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Šventės, šventės...
Liūdnai Lietuvos 35 m. okupacijos su

kakčiai paminėti Europos LF bičiuliai sa
vo biuletenyje (Nr. 4, 1975) įsidėjo šitokį 
disidento Jono Jurašo pasisakymą:

„šventės — ištisus metus, nesibaigian
čius dešimtmečius, šventės, užpildančios 
dvasios ubagystę, sielos tuštybę, marinan
čios širdies troškulį, migdančios sąmonę 
alkoholio tvaike, maršų gaudesiu, fejerver
kų trenksmu. Jubiliejai, festivaliai, deka
dos, olimpiados, spartakiados... Kiekvie
ną rytą garsiakalbis tau praneša, kokia 
šiandien išaušo diena: šachtininko, ar 
traktoristo, malūnininko, ar čekisto. Visas 
šventes švęsk, tik šventas dienas dirbk. 
Reiktų mokslinės disertacijos, kad ištir
tum šią nuolatinės, nesibaigiančios šven
tės konvulsiją. Pašaliečiui būtų visai ne
suprantama, kaip visa didžioji socialisti
nio darbo lenktynių šalis, nuolat šturmuo
janti tai naujų gamybinių planų aukštu
mas, tai besivejanti į prarają beriedančias 
kapitalo šalis, gali sau leisti tokią pavy
dėtiną prabangą — nuolat minėti savo 
pergalių sukaktis, džiaugtis pasiekimais ir 
triumfuoti būsimų pergalių sąskaita. Tur 
būt, tai ir yra vienas iš svarbiausių ideo
loginio darbo veiksnių — maršų apkurtin
tas, vieningoje nugalėtojų kolonoje žy
giuojantis vargdienis turi, pagaliau, pati
kėti, kad jis yra laimingiausias pasaulyje 
naujosios laimės tėvynės pilietis, savo že
mės šeimininkas, šviesaus rytojaus kūrė
jas. Pigaus vyno rašalu užpilti smegenys 
tampa abejingi viskam, ir nesvarbu, kad 
rytoj reikės „pasiaukojančiai“ pašturmuo- 
ti mėnesio pabaigoje, ketvirčio gale, pirma 
laiko įveikti „sprendžiamuosius“, „lemia
muosius“ ir dar nežinia kokiuosius penk
mečio metus. Svarbu šiandien išgerti savo 
džiaugsmo taurę iki dugno, o rytoj — ir po 
mūsų — kad ir tvanas! Toks yra naujojo 
karaliaus — proletariato lozungas. Vienin
telis, kuriuo jis tiki.

...Karnavalinės imperijos pakraščius 
„vieningoji srovė“ užtvindo su nemažesne 
jėga, nei didžiojoje sostinėje. Lietuvos me
nininkams tenka dažnai dar garsesniu 
riksmu atkartoti maskviškį aidą, „tinka
mai atsiliepti“ į primygtinį raginimą pa
garbinti svetimuosius dievus. Masinių dai
nų švenčių metu tūkstantiniai chorai ply
šauja gerklėmis padėkos himnus okupan
tams, Lietuvos miestų gatvėmis kraujo 
upėmis plaukia raudonų vėliavų ugnis, 
įbrukta į „dėkingų“ tautos sūnų ir dukrų 
rankas. Bet ypatingai sunkus ir nuostolin
gas darbas tenka teatrams, kasmet palie
čiamiems kokio nors eilinio teatrinio fes
tivalio. Sunku būtų prisiminti teatrinį se
zoną, kur nebūtų buvę visas kūrybines pa
jėgas mobilizuojančio jubiliejaus: tarybi
nės valdžios 50-metis, Spalio revoliucijos 
„X“-metis. Lenino 100-amžinatmetis, Le
nino kūdikėlių pioniermetis, Lenino kom- 
jauninmetis, ir taip be galo, be krašto. Vi
suomet galima surasti tinkamą progą už
tverti kelią tikro meno prasiveržimui, pa- 
ralyžuoti kūrybinę fantaziją, gyvą mintį. 
Tiktai suraskite tinkamą jubiliejui pjesę, 
kaip nors atstumkite tą proginį paminėji
mą, atiduokite, kas ciesoriaus ciesoriui — 
ir vėl galėsite bergždžiai puoselėti savo 
neįgyvendinamus kūrybinius sumanymus. 
Nes nenurimstantys kultūros „globėjai“ 
jau vėl siunčia naujus proginio meno įsa
kymus...“

Režisierius Jurašas, baigdamas vaizduo
ti teatrinio darbo sunkumus, taip sako:

„Aš iš savo šiandieninės perspektyvos 
tariu Anoujo Medėjos žodžiais, sviedžia
mais valdovo Kreonto veidan:

„Neapkenčiu jūsų purvinų, šleikštulį 
keliančių švenčių, jūsų kurtinančio būg
no trenksmo. Aš esu laimingas, kad jūsų 
puotoj jau niekada nesėdėsiu greta.“

ANGLAI APIE LIETUVĄ

Eltoje gauta 1975 m. sausio-birželio nu
meriai žurnalo „Religion in Communist 
Lands“, leidžiamo Kęsto, Anglijoj. Straips
nis „Soviet Roman Catholics“ daugiausia 
pašvęstas Lietuvai. Autorius Christopher 
Read. Knygų apžvalgoje yra Janice Broun 
straipsnelis apie italų kalba brošiūrą „La 
Repressione Culturale in Lituania“. Sam- 
izdatų sąraše pažymėti: Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika, Lietuvos Katalikų 
kunigų atsišaukimas į Žmogaus Teisių Ko
mitetą. (ELTA)

AMBASADORIAI ĮSPĖJA

Keturi buvę ambasadoriai — Roszynski 
(Lenkija), Papanek (Čekoslovakija), Auer 
(Vengrija) ir Penesco (Rumunija) 
„Times“ (1. 7. 75) paskelbtame laiške įspė
ja ir prašo Vakarų valstybių atstovus, jų 
pačių labui, nepasirašyti Helsinkyje sutar
ties, sutinkančios su dabartine Europos pa
dėtimi. Jie sako, kad šimtas milijonų žmo
nių, prieš 30 metų atiduotų Rusijos malo- 

| nei, tebelaukia demokratinės laisvės.

Tarėsi pasaulio baltai

Pasaulinės Baltų SANTALKOS 1975 m. 
birželio 6-8 d. Upsala College East Orange, 
New Jersey įvykusio suvažiavimo dalyviai:

Iš kairės sėdi: 5-ji dr. prof. Aldona Janna- 
ee-šlepetytė, 6-sis dr. Kęstutis Valiūnas, 
Vliko pirmininkas.

Birželio 6-8 d. d. Uppsala kolegijoje, 
New Jersey valstijoje, JAV-se, įvyko Pa
saulio Baltiečių Santalkos suvažiavimas. 
Dalyvavo 50 baltiečių organizacijų vadų, 
jų tarpe 12 lietuvių. Atstovus atsiuntė: 
VLIKas (dr. K. Valiūnas, dr. B. Radziva- 
nas, A. Vakselis, J. Valaitis, V. Nakas), 
Lietuvos Laisvės Komitetas (V. Vaitiekū
nas), Kanados Lietuvių Bendruomenė (J. 
R. Simanavičius), Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė (A. Gureckas), Amerikos Lie
tuvių Taryba (dr. J. Genys), taip pat Lie
tuvių Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinė Unija (dr. A. šlepetytė-Jarmace), 
Amerikos Jungtinis Baltiečių Komitetas 
(E. Šumanas), Baltų Apeliacija Jungti
nėms Tautoms — Batunas (K. Miklas), 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga (V. Na
kas).

Penktadienio vakarą PBS valdyba už
darai posėdžiavo su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatais. Pagrindinė suvažiavi
mo programa buvo suskirstyta į tris sesi
jas. Pirmos sesijos tema buvo „Laisvojo 
pasaulio baltiečių bendradarbiavimas“. Jai 
vadovavo PBS pirm, latvis Uldis Grava. 
Šiame ^posėdyje baltiečių organizacijų at
stovai visus informavo apie savo organi
zacijų istorijas, struktūras ir veiklos me
todus.

Pranešimams pasibaigus, sekė rezoliuci
jos. Svarbiausia šios sesijos rezoliucija 
buvo — įpareigoti Pasaulio Baltiečių San
talkos valdybą šaukti suvažiavimus bent 
kas dveji metai.

Tarp pirmos ir antros sesijos specialiai 
pakviestas „New York Times“ dienraščio 
diplomatinis korespondentas David Binder 
skaitė paskaitą apie mažas ir dideles Eu
ropos tautas. Jis perspėjo, kad ne visi su
tiks su jo išreikštomis mintimis. Karštos

Airijos spaudos atgarsiai
„Lietuvos“ansamblio sukeltos diskusijos 

airių spaudoje dar vis nesibaigia. Ir gal 
niekada su Lietuvos byla nebuvo Airijos 
gyventojai taip nuodugniai supažindinti, 
kaip šio ansamblio apsilankymo proga.

„The Irish Times“ išspausdino daugybę 
skaitytojų laiškų, kurių dauguma smulk
meniškai papasakojo apie Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį ir sovietinę oku
paciją. Kadangi tie dalykai mums yra ži
nomi, tai nebebūtų tikslu juos kartoti.

Ypačiai vertas dėmesio yra K. ir N. Ba- 
cikų laiškas, pateikiąs sovietų okupacijos 
ii- deportacijų smulkmenas. Nurodę įvai
rius prasimanytus kaltinimus prieš sovie
tų įgulas, laiško autoriai papasakoja, kaip 
1940 m. birželio 15 d. 300.000 Raudonosios 
Armijos kareivių, tankų ir lėktuvų apsau
goje okupavo Lietuvą, o birželio 17 d. — 
Latviją ir Estiją. Čia jie prideda tokį dė
mesio vertą sakinį: „Sovietų Rusijos nau
dai galima pasakyti, kad įvykdę šią agre
siją, jie neskelbė, jog Raudonoji Armija 
buvusi pačių Baltijos valstybių gyventojų 
pakviesta“...

Tame pačiame „The Irish Times“ nume
ryje (birželio 11 d.), Airijos komunistų 
partijos sekretorius M. O'Riordan atsako 
į Vliko vicepirmininko Juozo Audėno kiek 
anksčiau skelbtą laišką. Čia jis visus Bal
tijos emigrantus suskirsto į keturias kate
gorijas. Pirmoji grupė esanti tie, kurie, 
kaip ir airiai, buvę dvarininkų ir kapita
listų priversti ieškoti duonos kitur. Antro
ji grupė — pabėgusieji nuo pogromų. Tre
čioji kategorija — nacių kolaborantai ir 
ketvirtoji — tie, kurie negalėjo sutikti, 
kad kraštas priklausytų artojams.

J. Audėnas ir kartu su juo minimas J. 

diskusijos po paskaitos liudijo jo perspė
jimo teisingumą. Pasak Binderio, baltie- 
čiai turi nugalėti rusi) imperiją ne su ne
apykanta, bet su meile. Rusų komunizmas 
bus nugalėtas ne karu, bet „kapitalizmo 
nuodais“ — mašinomis, televizija ir pan. 
Materialistinės gėrybės, kurios verčia so
vietus siekti atolydžio, pamažu silpnina 
komunizmą. Taigi, paskaitininkas buvo la
bai optimistiškai nusiteikęs atolydžio ir 
Europos saugumo konferencijos atžvilgiu.

Antrai sesijai vadovavo VLIKo pirm, 
dr. Kęstutis Valiūnas. Ji buvo svarbiau
sia. Dalyviai aptarė baigiamąją Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
jos sesiją, kuri turinti įvykti Helsinkio 
mieste liepos mėnesio gale. Visi vienbal
siai sutiko, kad, nepaisant p. Binderio tei
gimų, Europos saugumo konferencija bal- 
tięičams yra tikras pavojus. Pasaulio Bal
tiečių Santalkos suvažiavimas sutarė, ko
kiu būdu baltiečių vadai if masės į tą pas
kutinę konferencijos sesiją turės reaguoti 
ir sudarė veiklos planą.

šeštadienio vakarą suvažiavimo dalyviai 
matė vokiečių televizijos dokumentinį fil
mą apie Baltijos kraštus 1918-1968 m. lai
kotarpyje. Nors šios dokumentinės progra
mos turinys buvo nevisai tikslus, tačiau 
surinktos filmų ištraukos buvo labai įdo
mios jau vien dėl to, kad tokių mažai yra.

Paskutinė sesija įvyko sekmadienio ry
tą. Pirmininkavo JAV Estų Tarybos pirm. 
Ilmar Pleer. Buvo tariamasi dėl baltiečių 
ateities veiklos. Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į baltiečių organizacijų infor
macinių ryšių stiprinimą ir į veiklą tarp
tautiniame forume. Be to, Simas Kudirka 
atvyko ir trumpai prabilo apie reikalą vi
siems baltiečiams gelbėti politinius kali
nius Sovietų Sąjungoje. (ELTA)

Rolavs nepasisakę, kuriai emigrantų gru
pei jie priklauso. Tačiau jeigu jie save pri- 
skaitą prie paskutiniųjų dviejų kategori
jų, tai jis, O'Riordan, turįs priminti, kad 
dvarininkų kaip Voldemaras ir Smetona 
laikai, taip pat kaip ir Hitlerio, esą negrą
žinamai praėję.

Tačiau M. O'Riordan sakosi savo akimis 
matęs socialistinį darbą Lietuvoje, kuris 
dirbamas ne tik su rusų, bet dar su visu 
šimtu kitų tautų pagalba. Jis klausia, ko
kio „išlaisvinimo" norįs J. Audėnas? Ar 
jis siekiąs, kad lygūs tarp lygių lietuviai 
patektų į „nepriklausomą“ vakariečių blo
ką?

