
Gydytojai sukruto
PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

SĄJUNGOS 10-to suvažiavimo, įvykusio 
1975 m. gegužės 24-25 d. d. Chicagoje,

REZOLIUCIJOS.
Komisija (dr. H. Brazaitis, dr. V. Pa- 

prockas, (komisijos pirm.), dr. K. Petri
kus, dr. J. Valaitis ir dr. M. Vygantas) pa
siūlė ir suvažiavimas priėmė šias rezoliu
cijas:

I SUVAŽIAVIMAS PAREIŠKIA:
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 10 suvažia

vimas, įvykęs 1975 m. gegužės 24-25 d. 
Chicagoje, apžvelgė išeivijos lietuvių vi
suomeninio ir politinio darbo nuotaikas ir 
susidariusią padėtį. Suvažiavimas su ap
gailestavimu konstatuoja, kad mūsų veiks
nių veikla nėra tokia, kokios šiuo metu 
reikalauja tarptautinė okupuotos Lietu
vos padėtis ir kurios tikisi pavergta tauta. 
Ne tik nerandama bendros kalbos, (galin
čios bendrą darbą, bet taip pat paneigia
mos teisinės normos, tarpusavio pagarba 
ir tolerancija, būtina sutelktiniam veiks
nių darbui.

Suvažiavimas nutarė šiuo pareiškimu 
kreiptis į pagrindinius visuomeninius ir 
politinius veiksnius:

1. Atkreipti ypatingą dėmesį į paskuti
niojoj Veiksnių konferencijoj įvykusį ski
limą, demoralizuojantį lietuvišką visuo
menę šiuo kritišku Lietuvai momentu.

2. Suvažiavimas kreipiasi į Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą nedelsiant 
imtis iniciatyvos tuos skilimus pašalinti ir 
siekti vienybės atsatymo mūsų veiksnių 
tarpe.

3. Jungtinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenei ir Altui baigti tarpusa
vio ginčus ir atkreipti visą dėmesį į bend
rą kovą prieš Lietuvos okupantą.

4. Suvažiavimas smerkia bet kurios vi
suomeninės ir politinės organizacijos ski
limus į panašaus pobūdžio lygiagrečias 
organizacijas.

Kadangi Lietuvos laisvinimo darbas yra 
bendras visų lietuvių uždavinys, reikalau
jąs suderintų pastangų, didelio budrumo 
ir tarpusavio susiklausymo, todėl suvažia
vimas visuomeninio politinio darbo sąly
gomis laiko:

a. Tarpusavio pagarbą ir visuomeninę 
toleranciją.

b. Susitarimą dėl darbų vykdymo koor
dinacijos, vengiant paralelizmo.

c. Politinė ir ideologinė diferenciacija 
yra pozityvus visuomeninis faktorius, kol 
jis padeda Lietuvos laisvinimo reikalui.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
10-tas suvažiavimas, pažadėdamas visų 
mūsų veiksnių darbams visapusišką para
mą, nuoširdžiai visus kviečia ieškoti ben
dros kalbos ir imtis bendro darbo čia nu
rodytomis sąlygomis dr grąžinti mūsų vi
suomeniniam gyvenimui reikiamą rimtį ir 
damą.

A. f A.
PETRUI BULAIČIUI

staiga mirus, jo žmonai ir šeimai
giliausią užuojautą reiškia

S. Bosikis ir V. šlaitas
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Dėl A. t A. PETRO BULAIČIO 
mirties

nuoširdžią užuojautą jo žmonai, 
sūnums ir dukterims reiškia
Daunorų, šovų, Jaloveckų ir 

Goodby šeimos
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A. f A.
Garbingam lietuvių veikėjui 

PETRUI BULAIČIUI 
mirus, jo šeimai nuoširdžią 

užuojautą reiškia 
„Vyčio“ Klubo ir DBLS 

Bradfordo Skyriaus Valdybos

A. j A.
PETRUI BULAIČIUI 

mirus, žmonai Onai, sūnums, 
dukterims ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime, netekę tauraus ir giliai 

tikinčio lietuvio.
Manchesterio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos valdyba ir visa 
parapija

Suvažiavimas kviečia visus lietuvių gy
dytojus jungtis dr aktyviai prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo darbų.

II SUVAŽIAVIMAS KREIPIASI:
(atitinkamus raštus paruoš senoji PLGS 
valdyba)
Į JAV prezidentą G. Fordą ir H. Kissin

ger (Secretary of State), prašydama juos 
tęsti Lietuvos okupacijos nepripažinimo 
politiką.

2. Į Chicagos burmistrą R. Daley, pra
šant jį kreiptis į Demokratų partiją, kad 
jos (Dem. partijos) kongresmanai darytų 
viską, kad Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo politika JAV administracijos būtų 
toliau tęsiama.

III SUVAŽIAVIMAS SVEIKINA IR
UŽJAUČIA PAVERGTĄ LIETUVĮ:

PLGS 10-tas suvažiavimas sveikina už 
geležinės sienos gyvenančius lietuvius ir 
didžiuojasi jų tautiniu atsparumu. Groži
si pavergto lietuvio-gydytojo darbais ir 
apgailestauja, kad jis yra suvaržytas lais
vai palaikyti ryšį su vakarų pasaulyje dir
bančiais kolegomis.

IV SUVAŽIAVIMAS DĖKOJA:
1. Lietuvos Diplomatinei Tarnybai už 

sveikinimus;;
2. Buvusiai PLGS Centro valdybai už 

nuveiktus darbus;
3. Illinois Liet. Gydytojų draugijai ir 

Pagalbiniam Moterų vienetui už šio suva
žiavimo suruošimą;

4. Suvažiavimas reiškia nuoširdžią pa
dėką lietuviškai spaudai, radijo ir televi
zijos vadovams už rodomą prielankumą ir 
dėmesį lietuviui gydytojui. Lietuviškoji 
komunikacija atlieka milžinišką darbą lie
tuvybės palaikyme ir jos puoselėjime.

5. Suvažiavimas dėkingas „Medicinos“ 
redaktoriui dr. K. Pemkui už jo pavyzdin
gą redagavimą mūsų žurnalo ir linki to
liau sėkmingai dirbti.

Rezoliucijų Komisija

Londonas—komunizmo lopšys
Neteisinga būtų sakyti, kad komuniz

mas gimė Rusijoj. Taip pat neteisinga bū
tų teigti, kad tos idėjos pirmieji pionieriai 
buvo rusai. Naujoms idėjoms atsirasti rei
kia laisvės, kurios niekada nebuvo Rusi
joj. Anglija yra komunizmo gimtinė, nors 
kai kituose 'kraštuose jis susilaukė milijo
nus pasekėjų. Anglijoj dar vis neperžen
gia 30.000 ribos (0,40% visų dirbančiųjų).

Londone yra palaidotas komunizmo tė
vas, čia išskilo bolševikų partija, čia, o ne 
kur nors kitur Marksas ir Engelsas 1848 
m. parašė garsųjį Komunistų Manifestą — 
partijos konstituciją. Kraštas, kuris pil
nai įgyvendina ir vykdo šio Manifesto de
šimtį įsakymų arba dėsnių, gali vadintis 
komunistišku.

Laisvai veričant, tie manifesto punktai 
šitaip skamba:

1. Mokesčiai valstybei didėja uždarbiui 
didėjant.

2. Paveldėjimo teisės turi būti panaikin
tos.

3. Valstybė perima ir pleiča fabrikus ir 
gamybos priemones.

4. Visas transporto ir susisiekimo prie
mones perima valstybė.

5. Vaikaii auklėjami valstybinėse mo
kyklose; mokymas derinamas su pramonės 
reikalavimais.

6. Panaikinama nuosavybės teisė, per- 
leidžiant ją valstybei.

7. Konfiskuojamas sukilėlių ir emigran
tų turtas.

8. Visi kreditai centralizuojami valsty
bės banke, kuris turi išimtines krašto va
liutos teises.

9. Įsteigiama pramonės įmonių armija.
10. Suliejamas į krūvą žemės ūkis ir 

pramonė, pamažu panaikinant skirtumą 
tarp miesto ir kaimo.

Neskaitant tų kraštų, kurie revoliucijos 
ar kariuomenės dėka yra komunizmo val
džioje, su nemažu nusistebėjimu reikia 
pripažinti, kad Anglija, tur būt, daugiau
sia manifesto punktų jau yra prisitaikiusi 
ar bando prisitaikyti praktiškajam gyve
nimui. Kitaip sakant, valstybė, neturėda
ma savo parlamente ned vieno komunistų 
atstovo, gana aktyviai vykdo Komunistų 
Manifesto nuostatus...

Pirmieji penki manifesto punktai jeigu

Tauriam lietuviui,
A. f A. PETRUI BULAIČIUI 

mirus, jo žmonai, sūnums, 
dukterims ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu 

liūdime
Manchesterio Lietuvių Socialinis 

Klubas
--

KAIP PAŽINTI BURŽUJŲ?

Šanchajuje (Kinija) leidžiamas žurna
las „Studijos ir Kritika“ įsidėjo straipsnį, 
nurodantį, kaip pažinti buržujų.

Pirmiausia jis buržujais laiko tuos par
tijos ir valstybės pareigūnus, kurie ne
skaito Markso, Lenino, Mao Tse-tungo 
raštų ir, iš aukšto žvelgdami į savo paval
dinius, vaizduoja viešpačius.

Toliau eina tie, kurie bijo sunkaus dar
bo ir vis nori ilsėtis ir naudotis gyvenimo 
malonumais. Taip pat buržujai yra tie, 
kurie ieško pagyrimų bei nuopelnų, džiau
giasi blogo skonio europine muzika ir no
ri be saiko valgyti ir gerti. Buržujai ir tie, 
kurie rengia vaišes ir priėmimus valdiš
kais pinigais, bet patys didžiausi buržujai 
— kurie skleidžia klaidingus gandus.

PASLAPTINGAS LAIŠKAS

Lodnono spaudoje pasklido žinios apie 
slaptą vieno lenko laišką, kurio nuotrau
ka buvo išspausdinta 19:17 m. vokiečių 
laikraštyj „7 Dienos“. Tą laišką 1943 m. 
radęs vienas vokiečių kariuomenėje bu
vęs lenkas KGB rūsyje Minske. Jis esąs 
pasirašytas NKVD aukšto pareigūno Tar 
takovo liepos 10 d. 1940 m. Laiškas iš tik
rųjų esąs raportas apie „likvidavimą“ tri
jų belaisvių (lenkų karininkų ir kt.) sto
vyklų Kozielske, Ostachove ir Starobiels- 
ke. Patiekiamos smulkios detalės, kiek 

dar galutinai ir neįgyvendinti, bet vieno
kia ar kitokia forma yra įtraukti į vyriau
sybės darbų programą. Iš likusiųjų .pen
kių kai kurie (pvz. didžiųjų bankų suvals- 
tybinimas) taip pat jau yra pamažu judi
nami. Vadinasi, pamažu vyksta tyli revo
liucija, kurios rezultatų niekas negali nu
matyti. Neveltui Anglija yra vadinama 
kontrastų ir kurijozų kraštas. 

KONFERENCIJOS DARBAI EINA PRIE 
GALO

Tass‘o agentūra paskelbė apie Ženevoje 
vykstančią Europos saugumo konferenciją 
tokį pranešimą:

„Sėkmingai eina į priekį ir baigiasi sau
gumo ir bendradarbiavimo Europoje pa
sitarimo antrojo etapo darbas.

Po to, kai buvo suformuluota dešimt pa
grindinių valstybių savitarpio santykių 
principų, dabar derinama pasitarimo pa
grindinio dokumento įžanginė dalis ir bai
giamieji nuostatai.

Intensyviai vyksta derybos karinio 
įtempimo mažinimo Europoje klausimais 
ir visų pirma klausimu, kad būtų infor
muojama apie numatomus stambius kari
nius manevrus. Tarybų Sąjungos delega
cija pataikė šiuo klausimu naujus svar
bius pasiūlymus.

Pastarosiomis dienomis žymiai suartėjo 
dalyvių pozicijos dar neišspręstais darbo
tvarkės trečiojo punkto klausimais. Pir
miausia tai liečia kontaktų, taip pat kul
tūrinio bendradarbiavimo skyrių.

