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Tiesa yra amžina
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis 

DBLS metiniame suvažiavime Londone,
1976 m. kovo 20 d.

M;nn yra malonu pasveikinėti Jus visus, 
atvykusius į šį DBLS metinį suvažiavimą, 
ir palinkėti geriausios sėkmės Jūsų dar
bams.

Metinių suvažiavimų vyriausias tikslas 
yra peržvelgti organizacinę veiklą, suras
ti ir pašalinti įkilusius nesklandumus bei 
nustatyti tolimesnės veikios gaires atei
čiai. Esu tikras, kad Jūs, gerb. atstovai, vi
sus klausimus svarstysite rimtai ir ikad 
visuose Jusli nutarimuose vadovausitės 
DDLS statute užfiksuotais tikslais bei jų 
dvasia.

Suvažiavimo proga, kaip paprastai, ir aš 
norėčiau pasidalyti su Jumis bent viena 
kita mintimi, bendrais, visą mūsų tautą 
liečiančiais, reikalais.

Kokia yra šiandieninė Lietuvos būklė, 
mums visiems yra žinoma. Skaitydami 
okupuotos Lietuvos spaudą ir jos parei
gūnų ipareiškimus, padarytus įvairiomis 
progomis, mes matome, ikad okupantams 
ligi šiol nepavyko užslopinti laisvės idėjos 
Lietuvoje. Mums taip pat yra žinoma, jog 
Maskvos pastangos, kad Lietuvos įjungi
mas i Sovietų Sąjungą būtų pripažintas 
tarptautiniu mastu, ligi šiol pasiliko bergž
džios. Kai kurių komentatorių teigimai, 
esą, Helsinkyje pasirašytas aktas reiškiąs 
Baltijos valstybių aneksijos de jure pripa
žinimą, pasirodė klaidingi. Oficialiai pa
daryti pareiškimai anuos teigimus griež
tai paneigė. Taigi, 'teisiniu atžvilgiu, mūsų 
bylos padėtis lieka nepasikeitusi.

Šie du momentai: laisvojo pasaulio atsi
sakymas pripažinti aneksiją ir pačios lie
tuvių tautos aktyvus priešinimasis sovie
tų okupacijai, yra ypatingai svarbūs ir 
reikšmingi faktai, ginant Lietuvos laisvės 
bylą. Todėl visos mūsų pastangos turi bū
ti sukoncentruotos valstybinės nepriklau
somybės idėjai gaivinti ir stiprinti tiek 
laisvame pasaulyje, įtiek Okupuotoje Tėvy
nėje. Nes kaip tik šiai idėjai sunaikinti 
okupantas Skiria ypač daug dėmesio ir pa
stangų. Už visokeriopų okupanto mėgini
mų slypi pagrindinis jo siekimas: sužlug
dyti lietuvių tarpe Lietuvos neprikiauso- 
mybinę idėją ir 'privesti prie Lietuvos 
aneksijos įteisinimo bei Vasario 16 Akto 
galios panaikinimo. Šis lietuvių tautos es
minis reikalas įpareigoja kiekvieną lietu
vį jokiu būdu nepažeisti šio dėsnio, nes 
Vasario 16 Aktas yra tautos apsisprendi
mas nepriklausomam gyvenimui. Iš tikrų
jų mes būtume dideli bukapročiai, jei iš 
Vakarų valstybių reikalautume didesnio 
kovingumo prieš raudonąjį imperializmą, 
o patys pasirinktume su juo -bendradarbia
vimą; kad ir pridengtą kultūriniu kevalu.

Ilgų metų istorijos bėgyje į mūsų kraš
tą ne kartą buvo įsibrovę priešai. Iš Va
karų plūdo teutonai, o aš Rytų — totoriai, 
carai, o dabar bolševikai. Bet lietuviai vi
sada kovodavo ir atgimdavo dar stipres
ni. Priešai galėjo nukirsti tik medžių ka
mienus, bet šaknų išrauti neįstengdavo. 
Po kiekvieno tokio smūgio pasirodydavo 
naujos atžalos: daug vešlesnės, daug gra
žesnės, daug stipresnės. Tauta, supratusi 
savo nacionalinį pašaukimą, yra amžina. 
Taip liko gyva graikų tauta, Aleksandro 
Didžiojo imperijai žuvus; išliko ir kitos 
tautos, Romos bei Austro-Vengrijos impe
rijoms išnykus. Būkime tikri, kad taip 
įvyks ir su Sovietų imperija'. Ji žus, o jos 
pavergtos tautos išliks. Negali ilgai ‘laiky
tis organizmas, kurio pagrindam yra padė
tas melas ir žiaurumas. Melas yra laiki
nas. Amžina yra tik tiesa.

Tokiais žodžiais aš sveikinu Jus visus 
ir dar kantą linkiu kloties Jūsų darbams.

VLIKAS PROTESTUOJA

Vlikas pasiuntė valdybos nario dr. B. 
Nemicko paruoštus protesto laiškus Vals
tybės departamentui ir k-ai kurioms kitoms 
vyriausybėms, kurių diplomatiniai -atsto
vai praėjusiais metais lankėsi Vilniuje. 
Kai kurioms vyriausybėms -pasiųsti tuo 
reikalu trumpi memorandumai.

DBLS Nottūighamo skyriaus 
valdyba ir nariai nuoširdžiai 

užjaučia skyriaus narį 
PETRĄ GROKAUSKĄ, 

mirus jo motinai Lietuvoje.