Pateikęs šiek tiek statistikos, jis aiški
na, kad Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir 
Elektrėnų darbininkams priklauso visa 
kas, išskiriant kapines, kurios jaunai 
tautai dar nereikalingos... M. O'Riordan 
pataria J. Audėnui aplankyti devintą for
tą, kuriame buvęs kalinamas A. Sniečkus, 
o vėliau paverstas žudymo fabriku, sunai
kinusiu 80.000 žmonių.

Baigdamas O'Riordan primena, kad jis 
matęs Anykščiuose ir Druskininkuose, 
kaip pagerbiami Lietuvos nusipelnę žmo
nės — M. K. Čiurlionis ir vysk. A. Bara
nauskas. Ir primena visiems, kad šiandie
ninėje Lietuvoje niekas nesibaimina dėl 
nedarbo, emigracijos, trėmimų, pogromų 
ir diskriminacijos.

Nieko daugiau iš negausios Airijos ko
munistų partijos vado, kuris praėjusiais 
metais buvo pavežiotas po Lietuvą, ir ne
galima buvo laukti. Tačiau kas nori suži
noti tiesą apie tikrąją Lietuvos padėtį, 
tam pakankamai medžiagos patiekė kiti 
„The Irish Times“ skaitytojai.

PAS A IL YJE
KAS DABAR VALDYS ANGLIJĄ?

Tokiu pavadinimu „The Times“ (liepos 
3 d.) įsidėjo vedamąjį. Jis skirtas Britų 
Darbo partijos analizei.

Finansų ministeriui paskelbus potvar
kį, kad negalima atlyginimų didinti dau
giau kaip 10%, kraštas lyg ir atsikvėpė. 
Tai pirmas pozityvus žingsnis infliacijai 
sustabdyti. Bet ar paklus šiam potvarkiui 
profesinės sąjungos, kurios groja pirmuo
ju smuiku Darbo partijoje? Partija valdo 
kraštą, o ją valdo profesinės sąjungos, ku
rių vadai, nors ir ne visi, jau pasisakė 
prieš bet kokį planą atlyginimams apribo
ti. Vadinasi, britų ekonominė^ padėtis tu
ri neabejotinai politinį atspalvį: kas kont
roliuoja Darbo partiją, tas valdo kraštą.

„Tų profesinių sąjungų vadai, kurie 
priešinasi atlyginimų suvaržymui, komu
nistai ir kraštutiniai kairieji jau yra įro
dę, kad jų motyvai yra politiniai. Jie nori 
įrodyti, kad kraštas gali būti valdomas 
tik su jų sutikimu. Jie naudoja prof, są
jungų jėgos monopolį, kad galėtų sugriau
ti liberalinę (demokratiją. Jų atlyginimų 
streikai iš tikrųjų yra politiniai. Britanija 
jau artėja prie bandomojo' taško, turinčio 
įrodyti, ar Parlamentas dar turi kokios 
nors reikšmės. Tačiau pirmiausia pati 
Darbo partija turės apsispręsti, ar jie yra 
socialistai ir demokratai, ar tik socialis
tai, bet visiškai ne demokratai.“

Straipsnyje sakoma ,kad anksčiau ar vė
liau Darbo partija turės įrodyti, kas atei
ty valdys Angliją. To įrodymo laukia ne 
tik krašto gyventojų dauguma, bet ir D. 
Britanijos kaimynai.

KARO SUKAKTIS

Praėjusią savaitę sukako 25 metai nuo 
Korėjos karo pradžios. Tame kare žuvo 
33.629 JAV kareiviai. Priskaitant sužeis
tus, JAV karo aukų skaičius siekė 142.091. 
Pietų Korėjos karo aukų skaičius 300.000 
kareivių ir apie vienas milijonas žuvusių 
civilių gyventojų. Karo pabaigoje Pietų 
Korėjoje buvo 25 mil. pabėgėlių.

T — 64
Sovietų šarvuotosios divizijos apgink

luojamos naujais T-64 tankais, kurie pra
lenkia vakariečių naudojamus tankus. Tai 
122 mm su automatiškais užtaisais, aprū
pinti taiklumo instrumentais (laser ir 
kompiuteriais) tūkstanties arklio jėgų pa
darai, pajėgią pramušti iki šiol stipriau
sio britų Chieftain tanko šarvus.

Segios DIENOS:
— „National Enquirer" savaitraščio re

porteriai iškrėtė 5 šiukšlių maišus, palik
tus prie dr. Kissingerio vartų, tikėdamiesi 
rasti įdomių paslapčių.

— Sovietų lėktuvai padeda perkelti apie 
200.000 badaujančių Sotnalijos gyventojų 
į naujas vietas, nes dėl didelių sausrų 
šiaurinėje Somalijoje siaučia badas.

— Britų angliakasiai nubalsavo laikinai 
atsisakyti nuo savo reikalavimo gauti po 
100 svarų algos per savaitę.

— Keturių asmenų šeima iš Swansea 
(Anglija) mirė karavane Prancūzijoje. 
Manoma, kad užsinuodijo maistu.

— Suomija atsisakė priimti Europos 
Saugumo konferencijos dalyvius liepos 28 
d. Ji reikalauja mažiausia 4 savaites laiko 
pasiruošti iškilmingai konferencijos užbai
gai.

— Benzino taupymo knygutės, išleistos 
1973/74 m. benzino krizės laikotarpyje, pa
skelbtos nebegaliojančiomis. Jų atspausdi
nimas kaštavo 5.1 mil. svarų, nors niekada 
nebuvo pavartotos.

— „Tiesa“ ištisai išspausdino L. Brež
nevo ir W. Brandto kalbas, kuriose jie abu 
džiaugėsi dėl pasirinkto „taikaus bendra
darbiavimo kurso“.

— Į vokiečių kalbą išverstas A. Biliaus- 
ko „Kauno romanas“.

— Pekino žinių agentūra paskelbė ko
mentarus apie Sov. Sąjungą, kuriuose sa
koma: „Sovietų partijos vadas sapnuoja 
Hitlerio sapną — užvaldyti visą pasaulį“.

— Sovietų paleontologists! surado že
mės viduje augalą, įrodantį, kad gyvybė 
buvo daugiau kaip prieš bilijoną metų.

— Buvęs Gestapo viršininkas dr. L. 
Hahn Hamburge nuteistas visam amžiui 
kalėti. Jo parėdymu buvę nužudyta ma
žiausia 230.000 Lenkijos žydų.

— Anglijoje dėl sauso oro ir didelio 
amarų antpuolio šiais metais numatomas 
mažas grūdų ir šieno derlius.

— Surrey (Anglija) vienoje ligoninėje 
mirė žmogus nuo pasiutimo ligos, kuria 
jis buvo apkrėstas Indijoje. Vėliau mirė 
dar vienas žmogus.

— Madride mirė SS pulkininkas Skorze
ny, kuris karo metu išgelbėjo Mussolinį iš 
kalėjimo kalnuose.

VADOVAS BIBLIOTEKININKAMS
Viena anglų leidykla netrukus išleis 900 

psl. knygą „A manual of European Lang
uages for librarians“ — Europos kalbų va
dovas bibliotekininkams. Knygoje, kuri 
jau baigiama spausdinti, bus duotos pa
grindinės žinios apie 35 kalbas, kuriomis 
Šiuo metu Europoje leidžiama spauda ir 
knygos. Lietuvių kalbai yra skirta apie 20 
psl.

Knygos autorius — žinomas bibliografas 
C. G. Allen.

BRITŲ UNVKRSITETAI
Britų universitetuose pagal paskutinius 

statistikos davinius (1972 m.) buvo 239,366 
studentai. Studentų skaičius paskiruose 
universitetuose yra labai neproporcingai 
pasiskirstęs. Dar neproporcingesnis yra 
studentų santykis su mokamuoju persona
lu ir mokymo išlaidomis. Pvz. Oxfordo 
universitete yra 120 agronomijos studen
tų, kurių paruošimui išleidžiama po 
£2.850. Readeingo universitete vieno ag
ronomijos studento paruošimas kaštuoja 
tik £850. Exeterio universitete agrikultū
ros skyriuje yra 16 profesorių, bet tiktai 
10 studentų, o Warwick universitete sep
tyni profesoriai moko 8 studentus. Aišku, 
kad tokiose vietose vieno studento išmoks
linimas kaštuoja daugiau kaip po £3.000. 
Rekordas tenka Bradfordo universiteto 
švietimo (educational) departamentui, ku
riame yra tik vienas studentas.

Visų universitetų išlaikymas 1972 m. 
kaštavo £354 mil. Privatiškų pašalpų ir 
palikimų universitetai gavo daugiau kaip 
£4.6 mil. per metus. Beveik pusė tų pašal
pų teko Oxfordo ir Cambridge universite
tams.

Daugumoje fakultetų vyrauja vyrai stu
dentai. Tačiau kalbas ir literatūrą dau
giau studijuoja moterys negu vyrai.

JAV KONGRESO BIBLIOTEKA
JAV Kongreso bibliotekoje Vašingtone 

yra 270 mylių knygų lentynų.
Joje yra apie 75 mil. vienetų, būtent, 

daugiau kaip 17 mil. knygų įvairiomis kal
bomis, 3 mil. žemėlapių, daugybė muzikos 
instrumentų, gaidų, plokštelių, braižinių 
ir kt. Nemaža yra ir lietuviškų knygų.

Bibliotekoje šiuo metu dirba 4.500 tar
nautojų, jų tarpe 15 lietuvių. Septyni lie
tuviai yra išėję į pensiją ir 9 mirę.

BRAŽINSKAI NEBEIŠVYKSTA
Lietuviškoji spauda skelbia, kad Bra

žinskai buvo gavę vizą iš Turkijos išvykti 
į Venezuela. Tačiau „Draugui“ per ankti 
šią žinią paskelbus, esą Venezuelos vy
riausybė Bražinskų nebejsileidžianti.

— Mokytojas Edmonds, priklausąs Na
tional Front organizacijai, nutarė palikti 
mokytojo darbą, nes Londono mokyklose 
esanti tikra anarchija, o didelė mokytojų 
dalis esą kraštutiniai kairieji.

— Švedijos karalius Carl Gustaf pakel
tas į britų karo laivyno garbės admirolus.

— Iš Australijos į Kiniją sugrįžęs 102 
metų sodininkas pareiškė, kad jo ilgo gy
venimo paslaptis esanti bokalas alaus ar
ba stiklas brandy kasdien.

— Neseniai Airijoje koncertavęs an
samblis „Lietuva“ šiomis dienomis išvyko 
į Rytų Vokietiją.

— Sovietų Sąjungoje numatomas blogas 
javų derlius šiais metais. Jau dabar sovie
tų pirkliai bando užpirkti didelius kviečių 
kiekius JAV ir Kanadoje.

—■ Vienas „Daily Telegraph" skaityto
jas, vykdamas atostogų į Sov. Sąjungą, už
sisakė laikrašti bent į kelias skirtingtas 
vietas. Nei vienas egzempliorius neatvyko.

— Švedijos karaliaus vizitas Škotijoje 
Anglijos vyriausybei kaštavo 85.000 sva
rų.
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NEVERAVIČIUS 75M.
Visiems Anglijos lietuviams gerai žino

mas Londone gyvenąs rašytojas Fabijonas 
Neveravičius sulaukė 75 metų. Tai šako
ta asmenybė, kurią vienu menku rašiniu 
neįmanoma apibūdinti. Jo darbo laukai 
gana platūs — karininkas, rašytojas, ver
tėjas, žurnalistas, redaktorius, režisierius, 
visuomenės veikėjas.

F. Neveravičius gimė 1900 m. liepos 19 
d. (pagal naują kalendorių) Pužų dv., Ne
makščių vis. Mokslus ėjo Šiaulių ir Rževo 
gimnazijose, VD Universitete, karo mo
kykloje ir Aukštuosiuose karininkų kur
suose Kaune. Sėkmingai ėjęs karininko 
pareigas gusarų pulke ir karo mokykloje 
ir išsitarnavęs kapitono laipsnį, 1934 m. 
paliko karinę tarnybą ir atsidėjo savo tik
rajam pašaukimui — rašytojo darbui.

Pirmasis F. Neveravičiaus labai stilin
gas romanas DIENOS IR NAKTYS pasiro
dė 1935 m. Po jo sekė istorinis buities ro
manas ERŠKĖČIAI (1938 m.). Tais pa
čiais metais pasirodė novelių rinkinys 
PALAIMINTAS JUOKAS. 1938-1939 m. 
laikotarpyje buvo parašytas istorinis ro
manas GULBIŲ SALA, kurio tik ištrau
kos pasirodė periodikoje. Romano rank
raštis žuvo karo metu. 1944 m. parašė pje
sę PRIEŠAI, kuri ą pastatė Vilniaus 
miesto teatras. Karo metu, dirbdamas Vil
niaus radiofone ir dramos teatre sukūrė 
visą eilę radijo vaidinimų ir montažų. Gy
vendamas Vokietijoje, 1949 m. išleido apy
sakų rinkinį DIENOVIDŽIO SUTEMOS. 
Dar 1936 m. jo parašyto istorinio romano 
BLAŠKOMOS LIEPSNOS (du tomai), Ni
dos Knygų Klubas 1959 m. išleido antrąją 
laidą.

Kaip matyti, trumpas prieškarinis lai
kotarpis buvo pats kūrybingiausias. Tuo 
metu F. Neveravičius sukūrė savo bran
džiausius ir geriausius romanus, įvesda
mas į lietuvių literatūrą istorinį žanrą.

Didelis darbas nudirbtas ir vertimų sri
tyje. Mūsų literatūros kritikai ir rašytojai 
laiko F. Neveravičių vienu iš geriausių 
vertėjų. Kas nėra skaitęs jo išverstų šių 
knygų: žeromskio „Nuodėmės istorija“ 
Wallace „Ben-Huras", Reymonto „Pasku
tinysis respublikos seimas“, Kurek'o „Gri
pas siaučia Naravoje“, Tolstojaus „Anna 
Karenina“, Onvell'io „Gyvulių . ūkis“. Vi
sus jo vertimus apvainikavo meistriškai 
išverstas W. S. Reymonto keturių tomų 
veikalas „Kaimiečiai“. Už šį vertimą F. 
Neveravičius laimėjo Varšuvos PEN klu
bo premiją.