Speciali koordinavimo komiteto darbo 
grupė teberuošia pasiūlymus dėl trečiojo, 
paskutinio visos Europos pasitarimo eta
po organizavimo ir surengimo Helsinky
je.“

TRAGEDIJA GIMNAZIJOJE
Kanadoje Bramptono miestelio Centen

nial gimnazijoje šešiolikametis gimnazis
tas Slobodian nušovė savo anglų kalbos 
mokytoją Margaret Wright, gimnazistą 
John Slinger ir pats nusišovė. Jis taipgi 
sužeidė 9 kitus moksleivius. Atrodo, pa
grindine šios tragedijos priežastim buvo 
nušautos mokytojos skundas jaunuolio tė
vams, kad jis praleidinėja pamokas. Pietų 
pertraukos metu iš namų atsinešęs du 
šautuvus — vieną sportinio, kitą sunkaus 
kalibro, M. Slobodian pradėjo šaudyti ber
niukų prausykloje ir prie jos esančiame 
koridoriuje. „Toronto Sun“ dienraštis tei
gia, kad tuos šautuvus M. Slobodianui 
gimtadienio proga buvo padovanojęs jo 
tėvas, kiti šaltiniai — kad jie priklausė 
tėvui. Tragedijos ištikton gimnazijon bu
vo atvykęs ir Ontario premjeras W. Davis, 
nes joje mokosi jo penkiolikametė dukra 
Cathy. Grįžęs savo įstaigon, W. Davis pa
darė pareiškimą, pritariantį griežtesnei 
ginklų kontrolei.

žmonių, kurią dieną ir kuris kariuomenės 
dalinys juos nužudė.

Jeigu laiškas pasirodytų autentiškas, 
tai Katyne nužudytų lenkų skaičius dar 
padidėtų 10.000 žmonių. Taip pat karo nu
sikaltėlių sąrašuose dar atsirastų keturi 
aukštų NKVD pareigūnų — gen. Raich- 
mano, gen. Saburino, pik. Kučkovo ir Bur- 
janovo vardai.

Anglų — lenkų draugijos sekretorius 
Louis Fitzgibbon manąs, kad laiškas galįs 
būti autentiškas. Jis mano, kad visą šį rei
kalą ištyrus, gali prisieiti įsikišti Hagos 
Tarptautiniam Teismui.

Minėtas laikraštis „7 Dienos“ dabar yra 
uždarytas, o laiško įteikėjas dingęs. Per 
Vokietijos atstovybę gauta laikraščio fo
tokopija.

J. ANDROPOVO KALBA

Labai retai KGB viršininkas sako vie
šas kalbas. Todėl daugelis nustebo, kai 
Juri Andropovas išėjo ginti žmogaus tei
sių Sovietų Sąjungoje. Kalbėdamas prieš
rinkiminiame mitinge Novomoskovske, 
kur jis yra vienintelis kandidatas į Rusi
jos Federacijos tarybą, Andropovas pa
reiškė, kad Sovietų sistema yra visiškai 
tobula ir apsaugo teises tų žmonių, kurie 
sutinka su komunistų partijos linija.

„Komunizmo priešai tuščiai bando 
kreiptis į sovietinius piliečius, siūlydami 
su^j-ąžinti kapitalizmą. Jie net save laiko 
demorkatijos čempionais ar jos pagerinto- 
jais“, sako Andropovas. Tokie žmonės 
bandą pakenkti sovietinei santvarkai iš 
vidaus ir, žinoma, jiems nesą pasigailėji
mo.

„Kiekvienas sovietų pilietis, kuris su
tinka su bendruomenės reikalavimais, jau
čiasi patenkintas ir naudojasi visiška de
mokratine laisve.“

Prisimindamas darbo stovyklas, jis pa
reiškė: „Visai kitas dalykas su tais, kurių 

Sejtiįmos DIENOS
— Kinai netiki, kad rūkymas sukelia 

vėžį. Pats Mao Tse-tung yra stiprus rūko
rius. Plaučių vėžys Kinijoje gana retas da
lykas — tai esanti vakariečių liga.

— Nuo ateinančių metų pradžios Pietų 
Afrikoje pradės veikti televizijps stotis. 
Penkių valandų programa bus transliuo
jama pakaitais — anglų ir afrikonų kal
bomis.

— Londone pradėtas skirstyti paštas, 
kuris 8 metus išbuvo užblokuotas Suezo 
kanalo laivuose. Daugelio adresatų nebe
galima surasti.

— Vatikano sekretorius užsienio reika
lams arkiv. Casaroli lankėsi Rytų Vokieti
joje ir turėjo pasitarimus su vyriausybe.

— Italų spaudos žiniomis Fiat firma ta
riasi pastatyti antrąjį automobilių fabri
ką Sov. Sąjungoje. Pirmasis fabrikas yra 
Togliattigrad mieste.

— D. Britanijoje 1965 m. krematoriu
mais pasinaudojo tik tūkstantis katalikų, 
o 1974 m. — 11.000.

— Floridoje suimtas 105 metų senis E. 
Myers, nužudęs 51 m. moterį.

— Maskvoje baigiamas paruošti dešim
tojo penkmečio planas, kuriame numato
ma pakelti gyvenimo standartą.

— Taškente (Sov. Sąjunga) už polici
ninko užmušimą vienas jaunuolis nuteis
tas sušaudyti, o trys gavo sunkias kalėji
mo bausmes.

— Birželio 11 d. pirmosios naftos stati
nės pradėtos pompuoti iš šiaurės jūros.

— Solženicynas atvyko į Kaliforniją. 
Čia jis nori pasirinkti Stanfordo universi
tete medžiagos apie Rusijos istoriją. Uni
versitetas jį pakėlė garbės profesorium.

— Iš 68 apskričių ir rajonų didžiausias 
procentas už pasilikimą E. Bendruomenė
je balsavo North Yorkshire — (76,3%), 
antroje vietoje Surrey (76,2%).

— Sov. Sąjungoje su didelėm iškilmėm 
buvo sutiktas Liuksemburgo kunigaikštis 
Jean .

— Anglija atsiprašė Sov. Sąjungą dėl 
įvykio su vienu ambasados tarnautoju še- 
lepino vizito metu. Tarnautojo išvaizda 
labai priminė Šelepiną, todėl minia pra
dėjo jį atakuoti.

— Sovietų Sąjungoje įvestas patvarky
mas, kad iš užsienio siunčiamų jos pilie
čiams pinigų apie trečdalį pasiima valsty
bės bankas.

— Pirmasis praplaukęs naujai atidary-

įsitikinimai yra skirtingi“. Nieko nebega
lima aiškiau pasakyti.

Baigdamas J. Andropovas dar pridėjo, 
kad socializmo priešai bando kiek galėda
mi išpūsti pasitaikančias negeroves ir 
trūkumus.

PAMIRŠTA CARO TRAGEDIJA

Sovietų istorikai jau seniai bando įrodi
nėti, kad caro Nikalojaus nužudymas 1918 
m. buvo neišvengiamas revoliucinės eigos 
įvykis, liaudies kerštas prispaudėjams. 
Dabar jau esąs laikas tuos ano meto įvy
kius pamiršti, nes kraštas nuėjęs nauju 
revoliucijos keliu. Kaip žinoma, caras Ni- 
kalojus, jo žmona Aleksandra, keturios 
dukterys, sūnus Aleksis, šeimos gydytojas, 
tarnas, virėjas ir tarnaitė buvo nužudyti 
Ekaterinburge 1918 m. birželio 16-17 d. Jų 
kūnai sudeginti, o pelenai išbarstyti.

Ilgai šio barbariško veiksmo negalėjo 
pamiršti Europos karališkosios šeimynos, 
kurios buvo giminingos su Romanovais. 
Pirmieji šia kryptimi padaryti žingsnį nu
tarė danai. Jų karalienė Margarethe, ku
rios giminystės ryšiai su caro šeima buvo 
gana artimi, šį mėnesį vyksta į Sovietų 
Sąjungą. Vizitą pradės Leningrade, kiuris 
kaip tik buvo carų 'imperijos sostinė.

Neseniai Sov. Sąjungoje lankėsi admi
rolas lordas Mountbattenas. Jo motina bu
vo imperatorienės Aleksandros sesuo, 
Anglijos karalienės anūkė. Spaudos kores
pondentams jis pareiškė, kad negalįs ne
apkęsti dabartinių Sov. Sąjungos vadų dėl 
jo tetos Aleksandros ir jos vaikų nužudy
mo, nes tai padarė kiti žmonės. „Tai buvo 
visiškai kita generacija. Mes negalime 
šiandien kaltinti žmonių už tai, kas atsiti
ko tada“, pareiškė lordas Mountbattenas. 
Tokia pat nuomonė esanti ir Danijos ka
rališkosios šeimos.

Nors Sov. Sąjungoje komunistų partija 
ir jų vadai Romanovų žudikus tebelaiko 
didvyriais, bet jie taip pat norėtų, kad šis 
kruvinas įvykis būtų pamirštas. Neoficia
liai esą buvę pareikšta, kad Kremlius mie
lai sveikintų Anglijos karalienės, kuri 
taip pat artimai gimininga nužudytajai 
carų šeimai, vizitą Sov. Sąjungoje. Tačiau 
artimiausioje ateityje toks vizitas nenu
matomas.

Laikai keičiasi. Gal ir teisingas buvo 
kažin kuris iš didžiųjų Anglijos premjerų, 
pareiškęs, kad joks priešas nėra amžinas, 
o amžini yra tik tautos ir valstybės inte
resai .

tą Sueso kanalą buvo Kuwaiti (arabų) lai
vas Hayyan.

— Kinijoj archeologai surado kirvį, ku
ris rodo, kad geležis tame krašte jau buvo 
naudojama prieš 3000 metų.

— „Daily Telegraph“ įsidėjo sovietų ra
ketų ir lėktuvų bazių nuotraukas Adeno 
įlankoje. Jų tikslas — kontroliuoti vaka
riečių naftos tiekimą R. Vandenyne.

— Filipinų ir Australijos vyriausybių 
atstovams besilankant Kinijoje, jie buvę 
įspėti, kad neskubėtų „išspirti“ amerikie
čių bazių, nes į jas atsikraustytų sovietai.

— Sovietai paleido erdvėlaivi Venus-9, 
kuris turės nusileisti Venus planetoje.

— Škotijoj paskutiniaisiais metais ypa
čiai padidėjo mokyklinio amžiaus vaikų 
girtuokliavimas.

— Birželio 5 d.'prancūzai išsprogdino 
požeminę atominę bombą Fangataufa sa
loje Ramiajame vandenyne.

— Kinijos laikraštis „Raudonoji vėlia
va“ nusiskundžia, kad jaunimas pradėjo 
užsikrėsti buržujiniais gėrimo ir lėbavimo 
papročiais.

— Kinija ir Filipinai nutarė pasikeisti 
ambasadoriais.

— Birželio 9 d. BBC radijas pradėjo 
transliuoti iš Parlamento rūmų atstovų 
debatus.
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MOKYTI ŽEMAIČIAI Pagerbtas V. Mamaitis
Vilniuje „Vaga“ kg tik išleido kun. L. A. 

Jucevičiaus 1840 m. parašytą knygą Mo
kyti žemaičiai. Tai yra visais atžvilgiais 
įdomus veikalas, kuriame suminėta apie 
200 žemaičių kilmės mokslininkų, rašyto
jų, kunigų ir kitų profesijų išsimokslinu
sių žmonių. Nors knygos rankraštis buvo 
paruoštas 1840 m. (lenkų kalba), tačiau 
spaudai jį tik dabar parengė Meilė Luk
šienė ir Vytautas Raudeliūnas. (Redakci
nė komisija: K. Korsakas, K. Ambrasas, J. 
Jurginis, J. Palionis, R. šarmaitis).

Šiuo rašiniu nesiekiama išvardinti visus 
knygoj suminėtus mokytus žemaičius nuo 
Teofilio Aframovičiaus iki Petro žoržo, o 
tik norima perteikti skaitytojams vieną 
kitą trumpą apybraižą apie L. A. Jucevi
čiaus aprašytų žemaičių įdomesnius cha
rakterius.

Pažymėtina, kad knygos autorius kun. 
Antaną Strazdą — Strazdelį taip pat kil
dina iš Telšių apskrities, nors iš tikrųjų 
jis yra laikomas zarasiškiu. Trumputėje 
biografijoje jis reiškia Strazdeliui nepa
prastą pagarbą. „Nepuošia marmurai ta
vo kuklaus kapo, bet tu pasistatei sau am
žiną paminklą savo nemirtingomis giesmė
mis, nuo kurių nūnai skamba visos Lietu
vos bažnyčios! Kiekvienas kunigas, ženg
damas prie altoriaus atnašauti švenčiau
sios aukos, išgirdęs, kaip tavo ištikimoji 
liaudis gieda Puikiem ant kielių, wisi 
krikszionis! nuoširdžiai pravirks ir iš dva
sios gilumos atsidūsės už tavo vėlę į Vieš
pačių Viešpatį!“

Simonui Daukantui autorius neskiria nė 
dešimties eilučių. Pažymėjęs, kad jis pa
rašė didžiulį veikalą Žemaičių istorija, jis 
kreipiasi: „Tėvynės raštijos ir istorijos 
vardu labai prašome gerbiamą autorių 
maloniai neslėpti to savo darbo podėliuo
se, o kuo veikiausiai parodyti jį pasauliui" 
(Kaip žinoma, vyskį M. Valančius šį Dau
kanto veikalą smarkiai kritikavo).

