalizmo pasireiškimas iki šiol dar
buvo nežinomas.