Nemenka ir žurnalistinio darbo vaga. 
Dar nepriklausomoje Lietuvoje pradėjęs 
bendradarbiauti įvairiuose kultūros ir li
teratūros žurnaluose, jis tęsė tą darbą Vo
kietijoje ir čia Anglijoje. 1950-1958 m. re
dagavo žurnalą „Santarvė“, 'kurį leido jo 
paties įsteigtoji Lietuvių rezistencinė san
tarvė.

Visuomeninio ir organizacinio darbo su
kaktuvininkas taip pat neatsisakė. Pradė
jęs dar Vokietijoj dirbti lietuvių bendruo
menėje, tęsė tą darbą ir atvykęs į Angli
ją. Ele minėtos Rezistencinės santarvės, jis 
dirbo DBLS Centro valdyboje ir taryboje, 
kartu dalyvaudamas ir įvairiose tarptau
tinėse organizacijose. Be kita ko, jis buvo 
vienas iš lietuvių — lenkų Adomo Micke
vičiaus vardo draugijos steigėjų.

Daug padirbėta ir išeivių teatro srityje. 
Apie tai Londono Meno Sambūrio entu
ziastas V. Zdanavičius taip pasakoja:

„1950 m. vasario 24 d. susiorganizavo 
Londono Lietuvių Meno Sambūris „Lon
dono Vaidila“. Tai buvo drausmingas me

F. Neveravičius

Mirtis išdavikui!
(Ištrauka iš „Blaškomos Liepsnos“ II d.)

Balandžio mėnesio 25 dieną nuo anksty
vo ryto minios miestiečių jau buvo užtvin- 
džiusios prekyvietę, kurioje naujai suda
rytos Vyriausiosios Lietuvos Tautinės Ta
rybos Kriminalinio Teismo sprendimu tu
rėjo būti įvykdyta mirties bausmė Sima- 
nui Kossakovskiui, Targovicos konfedera
cijos išrinktam Lietuvos hetmonui.

Aikštė bangavo įvairiaspalviais apda
rais. tarp kurių, lyg spalvingos gėlės, sky
rėsi lenktos moterų skrybėlės, balti ir juo
di kykiai ir vienplaukės mergiškos galvos, 
papuoštos mažais jaunutės rūtos vaini
kais.

Savanorių sargyba supo plotmelę aikš
tės viduryje, kur keliolika darbininkų 
triūsėsi, statydami Paryžiaus gatvės žibin
to pavidalo kartuves.

Žmonių smalsumas ir įnirštis augo su 
kiekviena valanda. Dažnai vienur kitur 
nuskambėdavo grasantys šūksmai ir skri
do per spūstį nuo vieno aikštės galo i ki
tą.

— Mirtis išdavikui!
Ritosi žodžiai bloga lemiantys, kupini 

kruvinos neapykantos, įniršusios minios 
grūmojimai. Tai vėl, tarsi užmiršę, kam 
statomas tas niaurus stulpas, staiga užėju
sio džiaugsmo pagauti, žmonės imdavo 
mėtyti kepures aukštyn ir pratisai šaukti:

— Tegyvuoja Kosciuška! Tegyvuoja 
Lietuvos Tautinė Taryba! Tegyvuoja Ja
sinskis!

Su kiekviena valanda spūstis vis augo. 
Minia daugėjo, veržėsi iš gatvių į aikštę, 
grasė utžvindyti net ir egzekucijos plot

no vienetas, nes jį daugumoj sudarė bu
vusieji kariai ir jų šeimos. F. Neveravičius 
buvo nuolatinis sambūrio parengimų sve
čias. Ir 1953 m. pilnai įsijungė į sambūrį, 
kai pradėjome repetuoti jo parašytą sce
nos veikalą „Priešai“. Režisavo buv. Ma
rijampolės dramos teatro aktorė E. Armi
naitė. Pastatymu rūpinosi režisierė ir ar
tistai, o autorius tik kai ką patardavo ar 
pataisydavo. Tas veikalas buvo du kartus 
statytas Londone ir turėjo didelį pasiseki
mą.

1955 m. F. Neveravičius pakviestas Sam
būrio režisierium. Pirmas veikalas, kurį 
naujas režisierius pradėjo režisuoti, buvo 
G. Zapolskos kaltūniška tragikomedija 
„Ponios Dulskienės Moralė“, šį veikalą 
specialiai sambūriui išvertė pats režisie
rius. Ypatingą dėmesį kreipė, kad būtų 
taisyklinga lietuvių kalba, žodžių kirčiavi
mas ir ištarimas. Repeticijas darydavome 
abiejuose lietuvių klubuose ir svetinguo
se Neveravičių namuose.

F. Neveravičius surežisavo keturis sce
nos veikalus: „Ponios Dulskienės moralė“. 
A. Rūko „Bubulis ir Dundulis“, L. Fuldos 
„Mokyklos draugai“ ir V. Alanto „šiapus 
uždangos“. Ypatingą pasisekimą turėjo 
„Bubulis ir Dundulis“. Jį statėme du kar
tus Londone ir keturis kartus provincijo
je“.

Paskutiniaisiais metais F. Neveravičius 
savo aktyvią veiklą kiek sulėtino. Nuola
tinis darbas dėl kasdieninės duonos ir 
kiek pašlijusi sveikata nebeleido jam taip 
plačiai reikšti^ visuose, visuomeninio ir 
kultūrinio darbo baruose, kaip anksčiau. 
Tačiau ir šiuo metu jis energingai seka 
lietuviškąjį gyvenimą, atnaujina ryšius 
su bendrojo darbo draugais ir — kas žino 
— gal vėl švystelės kokiu savo kūrybos 
deimančiuku.

Minint šią gražią sukaktį, linkime Jubi
liatui dar daug saulėtų ir kūrybingų dienų.

ji-

BULVĖS IR NAFTA

Per vienus iškilmingus Spaudos Klubo 
pietus sir William Butlin paklausė, kodėl 
taip atsitikę, kad airiai turi begales bul
vių, o arabai begales naftos. Kažkas grei
tai jam atsakė: .^Airiams buvo suteikta 
galimybė pirmiesiems pasirinkti“.

melę. Municipalinė sargyba ir savanorių 
būrys turėjo įtempti visas jėgas minioms 
vietoje išlaikyti.

Diena buvo užstojusi puiki, saulėta. 
Dangus gaubė pasaulį kur ne-kur baltais 
debesų lamstais perausta žydra. Saulė šil
dė, karštais spinduliais glamonėjo nerims
tančias, kasdienio gyvenimo vargus ir rei
kalus užmiršusias minias.

Apie vidudienį ne tik aikštė, bet ir gre
timos gatvės buvo sausakimšai prisigrū
dusios smalsiųjų. Aplinkinių namų lan
guose kyšojo daugybė galvų, daugiausia 
moteriškų, stogai ir tvoros buvo nusėti at
kakliausių ir drąsiausių žiūrovų.

Jau gerokai po pietų, apie trečią valan
dą gatvėmis į prekyvietę ėmė traukti or
ganizuoti amatininkų cechai, pasi
puošę savo spalvomis, su vėliavomis ir šū
kių plakatais. Išsirikiavo kampu apie kar
tuves, sudarydami suplaktą sieną, kurios 
nepajėgė nustumti besigrūdanti minia. 
Trečiąjį šoną sudarė Tarybos, Viešojo 
Saugumo Deputacijos ir municipaliteto 
nariai, visuomenės veikėjai ir kur garbin
gesni piliečiai.

Pasirodžius iš rotušės rūmų Tarybos 
nariams, minios sugriaudė ovacijomis, ku
rios ritosi ilgai, čia aptildamos, čia vėl 
stiprėdamos. Staiga Pilies gatvės pusėje 
sutratėjo būgnai. Minios triukšmavimas 
nutilo.

Artėjo.
Visų akys nukrypo ton pusėn, žmonės 

stiebėsi pirštų galais, moterys noriai nau
dojosi vyrų rankomis, kurios jas kėlė 
aukštyn, kad tik pamatytų, kad nepraleis

Atsiųsta paminėti
Eduardas Cinzas — „RAUDONOJO 

ARKLIO VASARA“. Romanas. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 
Chicago, 1975 m. Aplankas Petro Mikala
jūno, spaudė M. Morkūno spaustuvė. 312 
psl., kaina 6.00 dol.

Tai antroji Europoje naujai iškilusio 
rašytojo — laureato knyga. „Raudonojo 
arklio vasara“ yra vientisesnis kūrinys, 
negu premijuotoji „Brolio Mykolo gatvė“. 
Jos siužetas, kaip ir anos, taip pat nėra 
lietuviškas. Knygoje autorius pasakoja 
gražiu stiliumi apie jauną gydytoją — dak
tariuką Stanį, paragavusį viliojančių nar
kotikų ir nebegalinčio atsikratyti to para
gavimo pasėkų.

„Amerikos universitetuose LSD — kas
dieninės buities dalelė. Pasibaigus kursui, 
bičiuliai amerikiečiai surengė atsisveiki- 
nmo išgėrimą. Aš, kaip negeriantis, slan
kiojau pakampiais ir užėjau viename 
kambaryje susispietusius LSD „keliauto
jus“. Vienas pasiūlė man „pabuvoti ana
pus savojo aš“. Kodėl nepabuvoti, pagal
vojau, kodėl neišmėginus cheminės iliuzi
jos? Sekančią dieną išvykau į Europą ir 
pamiršau LSD sukeltas haliucinacijas. Po 
metų Lieže mane surado Randonasis ark
lys. Vieni LSD vartoja metų metais, ir 
jiems nieko neatsitinka; kiti, kaip aš, tik 
paragauja ir — nebeatsikrato „atošvais
čių“ priepuoliais“ (psl. 199).

Tie „atošvaisčių“ priepuoliai ir yra tas 
Raudonasis arklys, nuo kurio besigydyda
mas lietuviškos kilmės daktaras Stanis at
keliauja į mažą belgų bažnytkaimį pas se
ną gydytoją Roksą...

Pradėjęs nuo pirmojo atkeliavimo vaka
ro, autorius įtraukia skaitytoją į tokius, 
rodos, paprastus, bet neišpasakytai intry- 
guojančius nuotykius, kad kartų paėmęs į 
rankas, nebenori knygos padėti, kol pas
kutinis puslapis neperskaitytas.

Kas knygoje yra gera ar negera — tegu 
pasisako literatūros kritikai. Eiliniam 
skaitytojui tai yra knyga „su charakte
riu“, kurios turinys ne tik sudomina, bet 
ir ilgesnį laiką pasilieka atmintyje.

Andrius Norimas — MIRŠTA TIK 
ŽMONĖS. Išleido Lietuvių Karių Vetera
nų Sąjungos Ramovė Los Angeles Sky
riaus Valdyba, mecenatams ir rėmėjams 
padedant. Spausdino „Viltis“, 1975 m. 
Viršelis Marijos Žymantienės — Biržiš- 
kaitės. 324 psl., kaina 6.00 dol. Knyga pla
tinama tik pei- L. V. S. Ramovės L. A. sky
rių, 4422 Oakwood Avenue, Los Angeles, 
California 90004.

Tai nebe pirmoji Andriaus Norimo kny
ga. Jis jau anksčiau yra išleidęs romanų, 
novelių, apysakų rinkinius, o taip pat ver
tęs iš kitų kalbų.

„Miršta tik žmonės“ yra partizanų gy
venimo epas, pavadintas romano vardu. 
Jame schematiškai, su nemaža romanti
nio sentimento doze atpasakotos paskuti
nės nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
dienos, okupacijos ir partizanų kovos. To
kio sukirpimo apysakų jau esame skaitę 
ir, tur būt, dar skaitysime. Kas nori at
naujinti tragiškųjų Lietuvos gyvenimo 
dienų įvykius, tas su dideliu įdomumu 
skaitys A. Norimo romaną.

Tačiau reiklesnis skaitytojas pasiges 
kiek gilesnio ano meto įvykių nagrinėji
mo, labiau įtikinančių vaizdų, realesnės 
meniškai apdirbtos tikrovės.

tų nė vieno to jaudinančio reginio momen
to.

Priekyje ėjo septintojo pėstininkų regi- 
mento dalinys su būgnininkais. Aukštos 
kareivių kepurės ritmingai svyravo su 
kiekvienu dalinio žingsniu. Pakaustytų ba
tų trenksmas į grindinio akmenis jungėsi 
su būgnų tratėjimu. Šis niaurus orkestras 
draskė klausytojų ausis ir šiurpino širdis. 
Vietoj buvusios iniršties ir laukinio 
džiaugsmo, dabar minias pavergė sumiši
mas. Radosi akimirksnis didelio įtempimo. 
Žmonės tylėjo, tarsi netekę žado. Paskui 
prasiveržė dusliu murmėjimu.

Kariuomenė įžygiavo į aikštę pro prasi- 
skyrusios minios tarpą, įkandin įriedėjo 
mėlyna, pora baltų arklių pakinkyta karie
ta, apsupta Kauno kavalerijos brigados 
eskadrono.

Nuo rotušės pusės karietos pasitikti jo
jo pulkininkas Jasinskis su vaivada Nie- 
siolovskiu ir Vilniaus miesto prezidentu 
Tizenhauzu.

Eismui pasiekus egzekucijos plotmelę ir 
sustojus, Jasinskis ženklu nutildė įsimur- 
mėjusią minią ir skardžiu balsu prašneko:

— Gerbiamieji! Čia įvyks akcija, kurios 
svarstyti neleidžiam niekam! Ar ji patiks 
ar ne, visi turi tylėti, o jeigu kas pakels 
balsą, beregint bus štai ant šitų kartuvių 
pakartas!