įdomus yra Jucevičiaus aprašytas Tel
šių apskrities „pakamaris“ (prievaizda) 
Gadonis Jonas, atspausdinęs (lenkiškai) 
traktatą „Lengvas ir nebrangus būdas 
pievoms aptvindyti ir šiaip jas pagerinti“.

Labai išgirtas žemaičių vyskupas Si- 
nas Mykolas Giedraitis, kuris „1838 m. 
už ilgamečius nuopelnus ir dėl įpėdinys
tės papuošė savo patriarchališkus smilki
nius mitra Žemaičių vyskupystės, kurią 
1840 m. aukščiausiuoju įsaku pradėta va
dinti Telšių vyskupyste“.

Mykolas Olševskis raseiniškis kunigas- 
istorikas. Ele daugelio vertimų jis esąs pa
rašęs daugeliui girdėtą knygelę „Bromą 
atwerta ing wiecznasti". Autorius sako, 
kad tas kūrinys „visai nekritiškai parašy
tas, seniai jį verta sudeginti dėl daugybės 
beprasmiškų paistalų, kuriuos pateikia 
kaip religinę tiesą“. (Knygos paaiškini
muose nurodyta, kad tą „Bromą" iš tik
rųjų parašęs kitas to paties vardo kuni
gas, taip pat žemaitis).

Gamtininkas Pabrėža Jurgis trumpai 
tepaminėtas. „Puikus žemaičių kalbos ir 
senovės žinovas, be to, talentingas pa
mokslininkas, tačiau ypatingai jis domisi 
botanika ir yra parašęs lietuvių kalba to 
dalyko knygą paprastiems žmonėms nau
dotis".

Pilsudskis Pranciškus, Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės alininkas, gerai mo
kėjęs senovės kalbas ir užrašęs stambią 
sumą Kražių neturtingiems mokiniams.

Dionizas Poška, „tasai vyras vienas iš 
pirmųjų lietuvių literatūros mylėtojų, 
uoliausių savo tautos garbės kėlėjų“, pa
lyginti gana plačiai aprašytas. Poška daug 
vertęs iš svetimų kalbų. Net Vergilijaus 
„Eneidę“ turėjęs išvertęs lietuviškai. Jis 

turėjęs didelį improvizacinį talentą. 
„Tūkstančiai jo pajuokavimų klajoja po 
visą Žemaitiją“. Štai vienas jo užrašas, pa
dėtas virš Baublio durų:

Czion kit‘ karta pagonis pjowi woszka: 
O dabarczios giwen* Dionizas Poszka.
Ypatingai įdomiai aprašytas garsusis 

Baublys. Autorius, neturėdamas paties 
Poškos aprašymo, pasinaudojo Adomo Pa- 
dimavičiaus rašiniu. „Neseniai išgirdome 
apie ąžuolą Baubliu vadinamą, augantį 
Žemaitijoje, Barzdžiuose, Dionizo Poškos 
dvare. Augo ant kalno, lietuviškai Vyšnių 
kalnu vadinamo. Aiškių rievių priskai
čiuota daugiau kaip septyni šimtai, tačiau 
ir viduje ir pakraštyje per keliolika colių 
buvo daug nežymių, taigi turėjo jis, kal
bant be poezijos (čia pakartoju paties sa
vininko žodžius), — mažiausia tūkstantį 
metų, o gal būt, atminė mūsų protėvius ir 
jų vadą Odoakrą.

Kelmo apačios apimtis — devyniolika 
lietuviškų uolekčių ir šeši coliai, viduri
nės dalies skersmuo — septynios uolektys, 
plonesnės — penkios su puse. Iš vidurinės 
dalies buvo padaryta pavėsinė. Aplankė 
tą pavėsinę, kaip sako, įvairių kraštų ka
reiviai, kurie traukė 1812 metais, stebėjo
si jie medžio didumu ir sakėsi savo šiltes- 
niuose kraštuose tokio didelio nematę.

šitaip amžių nualintas senelis, daugel 
audrų nugalėjęs, visokiausių pasikeitimų 
liudininkas, matęs tikriausiai, kaip laido
jo kelias dešimtis jo savininkų, stengėsi 
su auštančiu pavasariu papuošti savo kak
tą, bet... išsekusios jėgos, syvai po mažiau 
ir lėčiau srūvantys, nebepajėgė duoti la
pams reikiamo maisto, čiulpiami tankių 
kerpių, kurios vis aukščiau ir drąsiau kilo 
į viršų, kad, pražildę milžiną senelį, padė
tų kuo veikiausiai nekantriam laikui su
naikinti tai, kas, gal būt, per ilgai drįso 
priešintis jo viešpatavimui?“ (Ąžuolas nu
kirstas 1811 m.).

Rimkevičius Feliksas. Kilęs iš Žemai
čių (iš tikrųjų gimęs Baltstogėje) „garsus 
šiuo metu kaip mokytas vyras ir talentin
gas profesorius. Daug jo straipsnių medi
cinos klausimais buvo įdėta laikraščiuose, 
leidžiamuose Vilniuje. Dėl nepaprasto mo
kytumo teisingai šiandien jį vadina „vaikš
čiojančia medicinos encitkjopedijia^.

Stanevičius Simonas, filosofijos kanidir 
datas, raseiniškis. 1829 m. išleido „Szeszes 
pasakas“. „Stanevičiaus pasakėčios „Ajt- 
waras ir Arklys ir Meszka“ turi origina
lumo, didelio talento ir .tėvynės gamtos 
pažinimo bruožų.“ Jis surinko ir išleido

Janina Degutytė

Lietuvai
Tu — mažutė, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas. 
Ežerų dangaus tyriausias lašas.
Žalias rytas ant pilkų arimų.
Spindulių lietus aikštės erdvėj.

Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaistu...

Tiktai mūsai meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

„Dajnas Žemajczu“ ir išvertė „Hystorya 
szwenta, ysz lotyniszka lizuwia pardieta 
ant žemajtiszka“.

Valančius Motiejus, šventosios teologi
jos magistras (tuo metu dar tik dvasinės 
akademijos profesorius). „Jau sukaupė 
daugybę medžiagos Žemaičių bažnyčios is
torijos klausimais — labai įdomios, ligi 
šiol arba labai mažai kam, arba visai nie
kam nežinomos.

Valiūnas Silvestras, raseiniškis, švento
sios teologijos magistras (kunigu nebuvo 
įšventintas). Jaunystėje buvo „visų drau
gysčių pažiba, sala ir paguoda. Po Žemai
tiją klajojo tūkstančiai jo anekdotų“. Bet 
vėliau atsiskyrė nuo žmonių ir, „gyvenda
mas vienas tyliame kaimo nuošalyje, nie
ko daugiau nebeveikė, tik skaitė knygas 
ir rašė veikalus, kurie jam teikia tikrą 
garbę“.

Didžiausi jo darbai yra „Sobieskiada“ ir 
„Pomirtinio laiškai". Lietuvių tarpe la
biausiai Valiūną iškėlė eilėraštis „Birutė“. 
K. Brodzinskas, paskaitęs tą eilėraštį, ra
šęs Jucevičiui: „Jūsų poetas (Valiūnas) 
net jei nieko daugiau nebūtų parašęs, kaip 
tik šį nedidelį eilėraštuką, vertas garbin
gos vietos taip devynioliktojo amžiaus li
teratūrinių įžymybių“.

Kun. L. A. Jucevičiaus knyga yra dide
lis įnašas į lietuvių literatūrą, iškeliąs 
aikštėn ne vieną iš anų laikų „mokytų že
maičių“ ir ne žemaičių, kuriuos laikas bu
vo jau beapnešąs dulkėmis. Gražų darbą 
atliko knygos parengėjai, praturtindami 
lietuviškąją raštiją.

Bltm.

Atsiusta paminėti

Tėvas Jonas Bružikas, S. J. Spaudai pa
ruošė T. Br. Krištanavičius, S. J. Viršelis 
dail. A. Kurausko. Išleido Tėvai Jėzuitai, 
1974 m. 180 psl.; kaina nepažymėta.

Tai yra knyga apie gyvenimą ir darbus 
didžiojo pamokslininko ir misininko, kurį 
pažinojo beveik viso pasaulio lietuviai.

Jurgis Gliaudą PAGAIRE, romanas, 
laimėjęs dienraščio „Draugo“ tūkstančio 
dolerių premiją. Aplankas dail. A. Korsa- 
kaitės-Sutkuvienės. Spausdino „Draugo“ 
spaustuvė 1975 m. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Kaina 4.50 dol.

Knygos aplanke apie šį romaną taip ra
šoma:

„Jurgis Gliaudą nauju premijuotu ro
manu įžvalgiai nukelia Skaitytoją į oku
puotos Lietuvos gyvenimą. Nauja santvar
ka, naujas žmogus, naujos nuotaikos — 
tai pagrindinis vaizdas, kurį autorius pie
šia drąsiais teptuko brūkšniais ir ryškio
mis spalvomis. Tas naujasis žmogus yra 
sustojęs pusiaukelėje tarp religijos ir ate
izmo, tarp praeities užmiršimo ir ateities 
vizijų. Jis ieško naujų formų ištrinti reli
ginius pėdsakus žmonėse ir įdiegti naują 
tikėjimą partijos skelbiamoms tiesoms, ne
siderinančioms su gyvenimo tikrove.

„Pagairėje“ autorius gilinasi į žmogiš
kos prigimties polinkius ir ieškojimus sa
vo aplinkoje, kas pateisintų jo elgesį, 
veiksmus, jo akiraty vykstančią tragišką 
nedalią. Naujasis žmogus, komunistiškai 
išauklėtas, baimės tramdomas, nelemties 
įvykių stupmdomas, parodo savo dvasinį 
lūžį, ypač matydamas, kad ateistiškai auk
lėjamuose vaikuose gimsta religinės idė
jos, griaunančios propagandinę tikrovę.“

Prie visa to dar galima pridėti, kad ro
manas parašytas paprastu, patraukliu ir 
vidutiniam skaitytojui lengvai prieinamu 
stiliumi. Knygos turinys greitai pagauna 
skaitytoją ir nesinori jos padėti, kol pas
kutinis puslapis yra perskaitytas.

• Kas Anglijoje nėra girdėjęs muziko, 
choro vedėjo ir nepailstančio visuomeni
ninko Vinco Mamaičio vardo. Penkiolika 
metų jis čia praleido visa savo siela pasi
nėręs į muzikinį gyvenimą ir įsigijęs šim
tus draugų ir gerbėjų. Tad nenuostabu, 
kad jam su šeima 1962 m. išvykstant į 
JAV, net pats ministeris B. K. Balutis at
vyko į stotį atsisveikinti ir nubraukė aša
rą.

Nors liepos 21 d. V. Mamaičiui sukanka 
dar tik 68 metai, bet šiemet jis jau šven
čia savo muzikinės veiklos auksinį jubi
liejų. Ta proga „Darbininkas“ (Nr. 18) 
įsidėjo ilgą J. šlapoko straipsnį, pavadin
tą „50 metų muzikos garsuose“. Jame la
bai išsamiai atpasakota V. Mamaičio mu
zikinė veikla. Dėl vietos stokos neįmano
ma pakartoti visą rašinį, tad pasitenkin
sime tiktai tąja dalimi, kuri liečia jo ir 
šeimos gyvenimo tarpsnį Anglijoje.

„1947 m. persikėlęs į Angliją, W. By- 
fleeto pereinamoj stovykloj V. Mamaitis 
sudarė vyrų chorą ir per trumpą laiką, 
kasdieninių repeticijų dėka, suruošė 12 
koncertų anglams. Be to, kartu su Angli
jos lietuvių chorvedžiu V. Untuliu suren
gė dainų šventę Nottinghame. šis drąsus 
dainos-žygis anglų spaudoj buvo labai šil
tai priimtas ir įvertintas. Tai buvo tikrai 
puikus lietuvių užsirekomendavimas ang
lų valdžios bei visuomenės akyse.

1948 m. apsigyvenęs Londone, netrukus 
ėmė vargoninkauti vietos lietuvių parapi
joj ir perėmė Londono lietuvių choro va
dovybę. Tai buvo lyg kviečio grūdas, nu
kritęs derlingon žemėn ir davęs keleriopą 
derlių. 15 metų intensyviai darbavosi ug
dyti lietuviškam žodžiui, dainai ir giesmei. 
Jo vadovaujamas choras pasiekė aukštą 
meninį lygį. Buvo išplėstas dainų ir gies
mių repertuaras. Choras visada uoliai tal
kino parapijai ir organizacijoms savo dai
na, giesme, vaidinimais, muzikiniais pa
rengimais. Praturtino parengimų menines 
programas, taip pat ir sekmadienių bei 
švenčių pamaldas, į kurias atvykdavo ne
mažas skaičius anglų pasiklausyti dar
naus, gražaus giedojimo. Prof. Vladas Ja- 
kubėtnds „Britanijos Lietuvoje“ rašė: 
„Tautos šventės minėjime Westminster 
Katedros salėje teko pasiklausyti p. V. 
Mamaičio vedamo Londono liet, choro. 
Bendras įspūdis pradžiugino — dirbama 
teisinga kryptimi, su aiškiu vokalės kul
tūros pojūčių ir gražių atspalvių pradme
nimis. Atrodo, kad tam tikru atžvilgiu li
kimas Londonui buvo palankus: p. V. Ma
maičio asmenyje čia buvo atblokštas ga
bus ir sąžiningas chorvedys, kuris pasiekė 
su šiuo choru tikrai gražių rezultatų“.

1950 m. Londono lietuvių choras persi
tvarkė organizaciniais pagrindais į Lietu
vių Meno Sambūrį. Buvo priimtas statu
tas, išrinkta valdyba ir revizijos komisija. 
Darbo dirva buvo numatyta gana plati: 
tautos švenčių minėjimai, koncertai, dai
nų šventės, radijo programos, literatūros 
vakarai, įvairios kultūrinės programos. 
Parankumo sumetimais sambūris buvo su
skirstytas grupėmis: choras, vaidyba, tau
tiniai šokiai, muzika ir kt. Kiekviena gru
pė turėjo savo atitinkamus vadovus. Ga
lėjo čia pasireikšti visi Londone ir apylin
kėj gyvenantieji lietuviai — anksčiau ir 
vėliau atvykusieji. Atsirado kvartetai, ok
tetai, vyrų choras. Prisidėjo solistai ir ki
ti menininkai. Prisijungė iš skautų suor
ganizuotas skudutininkų būrelis. Susida
rė daugiau kaip šimto žmonių stiprus me
no ansamblis.

Šis V. Mamaičio kultūrinės veiklos šuo
lis turėjo geras pasekmes. Vaidybos gru
pė pradėjo kas mėnesį ruošti kultūrines 

pramogas su vaidinimais, dainomis, kup
letais ir pan. Chorai rengė koncertus ir su 
vaidybos grupe statė operetes, žodžiu, 
kiekviena sekcija po kelis kartus per me
tus rodydavosi scenoj atskirai, o svarbiais 
atvejais programą atlikdavo visas kolek
tyvas. Iš viso yra buvę apie 150 dainos bei 
muzikos ir vaidybos pasirodymų lietuvių 
ir anglų visuomenėje. Muzikos garsų prie
globsty visi rado bendrą kalbą. Daug kam 
toks sambūris buvo dvasinės gyvybės šal
tinis, paguoda, nusiraminimas. O kitatau
čių tarpe tai buvo puiki propaganda, įro
dymas, kad lietuvių tauta yra kultūringa, 
gabi, turinti daug dvasinių turtų tauta.“

Atvykęs į JAV, V. Mamaitis rado dar 
platesnę dirvą savo veiklai. Apsigyvenęs 
Elizabethe (New Jersey) ir užėmęs lietu
vių parapijos vargonininko vietą, jis ne 
tik rūpinosi vietos choro organizavimu, 
bet tuoj įsijungė į Muzikų Sąjungą, daug 
metų buvo jos pirmininku, perėmė reda
guoti „Muzikos Žinias", išleido prof. J. Ži
levičiaus knygą „Lietuvis vargonininkas 
išeivijoje“ ir dirbo daugybę kitų su mu
zika ir chorais susijusių darbų. Paskuti
niaisiais metais išrinktas Muzikų Sąjun
gos garbės nariu.

Sveikinant V. Mamaitį šio gražaus jubi
liejaus proga, yra labai malonu prisimin
ti, kad jis nepamiršo mūsų salos, kurioje 
pradėjo emigranto gyvenimą, palaiko ry
šius su čia likusiais draugais ir skaito 
„Europos Lietuvi“. Todėl visų jį pažinoju
sių ir kartu su juo dirbusių vardu šia pro
ga linkime gražaus gyvenimo ir daug daug 
darbingų metų.

JI

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PASKIRTA LRD-JOS PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugija š. m. gegu
žės 25 d. Čikagoje paskyrė $1.000 premiją 
poetui Alfonsui Nykai-Niliūnųi už poezi
jos rinkinį „Vyno stebuklai“. Vertintojų 
komisiją sudarė: A. T. Antanaitis, kun. V. 
Bagdonavičius, P. Gaučys, N. Jankutė — 
Užubalienė, dr. R. Šilbajoris. Mecenatas 
— JAV Lietuvių Fondas.

PADĖKOJO LIETUVIUI
„T. Žiburiai" paskelbė vieno lietuvio, 

nenorinčio pasisakyti savo pavardės, tokį 
iš Izraelio gautą trijų žydų pasirašytą 
laišką:

„Praėjo 30 metų nuo to laiko, kai Lietu
voje buvo likviduota nacistinė okupacija, 
kurios metu Jūs parodėte gilų humaniš
kumą ir didvyriškumą, gelbėjant Šteinų 
šeimos dukreles, Brigitą Friedmann ir 
daktarą Portnojų su sūnumi Emstu.

Mes, žydai, dabartiniai Izraelio piliečiai, 
pergyvenę klaikius okupacijos metus Lie
tuvoje, aukštai vertiname Jūsų pasiauko
jimą, kai teikėte pagalbą persekiojamam 
žydui, statydami mirtinan pavojun ne tik 
savo, bet ir savo artimųjų gyvybę.

Žydų tautos istorija ilga, besitęsianti 
tūkstančius metų. Bet mes visuomet mini
me dr nešiojame savo širdyse vardus tų, 
kurie sunkiausiais laikais parodė esą tik
ri žmonės, — neišblėsta jų istorinis atmi
nimas, pagal mūsų tautinę tradiciją jie 
vadinami „Pasaulio teisuoliais, ant kurių 
laikosi pasaulis“.

Ir Jūsų vardas nebus užmirštas.
Su gilia pagarba,
Išgelbėtųjų Lietuvos žydų vardu:

Gyd. F. Gurevičienė
M. Jelinas, rašytojas
I. Meras, rašytojas
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dabartinio Vievio ežero. Turėjo gana erdvius savo 
rūmus, buvo juose įrengęs spaustuvę, kurioje nema
ža atspausdinta tikybinio turinio knygų. Tasai pra
voslavų vienuolynas, be religinių tikslų, siekė ir tau
tinių. Kaip anais laikais beveik visos Lietuvoje bu
vusios bažnyčios buvo lenkinimo lizdai, taip Vievio 
pravoslavų vienuolynas buvo rusinimo lizdu. Dva
rininkų lenkinimo akcijai skersai kelio atsistodavo 
pravoslavai vienuoliai. Prasidėjo šių dviejų lietuvių 
nutautinimo srovių tam tikra kova. Reikia pasaky
ti, kad daugiau pasisekimo turėjo pravoslavai, nu
tautinimą varę per cerkvę. Jie kraštą gerokai apru- 
sino.

Lenkų dvarininkai ryžosi žūt būt prašalinti 
jiems skersai kelio stojančius pravoslavų vienuo
lius. čia jiems į pagalbą stojo aštuonioliktame am
žiuje atėjęs kanclers Čartoriskis. Jis caro rūmuose 
buvęs gana įtakingas. Lenkų dvarininkai per Čarto- 
riskį paveikę carą, kuriam apie Vievio pravoslavus 
vienuolius buvę pripasakota visokių dalykų. Caras 
buvo įtikintas, kad Vievio vienuoliai pravoslavai 
nutolsta nuo savo tikybos, jie pasiduoda katalikų 
įtakai ir net darąsi unitų šalininkais. Caras tai išgir
dęs, nieko nelaukdamas įsakęs:

— Kuo greičiau uždaryti Vievyje esantį pravo
slavų vienuolyną!

Ir iš tiesų vienuolynas greit buvo uždarytas, 
šiandien jo nebėra nė žymės. Tik prie Vievio ežero 
vėjas nuolat iš smėlio dar išpusto buvusios vienuo
lių pravoslavų spaustuvės raidžių. Taip pat Vievio 
cerkvė liudija apie iš čia išvarytų vienuolių pastan
gas.

5. Miglinas 

Kelionė aplinka, 
L^^^lietuva

1938

VIEVIS

Vievio miestelyje šiandien tėra apie 700 gyven
tojų. Ankstesniais laikais Vievis buvęs didesnis. Jis 
nuo dabartinės vietos tiesęsis Vilniaus linkui apie 4 
kilometrus. Dar ir šiandien dabartniame miške ran
damos žymės buvusio miesto. Napoleono karo me
tu Vievį sunaikinęs gaisras ir jis nuo to laiko jau ne
beįstengęs atsistatyti toks, koks anksčiau buvo.

Apie Vievio įkūrimą tikslių žinių nėra. Yra tei
gimų, kad šį miestelį savo žmonos Ievos garbei 
įkūręs Gediminas ir jį pavadinęs leviu. Iš tiesų šiuo 
vardu gana ilgą laiką jis buvo vadinamas. Tačiau 
pačiose pirmose Vievio bažnyčios metrikose šis 
miestelis nebuvo vadinamas leviu, p Vieviu. Tik 
nuo 1750 m. dėl neišaiškintų priežasčių visuose ofi
cialiuose raštuose Vievis buvo pradėtas rašyti le
viu. Ir vietos žmonės taip jį vadino. levis Vievio 
vardu pradėtas vadinti tik nuo nepriklausomybės 
pradžios. Nuo to laiko ir vietos parapijos bažnyčios 
metrikose iki šiol nuo 1750 m. vartotas levio var
das pakeistas į Vievį.

Pažymėtinas senais laikais Vievyje buvęs pra
voslavų vienuolynas. Šis vienuolynas stovėjo prie

Kotrynos kelias
Pro Vievį į Kauną eina vadinamasis carienės 

Kotrinos kelias.
Kai Petrapilio— Vilniaus — Kauno kelias bu

vo pravestas, carienė Kotrina, kad jis gražiau ir di
dingiau atrodytų, įsakiusi iš abiejų pusių nusodinti 
po dvi berželių eiles. Netrukus šis įsakymas buvo 
įvykdytas. Tačiau ir anais laikais, kaip ir šiandien 
buvo žmonių, negalinčių praeiti nenulaužę jauno 
medelio. Tai vienoje, tai kitoje vietoje Kotrinos ke
lio pakraščiais nusodintų berželių pasirodydavo nu
laužtų. Ta sužinojusi carienė Kotrina išleidusi kuo 
griežčiausią dekretą:

— Sugavus medelio laužytoją, jam nukirsti 
ranką!

Kelio sargai, sužinoję apie šį carienės griežtą 
įsakymą, nėrėsi iš kailio, kad tik nutvertų bent vie
ną medelio kenkėją.

Na ir saugojo sargai, tykodami sučiupti nors 
kokį laužytoją. Be to, jie pasitaikino ir vietos gyven
tojų, kad šie, pastebėję medelių laužytojus, apie 
juos praneštų. Žinoma, už pranešimus pažadėjo už
mokėti.

Nereikėjo ilgai laukti.
Keli laužytojai greit buvo susekti ir Vievio apy

linkėse. Jiems tuojau buvo nukirsta po ranką.
— Po to niekas nedrįso berželių laužyti. — 

kalba senieji vieviškiai, panašius pasakojimus gir
dėję iš savo senelių. — Abipus kelio užaugo dviei
lės beržų alėjos.

šiandien jau tik vietomis tos dvieilės beržų 
alėjos išlikusios. Ypač daug beržų buvo išnaikinta 
Pasaulinio Karo metu. Iš Vievio vykstant link Kau
no, dvieilių beržų alėjų dar galima pamatyti.

(bus daugiau)

KNYGOS SKAUTAMS
Lietuvių Skautų Sąjungos brolija ir se

serija Čikagoje išleis v. s. Antano Saulal- 
čio, SJ. paruoštą „Vadovėlį skautų ir 
skaučių vadovams“, v. j. s. Broniaus Juo
delio — „Jūrų skautų ir skaučių vadovė
lį“. Abiejų knygų spaudos darbą atlieka 
v. s. VI. Vijeikio spaustuvė Čikagoje.

TIKISI PAŠALPŲ
JAV Kongresas yra paskyręs $1.800.000 

etninių grupių kultūriniams bei moksli
niams reikalams. Pasiūlytus projektus Va
šingtone svarstė aštuonios komisijos, su
darytos iš 38 asmenų, atstovaujančių 23- 
rims tautybėms. Jų tarpe yra ir vienas lie
tuvis — Lietuvių Skautų Sąjungos broli
jos v. s. Petras Molis, rekomenduotas Wor- 
cesterio Clark universito prof. R. Fordo. 
Iš 600 projektų buvo atrinkta 80. Galuti
nis sprendimas paliktas fondo štabui, ku
ris finansinę paramą paskirs 45-40 pro
jektų. Patvirtintų projektų sąrašas bus 
paskelbtas birželio viduryje. Galutinio 
sprendimo laukia trys lietuvius liečiantys 
projektai: Kento universiteto — „Grandi
nėlei“ remti, dr. J. Gimbuto — lietuviška
jai enciklopedijai anglų kalba, ALT-os — 
lietuvių kultūriniams bei moksliniams rei
kalams.