Kapo tyla palydėjo tą prakalbą. Minios 
sulaikė kvapą, smogtos tų žodžių tvirčio 
ir siaubingumo. Visų akys buvo sužiuru
sios į podiumą palei kartuves, kur atsi
šliejęs į stulpą stovėjo budelis raudonu 
gobtuvu uždengta galva. Nejudėjo, juodo
mis skylėmis akių vietoje žiūrėjo į siūbuo
jančias žmonių galvas. Jo padėjėjas pristū
mė kėdutę ir atsitiesęs sustingo, gaurotos 
saulės nušviestas.

Kirčiuoti komandos žodžiai. Sausas ba
tų trenksmas į akmenis. Kariuomenė su-

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 14
1974 m. rugsėjo 15 d. buvo atleistas iš 

mokytojo pareigų Kauno miesto Jablons
kio vidurinės mokyklos mokytojas And
rius Dručkus. Kuo nusikalto mokytojas, 
apdovanotas švietimo ministro garbės raš
tais, savo darbus pedagogikos klausimais 
skelbęs respublikiniuose ir visasąjungi
niuose simpoziumuose? Svarbiausias mo
kyt. Dručkaus nusikaltimas, kad jis pri
ėmė į mokyklos kraštotyros muziejų Rū
pintojėlį, vieno mokinio atrastą melioraci
jos griovyje. Muziejaus tikrintojų prieka
bi akis užkliuvo ir už muziejuje laikomų 
Dariaus ir Girėno pirmųjų karstų ir Vy
tauto Didžiojo medalio. Prie šių kalčių pri
sidėjo mokyt. Dručkaus kalba Šarūno Žu
kausko teisme.

Mokytojas charakterizavo Šarūną, kaip 
nagingą ir darbštų vyruką. Siekdamas 
apiforminti mokyt, Dručkaus atleidimų iš 
darbo, du kartus posėdžiavo mokyklos 
partinis biuras ir kartą miesto partinis 
biuras. Kai nepavyko mokyt. Dručkaus at
leidimo apiforminti „atleistas kolektyvo 
prašymu“, tada jis buvo priverstas dirbti 
ūkvedžiu, neduodant jam nei 9 savaitinių 
pamokų, reikalingų, kad nenutrūktų sta
žas. Dručkus kreipėsi į Saugumo komite
tą, prašydamas jam raštu pateikti kalti
nimus, tačiau buvo apšauktas nacionalistu 
ir apkaltintas dalyvavimu, pilant Judrė- 
nuone Dariui ir Girėnui piliakalnį. Res
publikinėje švietimo darbuotojų profsą
jungoje mokyt. Dručkui paaiškino, kad jo 
atleidimas iš pareigų esąs nteisėtas, ta
čiau padėtis iki šios dienos nepasikeitusi. 
Mokyt. Dručkus iki šiol dirba ūkvedžiu, iš
laikydamas tris vaikus ir močiutę, vien už 
tai, kad suteikė pastogę griovyje mirkstan
čiam Rūpintojėliui.

1972 m. vasario 21-je Vilniaus m. vidu
rinėje mokykloje susirinko į aktų salę mo
kinių tėvai išklausyti mokyklos vadovy
bės pranešimo apie pasibaigusio trimestro 
rezultatus ir pasitarti dėl savo vaikų pa
žangumo pagerinimo . Mokyklos direkto
rius žodį suteikė filosofijos mokslų dakta
rui J. Aničui.

Tarybinė mokykla, pasakojo Aničas, 
auklėjanti moksleivius be priekaišto. Jei
gu atsiranda blogų moksleivių, kurie ne
simoko, daro įvairius nusikaltimus, dėl to 
kalta šeima. Jos blogas auklėjimas pasi
reiškia tuo, kad daug kur neišgyvendinti 
religiniai prietarai. Tuos prietarus labai 
palaiko seni žmonės, ypač bobutės. Jos 
tempia vaikus prie klausyklos. Vaikai, vie
naip auklėjami mokykloje, kitaip — na
muose, dažnai pasirenka nusikaltimo ke
lią.

— Ką pasakyti tokiai bobutei, kuri išti
są valandą gali vardinti žymiųjų moksli
ninkų pavardes, kurie buvo tikintys ir sa
vo įsitikinimų neslėpė? — paklausė vienas 
tėvas.

Prelegentas pasimetė, o paskui pradėjo 
aiškinti, kad užsienyje tikrai yra net nuo-

Iš mokslu istorijos Lietuvoje
TAI NE Ž. LIAUKSMINO AUTOGRAFAS!

Vilniuje leidžiamas „Švyturys“ šių me
tų 7-me numeryje, 30 psl., paskelbė Vytau
to Jurkėno pranešimą „Ž. Liauksmino au
tografas“. Būtų tikrai įdomi žinia, jei V. 
Jurkėnas būtų iš tikrųjų suradęs žymaus 

darė c a r r ė aplink plotmelę.
Priekyje atsistojo Jasinskis su aukštes

niaisiais karininkais. Valandėlė judėjimo 
čia centre, minioms nejudomai stovint Vėl 
komanda, kariuomenė gerbia ginklu.

Naujai sudarytojo tribunolo instigato- 
rius Kasparas Elsneris, nenulipdamas nuo 
arklio, skaito dekretą, apibūdinantį išda
vikišką Kossakovskio veiklų ir pasmer
kiantį jį mirti pakariant.

Į karietą įlipo kunigas.
Tyla siautė aikštę. Buvo girdėti karve

liai burkuojant šventojo Kazimiero bažny
čios bokšte.

Netrukus du karininkai ir kunigas išve
dė iš karietos pasmerktąjį. Kossakovskis 
ėjo išblyškęs, žvilgsnį jspyręs į erdve, ta
rytum ten, kažkur už žmonių galvų, toly
je tikėdamasis rasti išsigelbėjimą ir išsi
laisvinimą. Apsisiautęs tuo pačiu gelto
nu, baltais kailiniukais pamuštu n a n- 
k o s palaidiniu, kurį vilkėjo suėmimo 
metu, pastebimai drebėjo, lyg šalčio pur
tomas.

Norėjo kažką sakyti, atvėrė lūpas, iš
tiesė rankas, gal prašydamas išklausyti, 
bet būgnų trenksmas sudraskė į skutus jo 
žodžius ir nuskandino kurtinančiame tra
tėjime.

Ėjo, traukdamas kojas, iš abiejų pusių 
karininkų už parankių vedamas. Ėjo j pa
aukštinimą, kur budelio padėjėjas jau 
muilino virvę.

Budelio nuspirta, iš po pasmerktojo ko
jų nusirito kėdutė.

Būgnų tratėjimą nustelbė Šv. Kazimie
ro bažnyčios varpai. Gaudė veriamai, 
niauriais dūžiais virpino orą.

Kažkas sušuko: vi v a t!
Akimirksnį minia dar tylėjo. Tačiau be

regint pagavo tą šūksmą ir griausmingu 
sriautu išnešiojo po visas miesto gatves.

širdžiai tikinčiųjų mokslininkų, 
savo laboratorijose dirba kaip

Tačiau jie 
materialis

tai...
— Ką pasakyti bobutėms? — Aničas pri

siminė klausimą ir atsidusęs pridėjo: — 
Nieko...

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VATIKANAS NESIIMS ŽYGIU

JAV LB delegacija š. m. sausio 25 d. Va
šingtone aplankė Vatikano nuncijų arkiv. 
Jadot ir jam įteikė Vatikano sekr. kardi
nolui Villot skirtą memorandumą, prašan
tį popiežių Paulių VI paskelbti pasaulinę 
maldos dieną už sovietų okupuotą Lietuvą, 
Apaštališkojo Sosto vardu pasmerkti Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimą bei jų teisių 
paneigimą, paveikti katalikiškuosius 
kraštus, kad Lietuvos klausimas būtų iš
keltas Jungtinių Tautų žmogaus teisių ko
misijoje. Atsakymas, pasirašytas! Vatika
no delegatūros patarėjo prel. R. Frana Va
šingtone, buvo atsiųstas LB atstovui au
diencijoje prel. P. Slivinskud. Jame nunci
jaus arkiv. Jadot vardu pranešama, kad 
kardinolas Villot yra gavęs memorandu
mą ir dėkoja už suteiktas informacijas 
apie Lietuvą. Toliau rašoma: „Reikiamas 
dėmesys buvo skirtas Jūsų laiške iškel
tiems trims prašymams, tačiau dabartiniu 
laiku yra neįmanoma į juos atsakyti taip, 
kaip jie suformuluoti. Jo Eminencija nori 
užtikrinti Amerikos Lietuvių Bendruome
nės narius, kad Šv. Sostas atidižai seka re
liginę katalikų būklę Lietuvoje. Ateityje, 
kaip ir praeityje, Šv. Sostas naudos kiek
vieną priemonę rasti Jūsų iškeltų proble
mų sprendimui...“ Kitais žodžiais tariant, 
Vatikanas nesiims viešų žygių minėtiems 
prašymams patenkinti, nes dėl to susi
lauktų įtampos su Sovietų Sąjunga.

„T. Ž.“

M. KRUPAVIČIAUS MONOGRAFIJA

Apie žymų lietuvių politiką, ilgametį 
Vliko pirmininką ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kūrėją V. Krupavičių kny
gą parašė Petras Maldeikis.

Knygą leidžia Krikščionių Demokratų 
Sąjunga. Tai išsamus 500 puslapių veika
las, iliustruotas retomis nuotraukomis. 
Kaina numatoma 15 dol.

LAIMĖJO PREMIJAS

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
premijas laimėjo: mokslinio veikalo — dr. 
Jonas Grinius už „Veidus ir problemas“, 
religinės minties veikalo — kun. Alfonsas 
Grauslys už „šviesą tamsoje“, žurnalisti
kos — kun. dr. Pr. Gaidamavičius. Jiems 
paskirta po $1.000. Premijų mecenatas — 
kun. dr. Juozas Prunskis.

lietuvio profesoriaus ranka rašytus teolo
gijos traktatus. Deja, taip nėra! Nereikia 
daug mokslo, norint suprasti lotynišką pa
sakymą: „Finivi... sub Sigismundo Laux- 
min“. Tai nėra Ž. Liauksmino parašas, 
kaip tai tvirtina V. Jurkėnas. Niekas ne
pasirašo Įnagininko (lot.: ablativus links
niu. Lietuviškai tas lotyniškas posakis 
reiškia: „Baigiau užrašyti Ž. Liauksmino 
skaitytas paskaitas“. Todėl čia ne Ž. 
Liauksmino rankraštis, o vieno iš Brauns- 
bergo (šiandien: Braniewo) kolegijoje teo
logiją klausiusių studentų užrašai. Kadan
gi profesoriai anais laikais savo paskaitas 
ištisai diktuodavo, buvo nesunku viską 
gražiai ir tvarkingai užrašyti. Nežiūrint to, 
išlikę užrašai yra vertingi: iš jų galima 
sužinoti, ką ir kaip tas ar kitas profeso
rius dėstė; bet jie jokiu būdu negali būti 
vadinami profesorių autografais.

Beje, ir 1647 metai, kuriuos nurodo ži
nutės autorius, ne visai atitinka lotynišką
ją pastabą: „Finivi 20 lunii in Sabbatho a 
prandiis“(Baigiau birželio 20 dieną, šeš
tadienį po pietų). Nesunku patikrinti, pa
sitelkus chronologijos vadovėliuose duo
damas lenteles: 1647 m. birželio 20 d. buvo 
ne šeštadienis, o ketvirtadienis, Dievo Kū
no šventė. Tokioje šventėje, kai visi turė
davo dalyvauti iškilmingoje procesijoje, 
negalėjo būti nė kalbos apie paskaitas ar 
apie užrašų užbaigimą. Birželio 20 d. su
tapo su šeštadieniu sekančiais, tai yra 
1648 metais. Iš to matyti, kad minimi stu
dento užrašai buvo pradėti 1647 m. rudenį 
ir užbaigti sekantį pavasarį.

„Švyturys“, paskelbęs tokią klaidingą 
žinią, aiškiai paliudija, kad okupuotoje 
Lietuvoj žymiai nusmuko inteligentų ben
dro išsilavinimo lygis. Net ir specialistai, 
tyrinėją mūsų krašto mokyklų ir mokslo 
istoriją, nebepajėgia tiksliai suprasti to
kių paprastų lotyniškų išsireiškimų. Iš 
kur jie pajėgs, jei lotynų kalba, kurios pa
grindus anksčiau kiekvienas inteligentas 
išmokdavo gimnazijoje, dabartinėje Lie
tuvoje jau 30 metų išguita iš mokyklų?! 
Ir, matyt, dar mažiau galima tikėtis, kad 
kuris iš „Švyturio“ redaktorių pastebėtų 
panaišas klaidas ir jas pataisytų ar bent 
perspėtų negana išsilavinusį autorių.

Paulius Rabikauskas
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Drąsiųjų sakalų mirtis
Kpt. S. Dariui kilo mintis skristi per At

lantą, kai jis 1927 m. pasitraukė iš Lietu
vos kariuomenės. Tais metais vykdamas į 
Ameriką, jis buvo sustojęs Prancūzijoje. 
Ten jis matė triukšmingą lakūno Lindber- 
go sutikimą, kai jis atskrido iš New Yorko 
j Paryžių. Tas įvykis dar labiau sustiprino 
jo ryžtą. Atvykęs į Ameriką, susidraugavo 
su lakūnu S. Girėnu ir 1932 m. pavasarį 
jau galutinai susitarė skristi per Atlantą į 
Lietuvą. Susidėję pinigų, nusipirko BeJ- 
lanca CH — 300 Pacemaker modelio lėktu
vą už 3.200 dolerių. Jį atremontavo, per
dažė, įmontavo Wright 365 arklio jėgų mo
torą ir paruošė tolimųjų distancijų skri
dimui. Tuščio lėktuvo svoris buvo 2.663 
svarai. Pilnai pakrautas svėrė 8. 300 sv. 
Su paimtu degalų kiekiu, esant palankiam 
orui, galėjo skristi 6.000 mylių, arba 52 
valandas. Lėktuvo registracijos numeris 
buvo NR 688E. Paruoštas lėktuvas buvo 
vertas apie 25.000 dol. Rašoma, kad pats 
lėktuvas turėjo visus tokiam skridimui 
reikalingus įrengimus. Tik trūko radijo 
siųstuvo ir parašiutų, kurių lakūnai dėl 
lėšų stokos nebegalėjo įsigyti.