TIK VIENAS STUDENTAS
Čikagos universitete lietuvių kalbą dės

to anglosaksų kilmės prof. dr. Vilhelmas 
Darden, bet jis turi tik vieną šio kurso 
klausytoją — iš Niujorko atvykusį Steven 
Young. Pastarasis yra čekų-vokiečių kil
mės studentas, turintis rusų kalbos ma
gistro laipsnį ir siekiantis doktorato sla
vistikoje. Lietuvių kalbą jis pasirinko do
mėdamasis lyginamąja indoeuropiečiu 
kalbotyra.

2



1975 m. birželio 17 d. Nr. 25 (1265) EUROPOS LIETUVIS S

KAS MES ESAME? IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 12
BRITŲ MOKSLININKAI SUSIDOMĖJO 

LIETUVIAIS

Nors Lietuvos ir kitų kraštų mokslinin
kai jau gana daug yra nuveikę tirdami lie
tuvių tautos kilmę, bet iki šiol dar nėra 
surasti atsakymai į visus mokslininkams 
rūpimus klausimus.

Garsiojo britų muziejaus Gamtos Isto
rijos (Natural History) padalinys!, kuris 
yra vienas didžiausių pasaulyje, susido
mėjo Vidurio ir Vakarų Europos žmonė
mis, gyvenančiais šioje saloje. To muzie
jaus antropologijos skyrius, vadovauja
mas dr. R. G. Harvey, nori savo tyrimus 
pradėti nuo lietuvių, vėliau įjungdamas 
latvius ir ukrainiečius. Tyrimo tikslas yra 
nustatyti etniškąją lietuvių kilmę ir jų 
santykius su kitomis tautomis. Tam reika
lui būtų paimami vienas kitam negiminin- 
gų žmonių kraujo pavyzdžiai ir atliekami 
taip vadinami antropometriniai kūno, gal
vos ir veido matavimai. Iš pasikalbėjimų 
su dr. Harvey ir su muziejaus serologijos 
laboratorijos darbuotojais galima pasida
ryti išvadą, kad mokslinis darbas būtų 
rimtas, o rezultatai abiem pusėm naudin
gi-

Pagrindinis tyrimo elementas yra krau
jas, kuris būtų tiriamas muziejaus serolo
gijos laboratorijoje, vieno garsiausių 
kraujo tyrimo specialistų prof. Don Tillis 
priežiūroje. Laboratorija turi daugiau 
kaip 35 sistemas, pajėgiančias nustatyti 
žmonių genetinę kilmę. Modemiškos ana
lizės pagalba (neturint reikiamo pasiruo
šimo sunku ją suprasti) šio muziejaus 
mokslininkai yra pajėgūs nustatyti tautų 
kilmės kraštus ir tarpusavio giminystę. 
Kaip atpildą už savo duoto kraujo pavyz
dį, kiekvienas galės gauti duomenis apie 
savąją kraujo grupę.

Kodėl norima pradėti nuo lietuvių arba 
iš viso nuo baltų? Todėl, kad jie skaitomi 
mažiausia susimaišę indo-europiečių tau
tų palikuonys. Be to, apie juos mažiausia 
antropologijos mokslas turi žinių. Pvz. uk
rainiečiai skaitomi jau žymiai daugiau su
simaišę su senovinėmis tautomis — ski
tais, samaritiečiais, Juodosios jūros gatais 
ir kt .

Gautieji antropometriniai duomenys 
bus lyginami su kitų kraštų jau paskelb

Skcūtyicju tautfbai
POPULIARIOSIOMS DAINOMS

APGINTI

Nesu nei dainininkas, nei koks nors 
dainų ar jų melodijų specialistas, bet gy
venime yra ne kartą pasitaikę įsidainavu
sių draugų būryje užtraukti ne tik „Šė
riau žirgelį“, bet taip pat ir „Visi šunys 
loja“, ir „Leiskit į tėvynę“, nors tada tė
vynėje gyvenau, ir, tur būt, net „Volga, 
Volga, matj rodnaja“. Svarbiausia šiuo at
veju gal tai, kad ir ta Volga man sąžinės 
negrauždavo. Daina, ir tiek. Kaip sakoma, 
rusiškų burliokų daina, tų, kurie dirbda
vo senoviškoje Volgos laivininkystėje. Net 
nesu tikras, ar mano patriotizmas dėl to 
buvo sumažėjęs. Kai dabar jau niekada 
nieko nebedainuoju, tai kažkaip nejaučiu 
reikalo net atgailos daryti ir už anuos se
nus laikus: rodos, buvo, praėjo, pasibaigė, 
ir nebėra ko čia man raudoti. O anuomet 
ir mūsų patriotizmas gal nebuvo toks kri
tiškas, jei niekas net nesubardavo tokių 
dainuotojų, kad juos pradėtų sąžinė krims
ti.

Kadangi, sakau, nesu dainų specialistas, 
tai negalėčiau gilintis į Tomo Vidugirio 
„Europos Lietuvio“ Nr. 23 iškeltuosius 
priekaištus kai kurioms populiarioms dai
noms, kad jos yra rusiškos ar lenkiškos. 
Tačiau gal man visdėlto bus leista užsisto
ti porą tų dainuojamųjų kūrinių šiek tiek 
stipriau, o kitiems parodyti nemaža atlai
dumo.

T. Vidugiris sakosi prieš daug metų bu
vęs susigėdęs, kad dainavęs „Birutės“ dai
ną. Gal jos melodija ir lenkiška. Bet aš la
bai nuolankiai prašyčiau visus: jeigu ir 
paklausytumėte pasiūlymo tos dainos ne
bedainuoti, nors neišmeskite į šiukšlyną 
jos žodžių! Tie mūsų lietuvio Silvestro 
Valiūno parašytieji dainos žodžiai yra gra
žūs, ir tai pats tobuliausias dalykas, ką 
tas poetas yra parašęs, kaip sako mūsų li
teratūros istorijos specialistai. Tiesa, kad 
J. šnapštys-Margalis pagal lenkiškos dai
nos tekstą sukūrė „Leiskit į tėvynę", nė 
nesikėsindamas keisti jos originaliąją me
lodiją, bet ir jos būtų, tur būt, sunku atsi
sakyti, ypač svetur gyvenantiems lietu
viams, kurie graudų akimirksnį, išsiilgę 
savo krašto, dainuodami ją net ir apsi
verkia. Nenorėčiau tikėti, kad tos jų aša
ros būtų blogos. Išmesim dainą, tai ir tos 
rūšies graudžios akimirkos dings, ir aša
ros nebeturės progų pasirodyti. Minėjimų 
paskaitos juk ašarų neištraukia.

Švenčiausia taip pat tiesa, kad savo me
tu daug buvo ginčytasi ir dėl V. Kudirkos 
„Lietuva, tėvyne mūsų“, ar ta giesmė tin
ka, ar netinka eiti himnu, nes jos melodi
joje puikiai atskamba rusų Preobražens- 
kio pulko maršas, o liaudis, pasirodo, kai 
sugriebė, kai ėmė visu įnirtimu giedoti, 
tai ir ginčas nurimo, ir mes giedame tą 
giesmę jau daug dešimtmečių, karta iš 
kartos, net ir nebepasidomėdami, kad ir 
Preobraženskio pulko seniai jau nebėra ir 
jo maršas bus nutilęs. Taigi, pasirodo, kai 

tais tos rūšies darbais. Imant duomenis 
(jų gali būti daugiau kaip 20), atsižvelgia
ma daugiausia į tas kūno dalis, kurios ne
sikeičia nuo gyvenimo aplinkybių ar kli
mato ir persiduoda iš kartos į kartą (gal
vos forma, veido bruožai, kūno proporci
ja, galūnių ilgumas ir t. t.).

Jeigu D. Britanijos lietuviai galėtų šiam 
moksliniam darbui padėti, jie pasitarnau
tų lietuvių tautos istorijai ir antropologi
jos studijoms. Atrodo, kad atsisakyti nuo 
šio retai pasitaikančio siūlymo neturėtų 
nei vienas. Tik klausimas — kaip šį darbą 
atlikti?

Muziejaus mokslininkai nori ištirti apie 
200 vienas kitam negiminingų lietuvių. Jie 
nepageidauja tirti moterų ir iki 14 metų 
vyrų. Taip pat jie negali tirti kelių tos pa
čios šeimos narių (pvz. tėvo ir sūnaus). 
Kraujo pavyzdžius gali paimti tik kvalifi
kuotas gydytojas. Todėl tyrimui turi susi
rinkti tam tikros grupės, kad vienu metu 
galima būtų gauti bent kelių ar keliolikos 
žmonių duomenis. Muziejaus žmonės su
tinka nuvykti į didesnes lietuvių koloni
jas ar Sodybą, kur susitelkia didesnis lie
tuvių skaičius (alkoholio buvimas krauju- 
je neturi įtakos į šių tyrimų rezultatus...). 
Jie sutinka, esant reikalui, savomis prie
monėmis net žmones atsigabenti, jeigu tik 
susidarytų didesnė grupė. Dr. Harvey ne
atsisako dirbti ir šeštadieniais ar vaka
rais (sekmadieniais sunku gauti gydyto
ją kraujui paimti). Tyrimus jis norėtų 
pradėti dar šią vasarą, jeigu tik atsirastų 
norinčių savanoriškai dalyvauti ir padėti.

Pirmajai pradžiai -buvo galvojama apie 
skautų savaitę Sodyboje, nes tada ten su
sitelkia daugiau lietuvių. Turint gerų no
rų, gal susirastų ir daugiau galimybių. 
Šiuo rašiniu norėta supažindinti skaityto
jus su pačiu mokslinio darbo reikalu ir 
nauda. Lietuvių organizacijos, klubai ir 
pavieniai asmenys prašomi šį reikalą ap
galvoti ir pasisakyti. Kiekviena nauja 
idėja ar pasiūlymas būtų skelbiama vi
siems susipažinti. O jeigu iki liepos vidu
rio neatsiras kandidatų ir galimybių, tada 
prisieis pranešti -Britų muziejui, kad mes 
dėl įvairių priežasčių jų pasiūlymo atsisa
kome. Lauksime pasisakymų ir nuomonių.

Red.

kuriais atvejais ir ta mūsų liaudis daug 
gali.

Kadangi rusų kalbos jaunesni lietuviai 
užsienyje nemoka ir nėra jiems pavojaus 
susitepti su „Volga, Volga“, kaip man gal 
bus atsitikę, tai už visas kitas T .Vidugi
rio išvardytas dainas aš linkęs agituoti: 
dainuokite! Jeigu dainos melodingos, jei
gu jas dainuojant malonu, dainuokite ir 
„Miškų gėlę“, kurią, pasirodo, į savo re
pertuarus įtraukdavo kai kurių Lietuvos 
gimnazijų chorai, ir visas kitas. Nemanau, 
kad tos dainos galėtų pakirsti mūsų pa
triotizmo pagrindus, jeigu jų nepakerta 
Gogolio, Tolstojaus, Dostojevskio, Tomo 
Mann ar Reimonto skaitymas. Agituoda
mas galėčiau net ir retorikos griebtis ir 
pradėti šūkauti: daina galinga ir stebuk
linga! Bet aš ne agitatorius.

K. Barėnas

NAUJAS „KONTINENTAS“
Jau išėjo iš spaudos Solženicyno ir jo 

bendraminčių žurnalo „Kontinent“ 3 Nr., 
kurio viršelyje yra pridėtas ir lietuviškas 
jo vardas „Kontinentas“. Tačiau šiame 
numeryje dar nėra lietuvių autorių kūry
bos, išskyrus du sveikinimo laiškus. Lie
tuvių Rašytojų Sąjungos pirmininkas Leo
nardas Andriekus ir PEN klubo egzilėje 
pirm. Algirdas Landsbergis linki žurnalo 
leidėjams sėkmės ir pažada abiejų orga
nizacijų paramą.

Atrodo, kad baltiečiai pradės bendra
darbiauti žurnale nuo sekančio numerio, 
kuriame žada būti atspausdintas latvių 
politinio veikėjo dr. Bruno Kalninšo 
straipsnis „Kova dėl demokratinės san
tvarkos turi būti bendras tikslas“. Be to, 
ketvirtame numeryje bus atspausdintas 
Jul. Meroševskio straipsnis apie lenkų pa
žiūrą į buvusios Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės teritoriją: Lietuvą .Baltgudi- 
ją ir Ukrainą.

Trečiame numeryje, tarp daugelio įdo
mių apysakų ir straipsnių, galima pasi
skaityti vengrų gydytojo Fr. Varkoni — 
Leberio pasakojimą apie sukilimą Ka- 
zakstano darbo stovykloje 1954 m. birže
lio 15-27 dienomis, kuriame dalyvavo jis 
pats kartu su kitais įvairių tautybių kali
niais. Autorius mini vieną aktyvų sukili
mo dalyvį lietuvį, kuris buvo pasigaminęs 
radijo siųstuvą, ir sukilimo metu siuntė 
žinias į užsienį.

Žinios apie sukilimus darbo stovyklose 
anuo metu buvo pasiekusios Vakarus, bet 
dabar jos yra smulkiai aprašytos pačių 
dalyvių.

Žurnalo (414 psl.) kaina 10 DM.

NORI GRĮŽTI
„Pravda“ išspausdino specialaus savo 

korespondento J. Semionovo straipsnį apie 
rusų emigrantus Amerikoje. Jame rašoma, 
kad Sovietų ambasada Vašingtone gauna 
šimtus prašymų, norinčiųjų sugrįžti atgal 
į Rusiją.

PALIKO STATULĄ

1974 m. balandžio mėnesį Šačių parapi
jos tikintieji, vadovaujant parapijos ko
mitetui, pastatė Šačių bažnyčios švento
riuje švč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo 
statulą. Vietinės valdžios pareigūnai įsa
kė Šačių parapijos klebonui kun. Senkui 
paminklą nugriauti.

— Jei nepašalinsi nuo šventoriaus sta
tulos, iškeldinsime iš parapijos, — kalbė
jo pareigūnai.

Tada kun. Senkus kreipėsi į Telšių vys
kupijos Kuriją. Mons. Barauskas patarė 
nusileisti ir paminklą nugriauti.

1974 m. gegužės 27 d. į Šates atvyko 
Skuodo rajono pareigūnas Petras Rudys 
ir, išsikvietęs apylinkės pirmininką Jušką 
bei bažnytinio komiteto pirmininką Juozą 
Valančiauską, pareikalavo tuojau pašalin
ti nuo šventoriaus statulą. Bažnyčios ko
miteto pirmininkas pareiškė, kad Telšių 
vyskupijos Kurija 1954 m. buvo nurodžiu
si, kad galima statyti kryžius šventoriuo
se, kapinėse ir tikinčiųjų kiemuose.

— Čia rašoma, kad galima statyti kry
žius, o ne statulas, — karščiavosi P. Ru
dys, kai buvo supažindintas su Kurijos 
raštu. Parapijos komiteto pirmininkas pa
aiškino, kad niekas iš parapijiečių nesu
tiks statulos nugriauti.

— Argi tu negali surasti apylinkėje ke
letą chuliganų, nugirdyti jų, arba uždegti 
nurašytą mašiną ir paleisti į statulą ir iš 
tos Dievo Motinos neliks nė ženklo, — kal
bėjo Rudys apylinkės pirmininkui. Šie iš
sireiškimai sukėlė tikinčioje liaudyje gi
lų pasipiktinimą — valdžios pareigūnams 
neikia net girtų chuliganų pagalbos kry
žiams ir statuloms naikinti.

1974 m. birželio 24 d. Šačių komitetas 
gavo tokį raštą:

„Įpareigoti šakių parapijos komitetą 
mėnesio laikotarpyje nuo sprendimo įtei
kimo nugriauti savavališkai pastatytą sta
tulą. Skuodo raj. VK pirmininkas Č. Ša- 
banskis“.

Tikintieji, sužinoję apie tokį rajono 
sprendimą, nutarė nenusileisti:

— Kuo valdžios pareigūnams užkliūva 
šventoriuje pastatyta Dievo Motinos sta
tula? — piktinosi žmonės. — Geriau teko- 
voja su chuliganais ir girtuokliais. Patys 
skelbia religijos laisvę, o su chuliganų pa
galba kryžius bei statulas griauna.

Tikintiesiems protestuojant, į Šates at
vyko Religijų reikalų tarybos įgaliotinio

Kili rasos
„Ateitis“ (Nr. 4) dar pateikia poros stu

dentų įspūdžius iš apsilankymo Lietuvoje. 
Keletą čia jų pakartojama.

„Apsilankymas Lietuvoje subrandino 
mano tautiškumą ir tautinę sąmonę. Man 
pasidarė daug ryškesnė mano tautinė mi
sija ir lietuviško darbo prasmė. Visai aiš
kiai mačiau, kad ryšiai su tautos kamienu 
yra ne patarimai, o absoliučiai būtini iš
laikyti lietuvių tautą pasaulyje. Aiškiai 
supratau, kad yra būtina jų spaudą skai
tyti, ten įvykius sekti, jų atsiekimais 
džiaugtis ir bendrai jų padėtį pažinti ir 
suprasti. Taip pat jie beveik nieko arba 
labai mažai žino apie mus. Mačiau, kad 
pats efektingiausias būdas mums ir jiems 
žiniomis pasikeisti yra apsilankyti Lietu
voje. Mano nuomone, tai yra tautinė in- 
vestacija, kurios kaina keleriopai padidės 
ateityje lietuvių tautos naudai.“
---------- „Jaunimas Lietuvoje yra patrio- 
tiškesnis ir tautiškesnis už savo tėvus šiuo 
metu. Jis didžiuojasi savo tautos atsieki
mais ir jaučia, kad ant jo pečių uždėta 
Lietuvos ateitis. Jaunimas, bendrai pa
ėmus, žiūri į ateitį optimistiškai. Nepa
prastai domisi viskuo, kas yra vakarietiš
ka. Jis veržiasi, kiek galėdamas, į Vaka
rus, norėdamas viską apčiuopti: vakarie
tišką muziką, literatūrą, papročius. Jau
noji karta nori žinoti ir išgirsti, kokios po
puliariausios plokštelės jaunimo tarpe 
Amerikoje ir kokios yra populiariausios 
knygos. Lietuvos jaunimas taip uoliai se
ka vakarietišką muziką, kad dažnai ją pa
žįsta geriau, negu atvažiavusieji iš Ame
rikos. Jaunoji karta Lietuvoje taip pat 
trokšta susipažinti su Amerikos jaunimu. 
Ten daugumas tautiečių galvoja, kad lie
tuvių veiklos Amerikoje nėra, kad Ameri
kos lietuviškas jaunimas silpnai kalba lie
tuviškai, o rašyti tikrai nemoka.“
---------- „Apsilankius tėvynėje, žodis Lie
tuva man įgijo naują reikšmę. Lietuva 
man pasirodė ne žemė, o žmonės, tauta. 
Apsilankymas Lietuvoje man tapo ne 
krašto pamatymas, o tautos aplankymas, 
susijungimas su tautos kamienu.“

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 22) Pr. G. 
straipsnyje „Užmirštieji“ kelia tautišku
mą tų lietuvių, kurie nebemoka savosios 
kalbos. Jis iš dalies lyg ir pakaltina nau
juosius ateivius, kurie per greitai atsiribo
jo nuo tų, kurie nebemoka lietuviškai.

„Kodėl taip įvyko? Visų pirma, kaip mi
nėta, kalta buvo pažiūra: kas nemoka lie
tuviškai, tas ir ne lietuvis. Taip, kalba 
daug reiškia, bet tai dar ne viskas. Airiai 
neteko savo kalbos, bet pasiliko airiais. 
Žydai užmiršo savo senąją kalbą, bet ne

pavaduotojas Murnikovas ir pareiškė, 
kad „dėl ramybės“ statula testovi švento
riuje. V. Murnikovas net nusifotografavo 
prie statulos...

KRYŽIŲ KALNAS

Jei nori pažinti tikrąsias Lietuvos nuo
taikas, patrauk iš Šiaulių Joniškio link. Už 
dvylikos kilometrų, dešinėje kelio pusėje 
rodyklė — Daumantai 1 km. Paėjęs kilo
metrą, vėl dešinėje kelio pusėje pamatysi 
kalnelį, nustatytą kryžiais. Tai Jurgaičių 
piliakalnis — Kryžių kalnas. Paeini krū
mais apaugusį upeliuką ir takeliu užkopi 
ant balno pavidalo kalvos. Šiauriniame 
kalno kampe riogso didelis akmuo, ant 
kurio iškaltos datos: 1861-1864. Sukilimo 
ir susidorojimo datos rūsčiai prabyla į lie
tuvio sąmonę.

Vietos žmonėse gyvas pasakojimas, kad 
Jurgaičių piliakalnio papėdėje stovėjusi 
koplytėlė, kurion buvo atėję pasimelsti 
sukilėliai. Kazokai užrėmę koplytėlės du
ris ir per tris dienas piliakalnio žemėmis 
užpylę gyvus sukilėlius. Laikui bėgant su
puvusios gegnės, įlūžęs stogas, ir todėl kal
nelis per vidurį įdubęs...

Pradžioje gerbdami sukilėlių atminimą, 
vėliau ko nors Dievą prašydami arba at
sidėkodami, žmonės vis nešė, vežė ir statė 
kryžius. Jų buvo tūkstančiai. L. Diržins- 
kaitei-Pliuščenko sukomandavus, kryžiai 
buvo sunaikinti. Tačiau iš po nakties jie, 
tarsi grybai po lietaus, vėl pasirodydavo. 
Statė sargus, budėjo saugumas, gyvento
jai buvo tardomi, gąsdinami, terorizuoja
mi, o kryžiai sukilėlių kalnelyje vis augo. 
Tarsi gyva sukilėlių dvasia šaukė — ne
pasiduokite!

Paskutinė didelė kryžių naikinimo ak
cija pravesta 1973 m. Praėjo metai ... ir 
kryžių šimtai — vieni įkasti į žemę, kiti 
užkabinti ant didelių stulpų, dar kiti įkel
ti į medžius.

Gal būt, ateistų neapykanta vėl juos 
sunaiknis, bet, viena aišku: jie vėl atsiras, 
šiandien ne Muravjovo laikai — sukilė
liai neužpilami žemėmis, bet žudomi psi
chiatrinėse (M. Tamonis), pūsta saugumo 
kalėjimuose (P. Pluira, V. Jaugelis, J. 
Gražys, J. Stašaitis, P. Petronis, N. Sadū- 
naitė ir kt.), niekinami ir šmeižiami. Jei 
vieni bus sunaikinti, kaip lietuviški kry
žiai Jurgaičių piliakalnyje, juos pakeis ki
ti, o sukilimas prieš melą, prievartą ir 
žmogaus teisių niekinimą tęsis.

prarado žydiškumo. Ir lietuviai, dėl isto
rinių aplinkybių užmiršę savo kalbą arba 
jos neišmokę, nebūtinai turi būti nurašy
ti. Kol žmogus jaučia kilminį ryšį su savo 
tauta, kol jo širdyje tebėra gyvas savosios 
tautos aidas — jis yra daugiau ar mažiau 
tos tautos narys. Tiesa, ryšys gana silp
nas, tačiau pūstelėjus palankesniem vė
jam, jis gali sustiprėti ir padaryti žmogų 
aktyviu tautos nariu. Juk ir dabar turime 
daugybę amerikiečių ir kanadiečių, kilu
sių iš lietuvių tėvų, iki šiol neradusių ke
lio į tautinę savo bendruomenę, tačiau be
sidominčių savo tėvų tautos reikalais. Jie 
lietuvių kalbos nemoka, jų spaudos ne
skaito ir dėl to nežino, kas dedasi lietuvių 
gyvenime, kuris vyksta jų pašonėje. Ta
čiau jie skaito atsitiktines informacijas 
apie Lietuvą bei lietuvius anglų kalba. 
Tai pastebėjo net sovietiniai propagandis
tai, lankęsi Š. Amerikoje. Jie pastaruoju 
metu savo leidiniuose, skirtuose išeivijai 
Š. Amerikoje, įvedė skyrių anglų kalba, 
kuriame informuoja apie sovietinius „lai
mėjimus“ pavergtoje Lietuvoje. Tai rodo, 
kad sovietiniai propagandistai pastebėjo 
faktinę būklę ir bando atitinkamai prisi
taikyti.“

• ••
Turint galvoje iki šiol dar vis gana sėk

mingai organizuojamus lietuvių penkta
dienius L. Namuose, galėtų čia keliamuo
ju klausimu pasisakyti ir mūsų jaunesnie
ji skaitytojai, o ypačiai tų penktadienių 
dalyviai bei iniciatoriai.

ŽEMAITĖS SUKAKTIS

Gegužės 31 d. sukako 130 metų nuo ra
šytojos Julijos Žemaitės gimimo. Ta pro
ga „Tiesoje“ pasisakė Žemaitės premijos 
laureatai Juozas Baltušis, A. Pocius, V. 
Bubnys, J. Aputis ir kiti. Žemaitės gimti
nėje Ušnėnuose dabar yra jos vardo kol
ūkis. Namas, kuriame rašytoja gyveno, 
jau seniai nugriautas. Išsaugotas tik ten 
pat buvęs Višinskiu namas. Kolūkyje yra 
įkurtas Žemaitės muziejus, kuriame tebe
saugoma Žemaitės iš Višinskiu pasiskolin
ta žibalinė lempa.