Lėktuvui Lituanicos vardą pasiūlė A. 
Vaivada. Pašventinimas ir krikštynos įvy
ko 1933 m. pavasarį, Midway aerodrome. 
Dariaus motina į propelerį sudaužė šam
pano butelį ir juo aplaistė lėktuvą. Lakū
nams surašyti testamentą, skirtą Jaunajai 
Lietuvai, padėjo buvęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas Petras Jurgėla. Prieš 
skridimą abudu atnaujino savo turėtus la
kūnų liudijimus. S. Dariaus liudijimo nu
meris 1862; amžius — 37 m.; išbūta ore — 
1.900 valandų. S. Girėno liudijimo nume
ris 18595; amžius — 40 m.; skraidyta — 
1.300 valandų.

Skridimo dienos ankstyvą rytą abuįiu 
lakūnai atvyko į aerodromą ir paskutinį 
kartą nuodugniai' patikrino lėktuvą. Po to 
jis išstumtas iš angaro ir pasiruošta skri
dimui. Perkrautam lėktuvui sunku pakil
ti ir apie mylią kelio jis riedėjo cementi
niu taku. Tik kai jau takas baigėsi, lėktu
vas pamažu pradėjo kilti ir pasislėpė tirš
tose miglose. Lakūnai išskrido iš New Yor
ko Benet aerodromo 1933 m. liepos 15 d., 
šeštadienį. Amerikos laiku tai buvo 6,24 
vai. ryto, saulei jau patekėjus. Lietuvos 
laikas buvo 11,24 vai. Lakūnai laimingai 
perskrido audringąjį Atlantą ir jau pasie
kė Europos žemyną. Jų žygį sekė ir garsi
no viso pasaulio spauda ir radijas. O lie
tuvių širdys plakė vienu troškimu, kad tik 
laimingai jiems pasisektų šis didysis žy
gis. Deja, Vokietijoj juos pasitiko negai
lestinga mirtis ir visą tą tragišką įvykį 
apsiautė paslapties skraistė. Jie žuvo 
Brandenburgo provincijoj, Soldino aps., 
miške prie Kuhdamm km., netoli Rosen
thal bažnytkaimio. Mūsų lakūnai ten žuvo 
liepos 17 d. naktį. Iki tos vietos jie skrido 
37 valandas. Iki Kauno dar buvo likę 
skristi 650 km.

Liepos 17 dienos ankstyvą rytą miške 
uogavusi moteris pastebėjo lėktuvo kata
strofą ir pakvietė policiją. Tuojau buvo 
išsiaiškinta lėktuvo tapatybė ir pranešta

„Keleivis“ (Nr. 19) įsidėjo vedamąjį 
apie mūsų kalbėtojų kartais pasitaikan
čius per didelius „pagraudenimus“.

„Atrodo, kad mūsų prakalbininkai tu
rėtų patys suprasti, kad tokiu atveju jie 
kalba apie Lietuvą ir lietuvius kitataučių 
publikai, kuri apie mus mažai ką težino ir 
susidarys sau vaizdą tik iš to, ką tokioje 
kalboje girdėjo. Vadinasi, prelegentas, 
siekdamas tos „užuojautos“, vis dėlto ne
turėtų savo tautos visiškai be pagrindo 
taip nužeminti, taip kondensuotais istori
niais vargais nuskurdinti, kad net ir pats 
ima atrodyti tik puošnioje scenoje žiobčio- 
jantis ranką atkišęs elgetos palikuonis.

Deja, jau dabar turime kelis pavyzdžius, 
kur mūsų prakalbininkai, tiesdami ^avo 
liežuvį į tą „moralinę almužną“, tiek pri
verkė amerikiečių publikai į rankovę, kad 
dar ir dabar negalima tos gėdos užmiršti.

Mat, žmogelis pasišovė supažindinti 
amerikiečius su Lietuvos istorija ir juos 
.sugraudinti" Lietuvos nelaimėmis, kurios 
ir dabar nesibaigia.

Na, ir štai toji „istorija“. Aure: kryžiuo
čiai pavergė mūsų giminę prūsus, kalavi
juočiai pavergė kitą mūsų giminę latvius, 
Liublino unijoje mus pavergė lenkai, liau
dį pavergė bajorai, Lietuvos bajorus pa
vergė ir nutautino lenkų ponai, istorinę 
Lietuvą pavergė rusai, o vėlesniais laikais 
Vilniaus krašto lietuvius pavergė lenkai, 
nepriklausomą Lietuvą pavergė bolševi
kai, o po jų pavergė vokiečiai, po vokiečių 
vėl rusų bolševikai, ir šiandien tebesame 
pavergti... Prie to, — dar ir į Ameriką 
visi lietuviai bėgo iš vergijos...

Ir taip vis kas kelintas žodis — slavery, 
slave, slavery, slave, slavery, slave...“

„Tėviškės žiburiuose“ (Nr. 25) Al. Gi- 
mantas šitaip byloja apie ekskursantus ir 
turistus į Lietuvą:

„Mus domina čia ne tiek pačios ekskur
sijos, kiek jų dalyvių sudėtis. Teko nu
stebti, kai minėtasis bičiulis vardais ir pa
vartėmis ėmė minėti išskrendančius tu

pasauliui. Vokiečių radijas paskelbė, kad 
oranžinės spalvos lėktuvas Lituanica, dėl 
neišaiškintų priežasčių liepos 17 d. naktį 
nukrito Soldino miške. Abudu lakūnai: 
kpt. S. Darius ir S. Girėnas yra žuvę. Su
dužusį lėktuvą ir didvyrių lakūnų kūnus 
saugoja Vokietijos SS dalinių sargybos.

Pirmasis lietuvis lakūnų žuvimo vietą 
aplankė Eltos atstovas Berlyne dr. Kau
pas. Kitą dieną nelaimės priežasties tirti 
atvyko iš Lietuvos aviacijos kapitonas 
Morkus ir inž. K. Bulota. Kadaise išeivių 
spaudoje buvo rašoma, kad visos eksper
tų komisijos buvusios Lietuvos vyriausy
bės prisaikdintos nieko apie lėktuvo ka
tastrofą ir jos priežastis nepasakoti. Taip 
paslaptys ir nueinančios į kapus.

Didvyrių kūnai buvo iškilmingai vokie
čių lėktuvu atvežti į Kauną. Prie sienos 
pasitiko Lietuvos lėktuvų eskadrilė ir ke
letą kartų apskrido virš Kauno. O kai jau 
lėktuvai pradėjo leistis žemyn, tai iš aero
drome esančio garsiakalbio pasigirdo so
listo Kutkaus iš gilumos širdies liūdni so
lo dainos garsai: „Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus“. Sugaudė visų bažnyčių varpai 
ir fabrikų sirenos. Aerodrome suklupo 
apie 50.000 žmonių minia ir atidavė pas
kutinę pagarbą savo tautos didvyriams. 
Tomis dienomis verkė visa Lietuva.

Po antrojo karo Soldinas atiteko Lenki
jai. Dabar tos vietos yra toks adresas: Šče- 
cino vaivadija, Myslibožo aps., Pščelniko 
km. Mūsų lakūnų žuvimo vietą ir pamink
lą prižiūri ir tvarko toje Lenkijos dalyje 
gyvenantieji lietuviai. 1966 m. liepos 17 d., 
minint lakūnų žuvimo 33 m. sukaktį, prie 
paminklo buvo prikalta memorialinė len
ta. Tą vietą lanko jaunimas ir iš kitur at
vykusios ekskursijos.

V. Vytenietis

Kazys Binkis

LITUANIKA

Pakilo paukštis metalinis
Į dangaus mėlynę.
Nustebę šnabžda minių minios: 
Kaip bus jam vandenyne?

Minia nustebusi sustingo...
O paukštis nedvejoja, 
Pakilo aukštumon ir dingo 
Miglotoj tolumoje...

Ar nugalės beribius plotus 
Ir sūkurius audringus?
Ar, jūros putų pašarvotas, 
Suglaus sparnus galingus?

Ar neišgąsdins audros tamsios
Ir tūkstančiai pavojų
Iš kur drąsos narsuolis semsis 
Beribių klaikumoje?

Traukitės, siaubingos vėtros!
Kelią, klykiančios žuvėdros!
Ten toli už okeano — 
Lietuva, Tėvynė mano!

ristus. Tai mūsų žymių veikėjų žmonos ir 
dukros, Įvairių jaunimo organizacijų pir
mūnės, esančios ar buvusios vadovės, ži
nomi asmenys lietuviškoąe veiklioje. Jie 
žinomi, nes spaudos puslapiuose dažnai 
mirga veiklos aprašymai, nuotraukos, mi
nimi nuopelnai. (Čia nebandoma iš to šai
pytis, liečiami tik kasdienybės reiškiniai).

Šioje vietoje ir kyla savotiškos abejonės 
bei tūli susimąstymai. Galvoji sau: kaip 
greit keičiasi laikai, nuotaikos, įsitikini
mai. Dar taip neseniai su nemažu nerimu 
stebėjom keliautojus Lietuvon, kurie ne 
vienu atveju tai atlikdavo pusiau slaptai, 
lyg ir incognito. Paskaitai būdavo, kad 
toks ar kitoks išvyko keliom savaitėm Eu
ropon. Tik kiek vėliau, keleiviui grįžus, 
pusiau privačiai sužinai, kad viešėjęs ir 
Lietuvoj. Dabar tokių kelionių lyg ir nesi- 
ginama, nebandoma dirbtinai slėpti. Visa 
tai pasidaro lyg ir mados (gal net presti
žo?) dalyku. Suminkštėjo ir veiksnių iki 
šiol mažai paisyti nutarimai tuo opiu ke
lionių reikalu. Atsirado „privataus ben
dravimo“ sąvoka, pro kurią jau nesunkiai 
gali pralįsti ne tik kupranugaris, bet ir 
dramblys. Tad bendrajame fronte lyg ir 
tapo ramiau. Mažiau kovos garsų, daugiau 
tolerancijos bei susitaikymo su esama pa
dėtimi. Kad ir kaip būtų keista, nejučio
mis tai, kas vakar buvo laikoma lyg ir ne
maža nuodėme, nusikaltimu tautinės 
drausmės paragrafams, šiandien jau be
veik dora, madinga, suprantama, priimti
na, nesmerktina.

Kai vis dažniau matai vadovaujančių 
asmenų ponias ir paneles (dukras), skren
dančias Vilniun, keistos, beveik neskaid
rios mintys apninka: prisimeni, kad jų vy
rai ar tėveliai neseniai šaukė ar spaudoje 
rašė, jog politiniams emigrantams nedera 
ieškoti sovietinių leidimų ir per jų malo
nę lankytis okupuotoje Lietuvoje. Esą iš 
to kyla politinės implikacijos, o kelionėm 
išleidžiami doleriai remia Sovietiją. Dabar 
paaiškėjo, kad mes, eiliniai žmonės, turi
me klausyti, ką vadovai kalba, aiškina,

Futbolas Lipecke
Geri sportininkai Sov. Sąjungoje, nors 

visada vadinami mėgėjais, yra privilegi
juotas luomas. Į šią privilegijuotą klasę 
jau senokai buvo patekusi ir Lipecko fut
bolo komanda. E. Steven „Times“ (9. 6. 75) 
dienraštyje aprašo tos komandos rožėmis 
klotą kelią.

Seniau komanda vadinosi „Traktorinin
kai". Vieną dieną „Izvestijose“ pasirodė 
straipsnis „Vaiduokliai prie kasos lange
lio“ Jame aprašoma, kaip „traktorininkai“ 
gaudavo algas iš kitų įmonių, kuriose jie 
nieko nedirbo. Tada komanda Buvo per
krikštyta „Metalurgistų“ vardu. Po kiek 
laiko vietos „Leninskoje Znamia“ laikraš
ty pasirodė sporto korespondento žinia, 
kad rajono vadas neatlieka savo pareigų, 
visą laiką rūpindamasis futbolo komanda. 
Žinia nieko nepadėjo. Niekas neatsitiko ir 
tada, kai korespondentas Perevedencev 
pasiskundė rajono partijos sekretoriui. 
Sportininkai pirkosi naujus automobilius, 
gerus butus ir lėbavo.

Kartą vienas jų užsimanė persikelti j 
Maskvą. Speciali komisija parsikvietė at
gal ir padidino algą. Sutiktuvių baliuje, 
senu rsuų papročiu buvo daužomi stiklai, 
o į banknotus vyniojamas tabakas.

Tuo tarpu sugrįžęs sportininkas apdau
žė žurnalistą Perevedencevą, bet šis, pasi
skundęs partijos komitetui, nieko nelai
mėjo. Vietos laikraščiui buvo įsakyta ne
spausdinti apie komandą blogų žinių.

Pagaliau Lipecko komanda priėjo liep
to galą. Nuvykusi į Turkmėnijos sostinę 
Ašhabadą pralaimėjo vietos „Statybinin
kams“ 9-0. Lipecko laikraštis paskelbė, kad 
tai tyčia buvę padaryta, nusmukusios 
Turkmėnijos komandos vardui pakelti. 
Tiesai paaiškėjus, abi komandos buvo dis
kvalifikuotos, o partijos sekretorius Afa
nasovas atleistas iš pareigų.

Knygų kalnai
Sovietinė spauda dažnai pasijuokia iš 

Europoje esančių sviesto ir mėsos kalnų. 
Bet štai, ilgą laiką kalbėję apie nepasoti
namą piliečių kultūrinį alkį, sovietiniai 
laikraščiai prabilo apie „knygų kalnus“.