GEROS STAKLĖS

Lietuvoje gamintos tekinimo staklės 
Sov Sąjungoje ir satelitiniuose kraštuose 
turi labai gerą vardą.

Neseniai įvykusioje Leipcigo pavasario 
mugėj Kauno Dzeržinskio vardo fabriko 
pagamintos elektroerozinės staklės gavo 
■aukso medalį.

LIETUVOJE
MINISTRAI KYŠININKAI

Tik dabar paaiškėjo, kodėl š. m. balan
džio mėn. buvo atleisti iš pareigų net du 
LTSR ministrai: Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas Pavelas Kulvecas 
(„Tiesoje" vadinamas Povilu Kulviečiu) 
ir kitas rusas — Vietinės pramonės minist
ras Georgijus Kuskovas.

Apie Kuskovo atleidimą buvo paskelb
ta „Tiesoje“ balandžio 3 dieną, nenuro
dant atleidimo priežasties. Balandžio 23 d. 
buvo paskelbta, kad jo vieton yra paskir
tas Grigorijus Simonenka. Balandžio 24 d. 
„Tiesa“ pranešė, kad iš pareigų yra at
leistas LTSR Ministrų Tarybos pirminin
ko pavaduotojas Povilas Kulvietis, „ry
šium su perėjimu į kitą darbą“. Jo vieton 
paskirtas dar vienas rusas — Jurijus Ru- 
senka. Dabar Maskvos dienraštis „Socia- 
lističeskaja Industrija“ išplepėjo atleidi
mo priežastį.

Pasirodo, kad P. Kulvecas buvo pasiry
žęs pasiekti vis aukštesnių mokslo laips
nių. 1967 m. jis tapo ekonominių mokslų 
kandidatu. Tarp 1969 ir 1972 m. jis paruo
šė tezę ir gavo doktoratą. Po to, turėda
mas pažintį su Maskvos Mokslų Akademi
jos vieno departamento vedėju B. F. Zai
cevu, jis gavo dar aukštesnį mokslo laips
nį. Už tai jis atsilygino, padovanodamas 
Zaicevui komplektą gražių baldų, paga
mintų Lietuvos fabrike, kuris priklausė 
Vietinės pramonės ministerijai. Baldai bu
vo pristatyti nemokamai sunkvežimiu 
į Maskvą. Kyšininkavimas paaiškėjo ir du 
ministerial išlėkė iš savo fotelių. Neaišku, 
ar liko vietoje Zaicevas, gavęs kyšį.

Pavelas Kulvecas buvo kilęs iš Gruzi
jos. Gimęs Tbilisyje 1917. II. 16 d., 1934 
m. jis baigė Tbilisio industrinį techniku
mą. Atlikęs karinę prievolę Raudonojoje 
Armijoje, nuo 1941 iki 1951 metų jis dirbo 
Gruzijos pramonėje inžinierium. 1950 m. 
neakivaizdiniu būdu baigė Tbilisio Poli
technikos Institutą ir nuo 1951 m. atsirado 
Vilniuje, kur pradėta jį vadinti Kulvie
čiu. Jis buvo Vilniaus staklių gamyklos 
vyr. inžinierium ligi 1956 m., po to Kaimo 
turbinų gamyklos direktorium. 1957-60 m. 
LŪT pirmininko pavaduotoju, o po to pen- 
keris metus pirmininku. Nuo 1960 m. jis 
tapo LKP Centro Komiteto nariu. Tarp 
1962-66 m. TRSR Aukščiausios Tarybos 
deputatu, ir nuo 1965 m. LTSR Ministrų 
Tarybos pirm, pavaduotoju. Iš savo prak
tikos Lietuvos pramonėje parašė eilę 
straipsnių technikinėje spaudoje ir dvi 
knygas rusų kalba. Kaip dabar paaiškėjo, 
lipti karjeros laiptais jam padėjo kyšiai.

GĖLIŲ PARODA

Kauno sporto halėje buvo surengta ke
turias dienas trukusi respublikinė gėlinin
kystės paroda „Pirmieji žiedai“, susilau
kusi apie 20.000 gėlių, kurios buvo 110 
skirtingų rūšių. Parodos metu įvyko tra
dicinis gražiausių gėlių puokščių konkur
sas, kuriame 100 gėlininkų dalyvavo su 
300 kompozicinių puokščių. Pirmąsias vie
tas laimėjo: Vilniaus apželdinimo tresto 
gėlininkė M. Jakutėnaitė ir Palangos kelių 
eksploatacijos valdybos gėlininkė O. Bag
donienė. Pirmoji konkurse dalyvavo su 
geltonų žydinčių berberų ir sprogstančios 
krūmo šakelės kompozicija, antroji — su 
raudonomis rožėmis pintinėje. Algirdas 
Kadžiulis, aprašydamas parodą „Tiesos“ 
Nr. 69, konstatuoja Lietuvos atsilikimą 
gėlių auginime nuo Latvijos ir Estijos. 
Tūkstančiui Latvijos gyventojų tenka še
šis kartus didesnis gėlių bei šiltnamių plo
tas, tokiam pat skaičiui Estijos gyventojų 
— tris kartus. A. Kadžiulio išvada: „Mū
sų gėlių parodos atrodo gražiai, tačiau 
parduotuvėse tų gėlių retai nusipirksite — 
milijonai ištirpsta nepastebimai, gėlinin
kai nepajėgia patenkinti didžiulės paklau
sos. Ir nežinia, kada pajėgs. Gėlių indust
rija auga pernelyg lėtai...“

UŽ PLIENĄ STIPRESNĖ

„Valst. laik.“ išspausdintas toks JAV iš
rastas naujos už plieną stipresnės medžia
gos aprašymas.

Didėjant nusikalstamumui JAV, ameri
kiečiai vis daugiau perkasi kulkų nepra
mušamų liemenių. O neseniai viena firma 
pradėjo siūti drabužius iš naujos stebuk
lingos medžiagos — kevlerio. Dvigubai 
lengvesnė už nailoną, ji dešimteriopai 
tvirtesnė už plieną. Jos nepramuša stam
baus kalibro pistoleto kulkos, jai nebai
sus peilis, skustuvas ir netgi ryklio dan
tys. Medžiagą dažo įvairiom spalvom, jai 
sutelkia madingo škotiško tvido, vilnos ar 
sintetinio audinio išorę, puošia siuvinėji
mu. Iš tokios medžiagos siuvami vyriški ir 
moteriški kostiumai, paltai, nekalbant jau 
apie liemenes. *

NAFTOS IEŠKOTOJAI

Per dešimtmetį naftos ieškotojai Lietu
voje padarė daugiau kaip 150 gręžinių. 
Ypačiai daug gręžinių padaryta Gargždų 
apylinkėje.

JAV KARDIOLOGAI VILNIUJE

Vilniaus širdies chirurgijos klinikose 
lankėsi JAV kardiologų delegacija. Įvyko 
pasitarimai širdies ligų gydymo klausi

mais.
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TARPTAUTINIS TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 14 d. ukrainiečių salėje įvyko 
Baltų Tarybos organizuojamas birželio 
trėmimų minėjimas.

Minėjimą atidarė latvė M. Zarina, pa- 
kviesdama pirmininkauti British League 
for European Freedom pirmininką D. Mar
tin. Pabrėžęs tokių minėijmų reikšmę ne 
tiek egzilų, kiek anglų publikai, jis pa
kvietė pagrindini kalbėtoją latvį Janį Sa- 
pietį. (Apie jo išsamią kalbą bus pasisa
kyta atskirai).

Minėjimą užbaigė esčių choras, diriguo
jamas muziko A. Jerurns.

Nedidelė ukrainiečių salė prisirinko pil
na dalyvių. Jų tarpe gal daugiau kaip de
šimtis lietuvių.

I AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
J. Makoveckienė — 1.50 sv., S. Valaitis, 

V. Šmulkštys, J. Sližys — po 1.00 sv., A. 
Važgauskas — 0.50 sv.

LANKĖSI R. PAPLAUSKAITĖ — 
MACDONALD

Halifaxe (Kanadoje) gyvenanti Ramu
nė Paplauskaitė — Macdonald (a. a. prof. 
Paplausko — Ramūno duktė) lankėsi Lie
tuvių Namuose Londone. Ji yra pasiryžusi 
nufilmuoti taip pat Kanadoje gyvenančios 
dailininkės A. Tamošaitienės padarytus 
meniškus kilimus ir jų darbo techniką. 
Filmavimo išlaidoms padengti ji tikisi 
gauti Kanados vyriausybės pašalpą. Ka
dangi pašalpos duodamos tik tokiems dar
bams, kurie gali sudominti platesnę vi
suomenę, energingoji Ramunė Macdonald 
pateikė Kanados vyriausybei ir DBLS pa
žymėjimą, kad Anglijos lietuviai pagei
dautų A. Tamošaitienės filmą pamatyti. 
Linkime Ramunei Macdonald geriausios 
sėkmės ir tikimės pamatyti jos darbo re
zultatus.

„E. LIETUVIO“ LOTERIJA

Jau ir vėl kalbama apie pašto mokesčių 
padidinimą. Jeigu taip atsitiks, tai „Euro
pos Lietuvis“ iš savo surenkamos prenu
meratos galės apmokėti tik laikraščio per
siuntimo išlaidas... Leidėjai pagrįstai 
būkštauja, kad nebepajėgs laikraščio leis
ti. Nenorėdami metų vidury kelti prenu
meratos kainos, jie nutarė kitais būdais 
ieškoti laikraščiui paramos.

Vienas iš itų būdų yra dabar suorgani
zuota „E. Lietuvio“ piniginė loterija. Bi
lietai jau išsiuntinėti skyriams. DBLS 
Centro valdyba tikisi, kad jie visi bus iš
platinti ir šaknelės laiku grąžintos. Pato
gumo dėlei patartina pirkti visą knygutę 
(10 bilietų), kuri kaštuoja tik 50 p. 
Ir būtinai nepamiršti šaknelėse užrašyti 
pirkėjo vardo ir adreso.

Pinigus ir šakneles siųsti DBLS-gai 2 
Ladbroke Gdns., London, Wil 2PT.

Kiekvieno lietuvio pareiga pirkti ir pla
tinti šios loterijos bilietus. (Laimei nusi
šypsojus, jūsų pinginėje gali atsirasti pir
moji premija — £50.00).

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.

PAIEŠKOJIMAS
Jonas Matulevičius ieško brolio Alfonso, 

kilusio iš Svėdasų valsčiaus. Jis pats, ar 
žinantieji jo adresą, prašomi pranešti Lie
tuvių Namų administracijai, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT.

PAPILDYMAS

Patiekiant a. a. P. Bulaičio žinias „E. 
L." redaktoriui, per neapsižiūrėjimą buvo 
nepaminėtas Londono lietuvių choro atsi
sveikinimas.

Friday Evenings
Don't forget that Friday evening 

is your evening at Lithuanian 
House. Come yourselves and bring 

your friends. The more the 
merrier. Every Friday.

Penktadienio vakarai
Neužmirškite, kad penktadienio 

vakaras, tai Jūsų vakaras 
Lietuvių Namuose. Ateikite patys 
ir atsiveskite savo draugus. Kuo 

daugiau — tuo linksmiau.
Kiekvieną penktadienį.

Londono choro vardu kalbėjo Viktoras 
Šalčiūnas. Pabaigęs savo jautrų atsisvei
kinimo žodį, jis pakvietė visus susirinku
sius kartu su choru sugiedoti tauriajam 
lietuviui, ilgamečiu! choro dalyviui, „Ma
rija, Marija“.

Labai atsiprašau V. Šalčiūną už įvykusį 
neapsižiūrėjimą.

S. Kasparas

SERGA ANTANAS BERNOTAS

Prieš 4 savaites turėjęs širdies priepuo
lį, A. Bernotas nugabentas į GREENWICH 
DISTRICT ligoninę. Jo sveikata kasdien 
gerėja.

Linkime greitai visiškai pasveikti.

EKSKURSIJA Į MARGATE

Birželio 22 d. (sekmadienį) šv. Onos 
Draugjia ruošia ekskursiją į Margate.

Išvykstame nuo Lietuvių bažnyčios 9 
vai. ryto.

Narėms kelionė nemokama. Ne narėms 
— 1.50 sv.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

ELENOS GAPUTYTĖS PARODA

Dail. E. Gaputytės ir jos kolegų meni
ninkų kūrinių paroda (tapyba, grafika ir 
skulptūra) vyksta šiuo metu Londone, Pa
per Point Galerijoje, 63, Poland Street, 
London, Wl, netoli Oxford St.

Paroda atidaryta šiokiadieniais nuo 9 
iki 12, ir nuo 13 iki 17 vai., šeštadieniais 
nuo 10 iki 13 vai. Paroda uždaroma liepos 
11 dieną.

PAMALDOS UŽ A. f A. KARD. 
MINDSZENTY WESTMINSTER!© 

KATEDROJE

Gegužės 24 d. Westminsterio kardinolas 
John C. Heenan su kitais devyniais kitų 
tautybių kunigais atnašavo Mišias už a. a. 
kardinolą Mindszenty. Lietuviams atsto
vavo Lietuvių Bažnyčios rektorius kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC. Prieš didįjį West
minsterio katedros altorių buvo papuoštas 
stalas su Vengrijos tautine vėliava, ant 
kurio vėliau atsirado daugybė raudonų ro
žių ir kitų gėlių.

Kardinolas Heenan pamoksle iškėlė 
kard. Mindszenty, kaip kankinį ir didelį 
Vengrijos patriotą.

Pamaldose dalyvavo daug Rytų Europos 
tautybių atstovų. Jų tarpe ir lietuvių 
atstovas S. Kasparas. Vengrų dalyvavo 
per porą tūkstančių.

LIETUVIŲ PARAPIJOS DERBY ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI

1975 m. Derby arklių lenktynėse laimė
jo šie arkliai:

I- sis arklys — „GRUNDY“. Bilieto Nr. 
4661 — savininkas M. Kuprėnas.

II- sis arklys — „NOBILIARY“. Bilieto 
Nr. 4631 — savininko vardas ant bilieto 
šaknelės neužrašytas.

III- sis arklys — „HUNZA DANCER“. 
Bilieto Nr. 5657 — sav. Walter, Staff Hall, 
Ritz Hotel, Piccadilly, Wl.

IV- sis arklys — „ANN'S PRETENDER“. 
Bilieto Nr. 2727 — sav. E. Kaminskienė, 
Wolverhampton.

Laimėtojai prašomi prisiųsti laiminguo
sius bilietus, kad būtų galima išmokėti 
premijas.

Lietuvių Bažnyčios Londone rektorius 
ir parapijos taryba reiškia didelę padėką 
platintojams Viktorui Žukui, P. Nenortie- 
nei, K. Arkonienei, P. Gugui, M. Braukai, 
A. Pukštytei, S. Staroliui, A. Knabikui ir 
visiems kitiems Londono ir provincijos 
platintojams.

S. Kasparas

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d. įvyko metinis klubo na
rių susirinkimas, kuriam pirmininkavo P. 
Mašalaitis, sekretoriavo M. šemetienė.

Susirinkimas išklausė valdybos prane
šimus, kuriuos priėmė, pripažindamas, 
kad 1974/75 klubo veiklos metai buvo sėk
mingi.

Išrinkta vadovybė 1975/76 metams:
S. Kasparas — pirm., J. Parulis — vi- 

cepirm., M. Balčiūnas — kasininkas.
Revizijos komisija: J. Šemeta, A. Kus-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

KEIGHLEY — birželio 22 d., 3 vai. p. p.
HALIFAXE — birželio 29 d.. 1 v. p. p., 39 

metų kunigystės sukaktuvių pamal
dos.

NOTTINGHAME — liepos 20 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

DERBYJE — liepos 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — liepos 27 d.. 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

MANCHESTERIS
VAIKŲ ŠVENTĖ

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, disco (disco- 
tesque) ir t. t. Prašome visus vaikus ir tė
velius dalyvauti.

Klubo valdyba

BOLTONAS

MIRĖ I. SIMBELIS

Birželio 2 d. Boltone mirė 58 m. amžiaus 
Ignas Simbelis, kilęs nuo Pasvalio.

A. a. Ignas Simbelis buvo susipratęs lie
tuvis, dalyvavo lietuviškose organizacijo
se ir skaitė lietuvišką spaudą.

Buvo vedęs estę, su kuria susilaukė 
dukters Danutės. Vedybos nebuvo laimin
gos, ir jis buvo likęs vienas su dukrele, 
kuri jį globojo ir sargino.

Palaidotas Heaton kapinėse (Bolton) 
birželio 7 d. Lietuviai padarė rinkliavą 
vainikui ir gražus jų būrelis dalyvavo lai- 
dtotuvėse. Laidojimo apeigas atliko kun. 
Kamaitis.

J. Banys

ta, V. Šalčiūnas. Klubo Valdybon: J. Ba
bilius, P. Mašalaitis, M. Parulienė, M. Še- 
metienė, I. Dailidė, V. O'Brien. Kandidatė 
— K. Urbonienė.

Klubo veiklai pagyvinti, klubas turi pa
rengimų sekciją valdyboje, kurią 1975/76 
metams sudaro M. Parulienė, M. Šeme- 
tienė, V. O'Brien, I. Dailidė.

PASIŽYMĖJĘS SPORTININKAS

šeštadienį, birželio 21 d., 2,30 vai. po 
pietų Bletchley Leisure Centre įvyks svo
rio kilnojimo rungtynės tarp D. Britani
jos ir Maroko komandų. Rungtynes orga
nizuoja British Amateur Weight Lifting 
Assoc. D. Britanijos komandoje light-hea
vy weight klasę reprezentuoja jaunas lie
tuvis Laimutis Vymeris. Laimutis gyvena 
arti Londono, yra baigęs Manchesterio 
universitetą, kur studijavo fiziką ir kom
piuterių mokslus. Dirba kompiuterių ana
listu, o laisvu laiku užsiima atletika, ypač 
svorio kilnojimu.

Laimutis yra užaugęs Bradforde, kur jo 
tėvai Janina ir Povilas Vymeriai tebegy
vena.

DAINAVIECIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės į visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųs
ti iki rugsėjo 10 d. Dainavai, 2, Ladbroke 
Gardens, Wil 2PT, arba palikti lietuvių 
parapijos klebonijoje ar „Baltic Stores“.

Už Jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Dainavictės

NOTTINQHAMAS
IR ŠIĄ VASARĄ

Prie Lietuvių Židinio berniukų stovykla 
šiemet bus nuo rugpiūčio 10 iki 17 dienos. 
Užsirašoma pas Židinio vadovybę.

I ROMĄ

Skrendantieji Romon birželio 27 d. 
Gatwick aerodroman turi atvykti apie 8 
vai. ryte, nes lėktuvas išlekia 9 vai.

Iš Nottinghamo tiesiog į aerodromą au
tobusas išvyksta apie 3 vai. ryte nuo Ho
lidays and Sports Travel Ltd., 30 Musters 
Rd., West Bridgford, Nottingham (netoli 
Lietuvių Židinio).

Iš Londono tiesiog važiuojam;! į Gat
wick.

Iš Romos grįžtama liepos 4 d.
Smulkesnių žinių kiekvienas gaus atski

rai vėliau.
ALK Bendrija ir Liet. Židinys

APIE LIETUVIŠKAS PAMALDAS

Kadangi kun. Matulis yra pašauktas 
Romon į Marijonų generalinę kapitulą — 
studijų savaites atstovauti lietuviams ma
rijonams, tai Lietuvių Židinyje birželio 
22, 29, liepos 6 ir 13 d. pamaldų nebus. Vėl 
kas sekmadienį Židinyje liet, pamaldos 
bus nuo liepos 20 dienos.

Reikalui esant, prašoma kreiptis į kitus 
lietuvių ar vietinius kunigus.

Neatidėtiname reikale galima rašyti: 
Rev. S. Matulis, MIC, Via Corsica 1, 00198 
Roma, Italy arba skambinti Roma (06) 
864-358.

TRADICINIS VAKARAS

Birželio 28 d., 6.30 vai., šeštadienį Not
tinghamo Lietuvių Moterų Draugija uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentinck Rd. 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą su gera 
muzika, pasilinksminimu ir šokiais vi
siems.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai 
registruotis jau dabar pas pirmininkę M. 
Grokauskienę 26, ABBEY Grove, Welles 
Rd., Nottingham.

Lietuvių Moterų Draugija

LIET. SODYBA
KLUBAS VISIEMS

„Farnahm Herald“ (gegužės 23 d.) iš
spausdino iliustruotą reportažą apie 
Headley Park (Liet. Sodybos) klubą.

Pirmiausia rašoma, kad iš pradžių tik 
lietuviams skirtas klubas, dabar atvėręs 
savo 56 akrų erdves visiems gyventojams, 
kurie nori pasidaryti klubo nariais. Re
portažo autorius rašo:

„Mrs. Snabaitis, kuri su savo vyru Jus
tu vadovauja klubui, paaiškino, kad nors 
klubas dar neseniai gimęs, bet narių skai
čius iš šimto pašoko iki 400.

Sekretorius Albinas Pranskūnas spėja, 
(estimates), kad DBLS, kuriai klubas pri
klauso, investavo apie £30.000. To inves
tavimo rezultatai dar turės pasirodyti, 
bet šiuo metu klubas turi gana imponuo
jančias galimybes.“

Toliau aprašoma salė ir valgykla, kur 
esą galima gauti „T“ bone sterkus pigiau 
nei už 2 svarus. Minimas upelis Slea (tu
rėtų būti Wey), kuriame galima meške
rioti, geriausia tame rajone šaudykla ir 
maudymosi baseinas.

B. Snabaitienė savo ateities planuose 
numatanti kabaretinius ir artistinius pa
sirodymus vakarinėse programose.

Pabaigoje papasakota L. Sodybos isto
rija ir kaip lietuviai ją įsigijo.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
Pedagoginis Lituanistikos Institutas te

begyvuoja ir neakivaizdinis (koresponden- 
cinis) skyrius tebeveikia ir laukia studen
tų iš Europos. Neakivaizdinio skyriaus 
bendrinio kurso programoje yra lietuvių 
kalba, lietuvių literatūra ir lietuvių tau
tos istorija. Kadangi lietuvių kolonijos Eu
ropoje sunkiai gali išlaikyti lituanistines 
mokyklas, čia yra geriausia priemonė išei
vijos jaunimui išmokti apie savo tautos 
kultūros pagrindus. Programą pageidauja
ma išeiti per 4 semestrus, tačiau duoda
mus darbus studentas gali atlikinėti, pri
sitaikydamas prie savo individualaus lai
ko bei aplinkybių. Kursas labai tiktų jau
nuoliams bei jaunuolėms, baigusiems gim
nazijas ir turiptiems laisvo laiko.

Mokslo mokestis labai mažas, tiktai $30 
metams, apie £12.50, arba DM70 už visų 
metų programą. DBLS Centro Valdyba, 
ragindama Anglijos jaunimą pasinaudoti 
šiais kursais, žada, sėkmingai mokslus 
baigusiems, padėti apmokėti mokslo išlai
das. DBLS Centro Valdyba taip pat pasi
stengs parūpinti kai kuriuos vadovėlius 

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS IR 
RUDENS SEZONUI.

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms. 1 jardas kainuoja £2.00
(Suknelei reikia 2 į/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 blluskutė, 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.

per Centrinę arba skyrių bibliotekas.
Daugiau informacijų norintieji prašomi 

rašyti Centro Valdybai (Aleksui Vilčins
kui), arba betarpiškai Pedagoginiams Li
tuanistikos Institutui, 5620 So. Caremont 
Avenue, Chicago Ill. 60636, USA.

Skautiškuoju keliu
AUKOS

Skautų stovyklai paremti aukojo:
J. Struoginis (Londonas) £5.00, J. V. 

Sližiai (Derby) £5.00.
Skautiškas ačiū!

Rajono Skautų Vadija

VOKIETIJA

PAKEISTAS ADRESAS
Pranešu, kad š. m. gegužės 17 d. persi

kėliau iš Bremen-Neue Vahr į Bremen-Os- 
terholz. Strassenbahn Nr. 1 važiuoti ligi 
sustojimo vietos Ellenbrok Strasse. Maši
na važiuojant, išvažiuoti iš Autobahn Bre
men Vahr, Obemeuland ir važiuoti link 
Osterholz. Gyvensime prie ribos Dr. Hei
ne sanatorijos.

Mūsų pašto adresas: A. Keleris, 28 Bre
men 44. Grindelwaldstrasse 24.

Telefono numeris: 42 38 65.
Su geriausiais linkėjimais

kun. A. Keleris

^25^
„Britanijos Lietuvis“,

1950 m. birželio 16 d.
— DBLS nutarė surašyti visus į šį kraš

tą seniau ir dabar atvykusius lietuvius. 
Berods šito didelio darbo nepavyko pilnai 
atlikti.

— Durham County stalo teniso turnyre, 
tarp dviejų šimtų žaidėjų buvo ir du lie
tuviai — V. Piščikas ir J. Brazauskas. V. 
Piščiaks laimėjo Durham County meiste
rio vardą, pereinamąją taurę ir asmeninę 
dovaną — gražų barometrą.

— Nottinghamo lietuviai, įstodami į 
vietos anglų klubą, gavo teisę naudotis 
patalpomis, kuriose ruošiami visi lietuvių 
pasirodymai. Klubas turi atskirą lietuvių 
valdybą. Gaila, kad jis neišsilaikė iki šiai 
dienai.
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