Pasirodo, kad politinės literatūros, įskai
tant L. Brežnevo kalbas, yra sukrauti to
kie kalnai, kad nebežinoma, ką su jais da
ryti. „Times" cituoja tokią spaudos iš
trauką: „Per paskutinius keturis metus 
mes išspausdinome 6.500 milijonų knygų 
ir brošiūrų ir viršijome planą 186 milijo
nais egzempliorių. Tačiau paaiškėjo, kad 
mūsų viršplaninis darbas tik padidino ne
parduotųjų knygų kalną.“

Knygų kalnais ir joms skirtu popierium 
susidomėjo pati Aukščiausioji Taryba. Sa
vo raporte ji kaltina sąjungines respubli
kines ir rajonines leidyklas, kad jos ne
kreipiančios dėmesio į knygų pareikalavi
mą. Pagaliau ir politbiuro nariai ėmė su
prasti, kad nuo propagandinio „pašaro“ 
atšipo žmonių dantys ir jie nori ko nors 
geresnio.

Lenino vardo biblioteka, rinkusi duo
menis apie knygų skaitymą, paskelbė to
kius duomenis:

„Dešimtys milijonų rublių mūsų krašte 
kasmet išeikvojama leisti knygoms, kurios 
stovi sukrautos lentynose niekieno nelie
čiamos. Daugiau kaip 20% visų viešųjų 
bibliotekų 'knygų niekas neskaito ir nie
kam negalima jų įsiūlyti. Tuo tarpu tų 
niekam neįsiūlomų knygų patiekiama vis 
daugiau“.

Dar blogesnė padėtis esanti su moksli
nėmis knygomis. Vyresnioji Maskvos bib
liotekininkė L. Pervousina pareiškė, kad 
40% visų mokslinių knygų per paskuti
nius penkis metus niekas nėra palietęs.

Tuo tarpu leidyklos, į nieką neatsižvelg
damos, stengiasi su kaupu įvykdyti meti
nius planus. „Tiek knygynuose, tiek ir 
biliotekose kaskart darosi vis sunkiau 
gauti knygų,' kurias žmonės nori skaityti“, 
sako toji pati Pervoušina.

„Literaturnaja Gazeta“ (Sovietų rašyto
ji; organas) rašo, kad knygos mėgėjai mo
ka „fantastiškas kainas“ už knygas, laiko
mas po bufetu, ir kad vertelgos daro labai 
gerą pelną iš trūkstamų populiariųjų kny
gų.

Norėdamos išparduoti nepageidaujamas 
knygas, valstybinės leidyklos sugalvoja 
visokiausias pardavimo priemones. Pvz. 
Maskvos požeminių traukinių stotyse pa
sirodo skelbimai, kad šios ar anos knygos 
ar brošiūros likę tik keli egzemplioriai. 
„Paskubėkite įsigyti, vėliau nebegausite!“ 
Iš tikrųjų tų knygų sandėliuose prikrauti 
kalnai.

Visa tai nėra antikomunistinė propa
ganda, bet tikri oficialių įstaigų paskelbti 
faktai. Milijonai visiems įkyrėjusių ideo
loginių raštų ir brošiūrų nebesutelpa san
dėliuose, tuo tarpu geresnei lietuviškai 
knygai, maldaknygei ar katekizmui nėra 
popieriaus. Vos tik pasirodo geresnė litua
nistikos knyga ar lietuvių klasikų leidinys 
— per kelias dienas išgrobstoma. Šiuo me
tu jau nebegalima gauti „Lietuvių Kalbos 

bet neturime sekti jų ar jų šeimų narių 
pavyzdžiu. Atseit, ne jų darbai, bet tik 
mintys turi mus uždegti ir įpareigoti. Tai
gi, susidaro nauja mūsų politinio baromet
ro nuotaikų gradacija, kuri, logiškai gal
vojant, turėtų vesti ir prie tolimesnių pa
keitimų. Laikas vienus grūdina, kitus tik 
aptašo, iš trečių atima pusiausvyrą.“

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

SKILIMO EPIDEMIJA

Daugelis skaitytojų stebisi, kaip stipriai 
buvo reaguota į T. Vidugirio pasisakymą 
dėl lietuviškų ar nelietuviškų dainų. Iš 
pažiūros, rodos, toks paprastas dalykas — 
dainuok, sveikas, kas tau patinka, nes dėl 
dainos gal dar nei vienas lietuvis nenutau- 
tėjo, nei viena bendruomenė nesuskilo ir 
nesunyko.

Daug rimtesnis dalykas yra, kai mūsų 
negausioje kolonijoje iki šiol vis dar kaip 
reikiant nesusidainuoja pagrindinės orga
nizacijos — DBLS ir DBLB. Šios abi orga
nizacijos kadaise lyg ir priklausė bendram 
D. Britanijos lietuvių chorui. Jos turėjo (iš 
dalies ir tebeturi) tuos pačius dirigentus, 
kurie ir čia pirštus prikišo ir ten pečiu pa
rėmė. Tačiau paskutiniuoju laiku juoda 
katė perbėgo skersai kelio, kuris ėmė ir 
pradėjo išvirsti šunkeliais. Dirigentai pra
dėjo nebesutarti, choras darosi nebedar- 
nus.

Niekas neturėtų per daug skųstis ar bū
ti nepatenkintas, jei esama daugiau orga
nizacijų — jos pagyvina veiklą, įneša dau
giau naujų idėjų bei sumanymų. Bloga yra 
tik tai, kai visai krašto lietuvių kolonijai 
ima atstovauti ne viena, o kelios organi
zacijos. Negerai, kai. sakysim, dvi organi
zacijos pasveikina naujai išrinktą krašto 
vyriausybę, įteikia tai vyriausybei memo
randumus, atstovauja lietuviams tarptau
tinėse organizacijose ir pačių lietuvių šau
kiamuose seimuose. Be visa to galima ir 
turėtų būti apsieinama, nes kitaip ne tik

Žodyno“ pirmųjų tomų, „Lietuvių Kalbos 
Gramatikos“ I tomo ir daugelio kitų kny
gų. Joms pritrūksta popieriaus, negauna
mi leidimai. Tuo tarpu propagandinių 
brošiūrų ar rusiškų vadovėlių — vežimais 
vežk. Ir visa tai mes vadiname puikiausio
mis, iki šiol negirdėtomis sąlygomis lietu
viškai kultūrai suklestėti.

APDOVANOTAS D. BANIONIS

Panevėžio dramos teatro artistui Dona
tui Banioniui įteiktas Sov. Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo raštas, sutei
kiąs jam liaudies artisto garbės vardą. D. 
Banionis pasižymėjo ne tik Panevėžio 
teatre, bet ir filmuose. Kai kurie filmai su 
D. Banioniu yra rodyti ir Vakaruose. 
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Skaitytoju lai&flai
O VIS DĖL TO DAINUOKIME 

LIETUVIŠKAI!

I mano pasiūlymą (E. L. Nr. 23) išmes
ti iš mūsų repertuaro dainas, kurių melo
dijos pasisavintos iš svetimųjų, atsiliepė 
K .Barėnas, J. Černis, E. Jankutė, V. And- 
ruškevičius ir kt. Jie sako, kad tų dainų 
tekstai buvo sukurti mūsų žymių poetų, 
kurie į savo kūrinius įliejo tėvynės grožį, 
vargą, skausmą ir meilę. Sutinku. Ir ne 
dėl dainų turinio, bet dėl jų nelietuviškų 
melodijų siūlau jų daugiau nebedainuoti.

J. Černis klausia, kas šiose dainose ne
lietuviška? Atsakau. „Birutės“ dainos me
lodija nelietuviška. J. Černis netiki, kad 
tos dainos melodija yra lenkų tautos him
no „Božė cos Polskę“ melodija, Patariu 
nueiti į bet kurią lenkų bažnyčią ir įsiti
kintų Iškilmingų pamaldų metu lenkai ją 
gieda bažnyčiose.

V. Andruškevičius nueina dar toliau. Jis 
sako: „Lenkų „Božė cos Polskę“ labai gra
ži, bet mes jų melodijai gėdos nepadarė
me“. Ir toliau rašo: „Tas Varšuvos studen
tas buvo didelis šovinistas. V. Andruške
vičius atspėjo! Tas studentas iš tiesų bu
vo Lietuvos dvarponis, didelis lenkas šo
vinistas. Jis tada tyčiojosi iš mūsų, siūly
damas „Birutės“ dainos žodžius pakeisti į 
„Božė cos Polskę“ žodžius. Tas studentas ir 
dabar tebesityčioja iš tokių lietuvių, ku
rie įsimylėję į „Božė cos Polskę“ melodi
ją. Jeigu koks plagiatorius prie Maironio 
dainos žodžių ....prikelkime Lietuvą mū
sų...“ prikergtų rusų monarchistų himno 
„Bože caria hrani“ melodiją, ar V. And
ruškevičius išdrįstų piršti ją lietuviams 
pradėti dainuoti?

žodžius „Miškų gėlės“ dainos parašė V. 
Paulauskas. Jis pritaikė jai rusų dainos 
„Večernij zvon“ melodiją ir spaudoje pa
siskelbė sukūręs tą dainą. Tokia kūryba 
vadinama plagiatu.

Dainai „Leiskit į tėvynę“ melodiją nu
kūrė“ irgi Paulauskas. Tai melodija len
kų dainelės „Daiziež mi Wolynia“ —- irgi 
plagiatai. J. černis sako, kad teatruose 
statomos svetimos operos, koncertuose 
dainuojamos išverstos į lietuvių kalbą ki
tataučių dainos ir kad jos mūsų nenutau
tins. Šventa teisybė! Mes nei operų, nei tų 
dainų nepasisavinom. Ir operose, ir kon
certuose pasakoma, kieno tai veikalas ir 
kas ji sukūrė. O ką įrašyti į koncerto-pro-

kompromituojami lietuviai, mažinamas jų 
organizacinis autoritetas, bet yra didelis 
pavojus, kati tarp dviejų auklių vaikas ga
li likti be galvos.

Nebeverta sustoti prie daug kartų disku
tuoto klausimo, kuri organizacija — DBLS 
ar DBLB — yra reikšmingesnė ir turi dau
giau nuopelnų. Gal tik pakaktų paminėti, 
kad DBLB daugiau reiškiasi centre — 
Londone, o DBLS yra stipriai išsišakojusi 
ir provincijoje. Tačiau pagrindinį kultūri
nį — visuomeninį darbą dirba tie patys 
žmonės, priklausą toms pačioms organiza
cijoms. Vadų ir norinčių jais būti mes per 
daug neturime. Kai užjūrio lietuviai pra
dėjo skųstis, kad pas juos per daug gene
rolų, o maža kariuomenės, pas mus, atro
do, yra atvirkščiai —.pradedame pritrūkti 
generolų. Pas mus jau esama generolų, ku
rie vadovauja bent keliems pulkams. Gal 
todėl ir jų kariuomenės pradeda po trupu
tį bruzdėti...

Visi žinome, kad Lietuvoje veikusios vi
sos didžiosios politinės partijos išeivijoje 
susiskaldę į atskiras grupes. Didžiausiam 
visų nusistebėjimui dabar jau suskilo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuri kaip 
tik ir buvo įsteigta visiems lietuviams ir jų 
organizacijoms apjungti. Po jos sparnu 
glaudėsi net ir tokios kitų kraštų organi
zacijos kaip mūsiškė DBLS, gimusi dar 
prieš Lietuvių Chartos paskelbimą ir PLB 
organizacijos praktišką įsteigimą. Dabar 
jau kyla rimtas klausimas, ar dar verta 
veržtis į visus vienijantį centrą, jeigu tas 
centras jau pats nebėra vieningas.

Suskilo net ir grynai kultūrinės organi
zacijos, pvz. Chicagos Jaunimo Centre vei
kusi Čiurlionio galerija. Kaip matyti iš lie
tuviškos spaudos, jau įsteigta antroji to 
paties vardo galerija kitoje vietoje. Toje 
pačioje Chicagoje jau įsteigtas ir antrasis 
žurnalistų klubas ar sąjunga, nes vienoje 
visi nebeišsitenka. Aplamai kalbant, skili
mo epidemija lietuviškoje išeivijoje dai
liai plečiasi.

Mes.^nglijos lietuviai, iki šiol visiškai 
užtana'aufai . buvome skaitomi vieningumo 
pavyzdžiu. Iš tikrųjų akių vieni kitiems 
ir dabar nedraskome. Tačiau jeigu nuolat 
juntama ir dažnai susibūrimuose disku
tuojama trintis tarp minėtųjų dviejų or
ganizacijų pranyktų, būtų dar žymiai ge
riau.

Tur būt, šiuo metu neįmanoma būtų siū
lyti vienai ar kitai šių organizacijų iš gy
venimo pasitraukti. Geriausia išeitis būtų 
apsijungti ir dirbti iš vien. Bet jei ir to 
negalima, tai eiliniai kareiviai kreipiasi į 
savo generolus, kad jie pasirašytų bent to
kią taiką, kokios tikimasi iš Europos Sau
gumo konferencijos Helsinkyje.

1 B. Šarūnas 

gramą, dainuojant „Miškų gėlę“ — V. Pau
lauską, ar tą rasą kompozitorių?

Aš nesiūlau išmesti nei operų, nei dai
nų, kurias mes išsivertėm — pasiskolinom 
iš kitataučių. Aš siūlau nebedainuoti tik 
tų dainų, kurių melodijas pasivogėm, t. y. 
plagiatų.

J. Černis nuogąstauja, kad atsisakius 
dainų su svetimomis melodijomis, nebetu
rėsime ką dainuoti. Nėra ko nusiminti. 
„Čiurlionio“ ir „Aido“ ansambliai išsiver
čia be plagiatų, išsiversime ir mes.

Tiek dėl „koncertinių“ dainų.
1919-20 m. Lietuvos savanoriai teturėjo 

tik vieną dainelę, kuri tiko žingsnio tak
tui dr ją'buvo galima dainuoti žygio me
tu. Tai buvo liaudies daina „Pelėda“. Žy
gio dainų repertuarą pradėjo didinti grįžę 
iš Rusijos kariai. Jie į lietuvių kalbą iš
vertė rusų kariškas dainas, arba lietuvių 
dainoms pritaikė rusiškas melodijas. Ka
rių eilėse rusiškos melodijos skambėjo vi
są pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. 
Vėliau lietuviai kompozitoriai pradėjo 
kurti kariškas dainas, ir kariuomenėje į 
pabaigą antrojo nepriklausomybės dešimt
mečio rusiškos melodijos beveik išnyko. 
Tik jos neišnyko civilių, ypač miesčionių 
tarpe. Tebedainuojame j aš ir mes čia 
tremtyje.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 96% mies
čionių buvo sulenkėję. Nepriklausomybės 
laikais jie greitai atlietuvėjo ir įsiliejo į 
bendrą šeimą. Bet jų lenkiškomis melodi
jomis atmieštas dainas tebedainuojame ir 
dabar.

Vienas bičiulis man sako, kad rusai dai
nuoja „raz, dva — gorė ne bėda“, o mes 
tokia pat gaida traukiam „viens, du — 
graži Lietuva“. Prigijo pas mus ta daina, 
ir kas čia bloga? Taigi, kad „prigijo!“ Mū
sų kalboje buvo prigiję žodžiai — griekas, 
dūšia, čisčius ir kt. Ir ne vienai davatkai, 
giedant iš „kantičkos“ tuos žodžius, nurie
dėdavo gaili ašarėlė. Bet išmetėm tuos žo
džius, ir niekas dėl jų ašarų nelieja. Nie
kas neverks, kai išmesime dainas su ru
siškomis ar lenkiškomis melodijomis.

E. Jankutė kelia mintį, kad gal kitatau
čiai iš mūsų pasisalino dainas. Ar galėtų 
E. Jankutė konkrečiai nutodyti, kurią ma
no išvardintą dainą pasisavino kitatau
čiai?

T. Vidugiris
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^PASAULYJE-1
SPAUSTUVĖS ATOSTOGOS

Nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 9 d. dau
guma Nidos spaustuvės tarnautojų atosto
gauja. Tokiu būdu ir „E. Lietuvis“ dvi sa
vaites nepasirodys.

Redakcija

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 20 d. (sekmadienį) 3.30 vai. p. p. 
visų tikybų pamaldos šv. Peti-o bažnyčio
je, Vere st. (Bond St. požem. stotis).

Tuoj po pamaldų eisena prie Nežinomo
jo Kareivio kapo. (Cenotaph).

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

FILMAS APIE ČIURLIONĮ

Liepos 12 d. Lietuvių Namuose DBLS 
iniciatyva buvo parodytas apie valandą 
trukęs spalvotas garsinis filmas apie M. 
K. Čiurlionį. Du kalbėtojai pakaitomis aiš
kino apie Čiurlionio kūrybą — muziką ir 
tapybą. Šalia jo paveikslų buvo perduotos 
ir jo muzikinės kūrybos ištraukas.

Filmo pasižiūrėti ir pasiklausyti susirin
ko gana didokas būrys Vakarų Londone 

........—  —• gyvenančių tautiečių. . Jo. pademonstruoti 
buvo atvykę iš Manchesterio Podvoiskis ir 
Steponavičius.

Tą patį vakarą filmas buvo pademonst
ruotas Rytų Londono lietuviams Sporto jr 
Socialinio klubo salėje.

NORI SUSIRAŠINĖTI

Iš Punsko kilęs 23 m. tautietis, gyvenąs 
netoli Vroclau (Lenkija) pageidauja susi
rašinėti su Anglijos ir kitų kraštų lietu
višku jaunimu.

Ypatingai jis norėtų susirašinėti su fi
latelistais ir keistis ženklais. Jis pats dau
giausia domisi bet kurio krašto ženklais, 
vaizduojančiais florą ir fauną.

Jaunojo lietuvio adresas:
Jurgis Černelis, Hot. Rob 2/9 44 — 211 

Rybnik — W — LE. Poland.

AUKOS

Tautos Fondui aukojo: S. Barančiukie- 
nė — 1.00 sv., V. Karpauskas — 1.00 sv., 
J. Laukaitis — 1.00 sv., A. Linkevičius ■— 
1.00 sv., Jurgis Plepys — 1.00 sv., Jokūbas 
Plepys — 1.00 sv., A. Petruševičius — 2.00 
sv., P. Rinkūnas — 0.30 sv., V. Rutkaus
kas — 0.20 sv., J. Storr — 1.00 sv., J. 

• Strauša — 1.00 sv., S. Šidlauskas — 1.00
sv., S. Šimkus — 1.00 sv., B. Švalkuvienė 
— 2.00 sv., A. Švalkus — 1.00 sv., F. Ta- 
dauskas — 0.50 sv.,‘J. Trimirka — 1.00 
sv., L. Utka — 2.00 sv., K. Vaiginis — 1.00 
sv., D. Kaniauskas — 1.00 sv., J. Maslaus- 
kas — 1.00 sv., M. ir J. Klumbiai — 10.00 
sv.

LONDONAS
KUN. H. ŠULCAS

Sekmadienį, liepos 20 d. ( ne.liepos 13) 
U vai. kun. Šulcas laikys pamaldas Lietu
vių bažnyčioje.

Tą patį vakarą (liepos 20 d.) 7 vai. va
karo Sporto ir Socialinio klubo salėj 345A 
Victoria Park Road, E9, rengiamas susiti
kimas su kun. H. Šulcu, kuris savo dides
nį kunigavimo laiko tarpą yra praleidęs 
Brazilijoje. Jis praneš apie Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės gyvenimą, pailiust
ruodamas spalvotomis skaidrėmis, kurių 
jis turi daugiau negu 100!

Be to, kaip jaunas kunigas, jis papasa
kos, kaip rengiamasi būsimam III-jam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, kuris 
bus Brazilijoje.

Kviečiame visus londoniečius dalyvauti 
ir pasidomėti, kaip mūsų tautiečiai dirba 
ir gyvena kitur.

DAINAVIEČIŲ 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.
, Dainavletės

SUSITIKIMAS SU ALGIRDU 
LANDSBERGIU

Rašytojo Algirdo Landsbergio'pasirody
mas Londone paprastai būna malonus 
įvykiū būriui Šio miesto lietuvių: čia jis 
visada skaito ir vaidina savo kūrinius.

Tokį Algirdo Landsbergio kūrybos va
karą DBLS centrinio skyriaus valdyba šį
met ruošia liepos 19 d., šeštadienį, Londo
no Lietuvių Namuose, ir visi maloniai 
kviečiami į šį literatūrinį susitikimą su 
rašytoju. Pradžia 8 vai. vakare.

Šįkart rašytojas skaitys savo apsaky
mus. Nors A. Landsbergis gyvena JAV, 
bet jam nesvetima ir Britanija, dėl to ir 
vieno mums skaitysimo apsakymo veiks
mas vyks šitoje mūsų gyvenamoje kara
liškoje saloje.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

„Vyčio“ klubo narių pusmetinis susirin
kimas šaukiamas liepos 19 d., šeštadienį, 
6 vai. vak.

Dienotvarkėje .pranešimai apie klubo 
veiklą ir kiti einamieji reikalai.

Kviečiame visus narius dalyvauti.
„Vyčio“ klubo valdyba

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS

Liepos 6 d. šv. Onos bažnyčioje po lie
tuviškų pamaldų kun. kapelionas pakrikš
tijo Algio ir Kristinos Micutų dukrelę Ma- 
riją-Klarą Veroniką, gimusią š. m. sausio 
31 d. Krikšto tėvais buvo Paulius Grybas 
ir Janis Elisabeth Midgley.

Krikšto apeigose dalyvavo gausiai susi
rinkę jaunųjų tėvų giminės, kurių ypač 
turtinga yra p. Kristina. I. T. Dickinson 
grojant vargonais, visi susirinkę sutarti
nai pagiedojo proginę giesmę.

Po krikšto buvo šeimyninės vaišės Vyčio 
klube. Jose dalyvavo apie 50 žmonių. Gra
žiai šeimininkavo ir sočiai visus pavalgy
dino mažutės teta M. Grybienė su savo se
serimis.

Geros sveikatėlės ir laimingos ateities 
Marytei!

J. K.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste
rio skyrius'š. m. liepos 19 d. 6 vai. p. p. 
Manchesterio Liet. Soc. klube, rengia

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje bus paskaita ir meninė da

lis.
Skyriaus valdyba

PADĖKA

L. V. S. „Ramovė“ Manchesterio sky
riaus pirmininkui K. Murauskui ir bro
liams ramovėnams už piniginę paramą, 
man ilgesnį laiką išbuvus be darbo, tariu 
brolišką ačiū.

K. Pažėra

NOTTINQHAMAS
GRAŽIAI PASIDARBUOTA

Northainptoniškis L. Švalkus gražiai pa
sidarbavo rinkdamas savo apylinkėje au
kas Tautos Fondui. Kartu su aukotojų są
rašu ir £20.00 auka jis prisiuntė šitokį 
laiškutį:

„Kadangi Northampton© mieste nėra jo
kio organizacinio vieneto, tai pasiremda
mas Tautos Fondo Atstovybės spaudoje 
pareikštu paraginimu, su savo žmonos ir 
sūnaus pagalba apsilankiau pas daugumą 
šiame mieste gyvenančių tautiečių ir pa
rinkau aukų.

Labai malonu konstatuoti, kad North- 
amptono lietuviai, kaipo buvusios nema
žos kolonijos likutis, dar yra tautiškai gy
vi, solidarūs ir, esant reikalui, visada vie
ningi ir suprantantys mūsų gyvybinių tau
tos reikalų svarbumą.

Po daugiau ar mažiau, bet visi, į kuriuos 
tik kreipiausi, mielai paaukojo pagal sa
vo išgales ar aplinkybes. Nei vienas neat
sisakė, nei vienas nepaminėjo mums vi
siems jau seniai žinomų „išminčiaus" žo
džių: „Kam to reikia, juk vistiek tas nie
ko nepadės“.

Gal atrodys, kad mūsų šios siunčiamos 
aukos yra smulkios, palyginus su kitų ko
lonijų dosniųjų tautiečių aukomis, bet as
meniškai aš jas vertinu, nes, mano nuomo
ne, visos aukos nuoširdžiai įteiktos yra 
vienodai svarbios ir labai reikalingos mū
sų bendriems tautiniams interesams vyk
dyti.

Todėl kartu su siunčiamomis aukomis 
priimkite ir nuoširdžius northamptoniškių 
linkėjimus, kad į Jūsų kvietimą atsilieptų 
dauguma šioje saloje gyvenančių mūsų 
tautiečių ir, nors ir variokus mesdami į

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME —• liepos 20 d., 11.15 

vai, Lietuvių Židinyje.
MANCHESTERIS — liepos 27 d., 11 vai.

BUs svečias kunigas.
DERBY — liepos 20 d. 14 vai. Bridgegate.
BRADFORDE — liepos 20 d., 12.30 v.
BRADFORDE — rugpiūčio 3 d., 12.30 v.
LEEDSE — rugpiūčio 10 d., 3 vai. p. p.

Lietuviu susitikimas Romoje
šv. Metų proga Romon suvažiavo lietu

vių iš įvairių pasaulio kraštų. Buvo tiki
masi sutikti grupę ir iš Lietuvos, tačiau 
toji viltis nevirto tikrove. Didžiausias bū
rys buvo iš JAV-bių ir Kanados, berods, 
virš 200. Antroj vietoj reiktų skaityti lie
tuvius iš Vokietijos, kurių buvo truputį 
daugiau kaip 50. Toliau gražus būrys iš 
Anglijos. Tačiau 7 asmenų neišleido iš Ro
mos aerodromo, nes Italijos policija buvo 
tokia nemandagiai žiauri, kad juos grąži
no atgal, nes Romoj tuo pačiu metu lan
kėsi Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministras A. Gromyko. Buvo po keletą as
menų iš Prancūzijos, Belgijos ir įvairių 
kitų kraštų. Romoje apgyvendinti įvai
riuose namuose, bet visų bendru centru 
buvo Lietuvių šv. Kazimiero kolegija.

Benįdroji programa prasidėjo biržųljo 
28. Buvo lankomos katakombos ir šv. Po
vilo bazilika. Europos lietuvių vyskupas 
Antanas Deksnys virš katakombų esančio
je šv. Sebastijono bazilikoje kartu su di
deliu būriu lietuvių kunigų iš viso pasau
lio koncelebravo šv. Mišias ir jų metu pa
sakė pamokslą. Po to trumpai nusileista 
į kapines-katakombas ir netrukus išvykta 
prie šv. Povilo bazilikos. Popietis buvo 
laisvas.

Sekmadienį, birželio 29 bendrai konce- 
lebruotos Mišios vyko prie pat šv. Kazi
miero kolegijos, šv. Dorotėjos seserų mo
kyklos koplyčioje. Joms vadovavo lietuvių 
bičiulis kardinolas Antonio Samorė, jis 
pasakė ir parnokslą lotyniškai. Tolimesnė 
dienos dalis pasauliečiams buvo laisva, o 
kunigai susirinko į Kunigų Vienybės su
važiavimą. Posėdžiuose dalyvavo daugiau 
kaip 50 kunigų iš įvairiausių pasaulio 
kraštų. Juos atidarė kun. V. Rimšelis MIC, 
o į prezidiumą buvo pakviesti prelatai J. 
Balkūnas iš JAV, J. Tadarauskas iš Ka
nados, J. Aviža iš Vokietijos, P. Ragažins- 
kas iš Brazilijos ir kun. A. Spurgis MIC iš 
Australijos. Sekretoriavo prel. P. Celiešius 
ir kun. V. Dabušis. Atidarymo maldą su
kalbėjo vyriausias amžiumi kun. Antanas 
Grigaitis iš JAV. Sveikinimo žodį tarė 
min. Stasys Lozoraitis. Toliau sekė prel.
L. Tulabos paskaita apie kunigą dabarty
je, o po jos diskusijos. Tos pačios dienos 
vakare visi keliavo į šv. Petro aikštę, kur 
popiežius Paulius VI laikė šv. Mišias ir 
įšventino keletą šimtų kunigų iš viso pa
saulio. Šventinamųjų tarpe buvo ir vienas 
lietuvis iš JAV, kun. Petrauskas.

Birželio 30 buvo pradėta šv. Mišiomis 
šv. Jono bazilikoje Laterane. Mišias vėl 
laikė visas būrys kunigų, šį kartą vado-

Tautos Fondo kepurę, visada laikytų ją 
sklidinai pilną arba net ir su kaupu!“

Laimutis švalkus

D. Britanijos Tautos Atstovybė dėkoja 
Northamptono lietuviams už aukas ir L. 
Švalkui už pasidarbavimą.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ 14-TOJI PASAULINĖ 

JAMBOREE

Jau buvo rašyta „Europos Lietuvyje“, 
kad skautų 14-toji pasaulinė Jamboree 
įvyksta liepos 29 — rugpiūčio 7 d. d. Lil
lehammer — Norvegijoje, į kurią suskris 
iš viso laisvojo pasaulio 15.000 skautų at
stovų.

Į Jamboree iš Lietuvių Skautų Sąjun
gos vyksta LSB VS v. s. P. Molis, v. s. J. 
Maslauskas ir s. v. si. V. Zinkus. (VS v. s. 
P. Molis svečiuosis mūsų rajoninėje sto
vykloje tris dienas, o liepos 29 d. išskrisi- 
me į Jamboree).

Mūsų tikslas, patekus į pasaulinę Jam
boree įrodyti, kad Lietuvių Skautų Sąjun
ga gyva, veržli; padėti kitataučiams pažin
ti lietuvių tautą ir Lietuvos reikalus; stip
rinti už geležinės uždangos esančių lietu
vių laisvės viltis ir parodyti pasaulio 
skautų pareigūnams, kad lietuviškoji skau- 
tija tremtyje myli savo kraštą ir siekia 
laisvės bei nepriklausomybės Lietuvai.

Po Jamborees EL skaitytojus supažin
dinsime su mūsų pasisekimais ir laimėji
mais.

v. s. J. M.

VOKIETIJA
LITERATŪRINIS POBŪVIS

Muencheno jaunimo „Ratukas" liepos 5 
d. suruošė rašytojo A. Landsbergio nove
lių rečitalį. Jis skaitė 2 dar tik ruošiamas 
spaudai noveles, kurių klausėsi gražus 
dailiojo žodžio mėgėjų ir jaunimo būrys.

Po to J. Laučka padarė pranešimą iš lie
tuvių suvažiavimo Romoje.

Šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pūkelio kaina su prlsiuntiiuu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London, E.2 
England 

vaujant vysk. P. Marcinkui, kuris pasakė 
ir pamokslą. Sekanti dienos dalis pasau
liečiams buvo laisva, o kunigai vėl susirin
ko į šv. Dorotėjos mokyklą tęsti savo po
sėdžių. Pirmiausia buvo prof. P. Rabi
kausko, SJ, paskaita apie kunigą praeity
je. Paskaitininkas pasirinko du kunigus 
— iš 17-jo amžiaus jėzuitą tėv. Mikalojų 
Lancijų ir vysk. Motiejų Valančių. Pirma
sis didžiajai daugumai klausytojų buvo 
girdimas pirmą kartų, o kalbėdamas 
apie M. Valančių, prof. Rabikauskas ypač 
iškėlė visą eilę dalykų, įrodančių Valan
čiaus rūpestį kunigais. Po to sekė pasita
rimai, ypač nagrinėta mintis steigti viso 
pasaulio lietuvių kunigų draugiją. Tą 
draugiją galutinai suformuoti pavesta 
JAV-bių Lietuvių Kunigų Vienybei.

Liepos 1 d. įvyko Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Bendrijos diena. Ji pradėta bendro
mis koncelebracinėmis šv. Mišiomis S. 
Maria Maggiore bazilikoje, kurioms vado
vavo vysk. V. Brizgys ir pasakė atitinka
mą pamokslą. Suvažiavimo posėdžiai vy
ko šv. Dorotėjos mokyklos salėje. Juos ati
darė vysk. V. Brizgys. primindamas viso 
pasaulio lietuvių katalikų apsijungimo 
reikšmę ir svarbą. Pasirodo, kad iki šiol 
organizaciniai apsijungę yra visame pa
saulyje vieninteliai lietuviai. Tai paaiškė
jo painformavus apie apsi j tingimą šv. Sos
tą ir iš jo gavus atsakymą. Posėdžiams 
pirmininkauti pakviestas St. Lūšys iš 
JAV, o į prezidiumą dar pakivesti prel. P. 
Ragažinskas iš Brazilijos, V. Hermanienė 
iš Vokietijos ir Sakalas iš Kanados. Sek
retoriavo Rauckinas ir Pauliukevičius. 
Pirmiausia susirinkusiuosius pasveikino 
min. Stasys Lozoraitis, o po to pradėta 
dienotvarkė, kurioje sekė pirmininko K. 
Kleivos pranešimas. Vėliau buvo padaryti 
pranešimai iš įvairių dalyvaujančiųjų 
kraštų — kun. Br. Liubinas iš Vokietijos, 
tėv. Ereminas iš Italijos, prel. Ragažins
kas iš Brazilijos, Sakalas iš Kanados, J. 
Serafinaitė iš Škotijos, tėv. S. Matulis, 
MIC, iš Anglijos ir P. Kriščiūnas iš Vene- 
cuelos. J Pasaulio Lietuvių Katalikų Ben
drijos valdybą išrinkti 10 narių iš JAV ir 
Kanados: 1. prel. J. Tadarauskas (47), 2. 
dr. Sungaila (45), 3. dr. Vygantas (45), 
4. Sidiys (39), 5. K. Kleiva (39), 6. kun. 
Bagdanavičius, MIC (36), 7. Povilaitis 
(30), 8. Kižienė (29), 9. J. Jerome (24) ir 
10. Zailskaitė (21). Tada sekė kun. dr. J. 
Vaišnoros, MIC, paskaita apie religinę 
būklę Lietuvoje ir trumpas pranešimas 
apie Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos eigą. Po pietų skaitė pa
skaitą dr. Vygantas.

Liepos 2 d. prieš piėt buvo šv. Petro ba
zilikoje lietuvių koplyčioje kun. Petraus
ko primicijos, kurias jis laikė kartu su 40 
metų kunigystės sukaktį švenčiančiais ku
nigais V. Dabušiu ir I. Urbonu. Tos dienos 
vakare visi dalyvavo šv. Tėvo bendroje 
audiencijoje. Iš visų kraštų dalyvių buvo 
pilna šv. Petro aikštė. Popiežius gražiai 
suminėjo lietuvius, suteikdamas jiems 
ypatingą palaiminimą.

JAUNIMUI
III PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS

Kam reikalingi kongresai?
Jaunimui, gimusiems išeivijoje, išsi

sklaidžiusioms keturiuose kontinentuose, 
sąlygos lietuviškumui brandinti sunkios ir 
nepalankios.

Tikimasi, kad jaunimo bendravimas tu
ri gyvybinės reikšmės nutautėjimui su
stabdyti. Kongresai išjudina visų kartų 
lietuvius didelėse ir mažose kolonijose, 
nes prie Kongreso pasisekimo gali visi pri
sidėti savo darbu, finansine auka, talentu. 
Joks kitas įvykis išeivijoje neįjungia dar
ban tiek daug lietuvių vienu kartu kaip 
Jaunimo Kongresas.

Pirmajame Kongrese vyravo susidrau
gavimo, pirmo susitikimo dvasia. Antraja
me kilo jaunimo noras susiorganizuoti ir 
toliau vystyti užmegztus ar atgaivintus ry
šius. Kuo išsiskirs trečiasis Kongresas? 
Sprendžiant iš programos, atrodo, kad bus 
ieškoma būdų ir priemonių „savitalkai“ 
Kongresui pasibaigus. Tokia talka duotų 
aiškią prasmę jaunimo tolimesniam ben
dravimui ir sudarytų sąlygas ateities veik
lai.

Kongreso vieta ir laikas
III PLJ Kongresas prasidės Argentino

je 1975. XII. 20. Vėliau trumpam bus va
žiuojama į Urugvajų, o užbaigimas bus 
1976. I. 6 Brazilijoje.

Kodėl Pietų Amerikoje?
Pirmieji du Kongresai įvyko šiaurės 

Amerikoje. Rengiant trečiąjį, kilo mintis 
jį ruošti naujoje aplinkoje. Pietų Ameri
koje priskaičiuojama apie 80.000 lietuvių. 
Jau seniai pribrendo laikas įtraukti ių 
jaunimą į aktyvų lietuvišką gyvenimą.

Kas gali Kongrese dalyvauti?
Kongrese gali dalyvauti visi lietuviai. 

Organizuojamos specialios ekskursijos iš 
JAV. Kongreso dalyviai bus jaunimas tarp 
16-30 m. amžiaus. Visi kiti bus Kongreso 
svečiai. Visi labai laukiami Pietų Ameri
kos lietuvių.

Kas Kongresą organizuoja?
Antrojo Kongreso metu buvo įsteigta 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga su 
būstine Pietų Amerikoje. Sąjungos inicia-

Paskutinė iškilmių diena buvo liepos 3- 
ji. Po laisvo priešpiečio pavakare šv. Do
rotėjos seserų mokyklos salėje įvyko me
ninė programa, kurią išpildė šveicarai, va
dovaujami ponios Stasiulienės. Jie gražiai 
pašoko visą eilę lietuviškų tautinių šokių, 
o dainininkas Otto Linsi padainavo 11 lie* 
tuviškų dainų. Menininkai susilaukė dide
lių ovacijų. Uždaromąjį žodį tarė dr. A. 
žemaitis ir vysk. V. Brizgys. Po to dar 
ilgai šv. Kazimiero kolegijos kieme vykė 
lietuvių iš įvairių pasaulio kraštų bendras 
subuvimas.

Sekančią dieną visi išvažinėjo į savo na
mus.

Kun. Br. Liubinas

Pabiros
NUSIIMK SKRYBĖLĘ!

Anglijos lietuvis dail. P. Bugailiškis yra 
išvykęs vieneriems metams į JAV. Chica- 
goje leidžiamų „Naujienų“ redakcijai 
jis parašė tokį atvirą laišką:

„Aš, atvykęs atostogoms iš Anglijos, per 
Sekmines (18. 5. 75) užėjau į Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių bažnyčią, kur klebonau
ja prel. Mozeris. Po 10 vai. Mišių — su
mos, žiūriu — sėdi žmogus bažnyčioje su 
skrybėle prie stalo ir pardavinėja loteri
jos bilietus.

Aš priėjęs jam sakau: „You are in 
Church with a hat“. Jis sako: — „Out of 
Church".

Aš, priėjęs arčiau, nuėmiau jam skrybė
lę ir padėjau ant stalo. Išeidamas iš baž
nyčios, pro duris atsigręžiau ir mačiau, 
kad vėl jis užsidėjo skrybėlę ir toliau par
davinėja .O žmonės, lyg avys. į tai ne
reaguoja, tik nori iš loterijos praturtėti.

Būdamas giliai religingas, tuom esu pa
sipiktinęs. Taip daro, kaip senais laikais 
pariziejai.“

O, BRITANIJA!
Vienas skaitytojas „The Times“ dienraš

tyje išspausdino tokį laišką:
„Pirmuosius naftos lašus Šiaurės jūroje 

išgavo privatiška amerikiečių bendrovė. 
Pirmąjį naftos krovinį į krantą atgabeno 
Liberijos tanklaivis. Energijos ministeris 
A. Benn tos pirmosios siuntos priimti bu
vo atvežtas rusų hydrofoiliniu laivu. Išva
lytą naftą naudosime mažuose automobi
liuose, kurie importuoti iš Japonijos. 0, 
Britanija!“

ŽMONOS PATARIMAS
Kipro krizės metu Turkijos ministeris 

pirmininkas Ecevit anksti ryta prikėlė dr. 
Kissingerį telefonuodamas, kad graiką 
laivynas, iškėlęs turkų vėliavas (užsimas
kavimu!) artėja prie' Turkijos krantų. Esą 
jie planuoja invaziją.

Dr. Kissingerio žmona, dar miegodama, 
pasakiusi: „Tegu nuskandina tuos laivus". 
Tokiu būdu vienas laivas buvo nuskan
dintas ir du sužaloti, kol paaiškėjo, kad 
tai yra pačių turkų laivai...

tyva ir ruošiamas Trečiasis Kongresas. Ji 
globoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
Kongreso organizavimas ir ruoša yra jau
nimo rankose.

Kas Kongresą finansuoja?
Kongreso išlaidas dalinai finansuoja Ar

gentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietu
viai. Žinant jų pragyvenimo sąlygas, tai 
didelio pasiaukojimo reikalaująs užsimoji
mas. šiaurės Amerikos lietuvių aukos pa
gelbės ruošos darbams, prelegentų bei at
stovų kelionėms apmokėti, spausdiniamS 
ir panašiai.

Vokietijoje
Vakarų Vokietijoje JK ruoša rūpinasi 

pernai vasarą įsteigta Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Valdyboje yra Alfredas 
Luntzas (pirmininkas), Manfredas šiuše- 
lis (vicepirm.) ir Živilė Vilčinskaitė (iždi
ninkė). VUJS pastangomis įsteigtas infor
macijos centras „KONTAKT“, kurio pa
skirtis yra palaikyti ryšius Vokietijos jau
nimo tarpe.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
c/o A. Luntzas, 744 Nurtingen, Enzen- 
hardtplaz 3. W. Germany.

Kas toliau?
Yra gandų, kad IV PLJK bus Australi

joje.
Iš „Kongresienų“ Nr. 1.

■ ■ .....■■ ■ -a

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...............
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