Lietuvių Namų tarnautojai ir 
klubas nuoširdžiai užjaučia

TADĄ ČESNICKĄ

jo motinai Lietuvoje mirus.

KREMLIUS BAIMINASI

Tokiu vardu išspausdino savo specialaus 
korespondento iš Maskvos pranešimą „The 
Sunday Post" Glasgowe (vasario 22 d.).

Ten rašoma, kad po 60 metų priešreligi- 
nės propagandos, Sov. S-goje tikėjimas te
besąs gana stiprus. Pvz. orltodoksų 'bažny
čios Kalėdų metu buvusios pilnos žmo
nių. Jų tarpe daug moksleivių ir studen
tų. Tai esanti pagrindinė priežastis, kodėl 
-priešreliginė propaganda mokyklose ypa
tingai sustiprinta. Beveik kiekvienoje mo
kykloje esąs pakabintas 14-kos metų ber
niuko Pavilko Morozovo paveikslas. To 
paveikslo istorija 'tokia.

Pavliko tėvas buvo tikintis. Be to, jis 
nenorėjo eiti į kolchozą. Jo sūnus, moky
tojų įtaigojamas, išdavė savo tėvą, ir jis 
buvo nužudytas. Tada Pavilko senelis -už
mušė savo vaikaitį už tėvo išdavimą. To
kiu būdu Pavlikas Morozovas pasidarė 
partijos kankinys. Tačiau didelis tikinčio
jo jaunimo skaičius laiko Pavliką ir jo tė
vą Kremliaus aukomis.

Laikraštis nurodo, kad krikščionybei 
plisti Sov. Sąjungoje daugiausia padedan
čios senelės arba močiutės. Dėl savo am
žiaus jos nebesibaimina būti nubaustos, o 
darbo ar šiaip ajr'taip jos nebeturi. Abiem 
tėvam išėjus į darbą, jos saugoja vaikus 
ir išmoko juos religinių dalykų. Kaskart 
vis daugiau jaunų porų pageidauja bažny
tinių sutuoktuvių, nors dėl to dažnąi ne
tenkama geresnio darbo. Laikraščio skai
čiavimu, dabar kas ketvirtas Sov. S-gos 
pilietis yra aktyvus krikščionis, budistas, 
muzulmonas ar žydas.

Iškeliama ypatinga Baltijos valstybių 
padėtis. Čia religija esanti artimai susiju
si su tautiniais reikalais. Esą, daug jau
nuolių Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj nuken
čia dėl religinių ir tautinių įsitikinimų.

TELSHE YESHIVA

„Dirva“ (Nr. 6) aprašo Olevėlando prie
miestyje neseniai šimto metų sukaktį at
šventusią Rabinų Seminariją, kuri 1941 m. 
čia persikėlė iš Telšių. Toji seminarija, 
Lietuvoje -vadinama Telshe Yeshiva var
du, buvo garsi Europoje. Į ją buvo siun
čiami studentai iš viso pasaulio, kad pasi
ruoštų būti žydų tautos vadais. Šimto me
tų Telšių žydų -seminarijos proga rabinas 
Wolf pareiškė:

„Telšių Seminarijos tikslas visuomet bu
vo puoselėti moralines vertybes ir teikti 
mokslo žinias, kad paruoštų studentą bū
ti vadu žydų tautoje“, kalbėjo rabįnas 
Wolf. „Daugelis mūsų studentų pasilieka 
postgraduate Talmudo studijoms ,bet dau
gelis itaip pat pasirenka akademinį pasau
lį ar eina į biznį. Filosofija, kuri padarė 
Telšių seminariją garsią Europoje, prak
tikuojama ir šiandien. Mes esame vieni iš 
žydiškumo vėliavnešių.“

NUTEISTAS ADVOKATAS

Jugoslavijoje už priešvalstybinę veiklą 
1974 m. buvo teisiamas filosofas D. Ignia- 
tovič. Jį gynė žinomas advokatas S. Popo
vic. Dabar šis advokatas nuteistas viene
rius metus kalėti už tai, kad „persistengė“ 
gindamas klientą ir Skleisdamas priešišką 
propagandą. Jugoslavijos advokatams tai 
yra įspėjimas neginti „valstybės priešų“, 
o dar labiau — nereikšti jiems simpatijų. 
S. Popovič žada apeliuoti.

KLAUPIASI TIK PRIEŠ DIEVĄ

Egipto prezidentas Sadat parlamente pa
siūlė nutraukti 1971 m. sudarytą su Sov. 
Sąjunga draugiškumo sutartį. Sov. Sąjun
ga atsisakė siųsti Egiptui atsargines dalis 
ginklams, kurių ji yna pardavusi Egiptui 
už tūkstančius milijonų svarų. Už tuos 
ginklus Egiptas yra įkeitęs savo medvil
nės laukus. Sujaudintu balsu Sadatas pa
reiškė: „Kas blogiausia, kad sovietai rei
kalauja mokėti už -kariškas skolas procen
tus. Iš jų laiško matyti, kad jie nori žaisti 
su manim katės ir pelės žaidimą. Bet aš 
nesiklauipsiu prieš nieką ant kelių, o tik
tai prieš Dievą.“

Per pusantrų metų, jeigu nebus gauta 
reikalingų papildymų ir atsarginių dalių, 
visi iš Sov. Sąjungos gautieji ginklai ga
lėsią būti atiduoti į geležies laužą. O tų 
ginklų, karui su Izraeliu vykstant, buvo 
pristatyta tokie kiekiai: 2.000 tankų, 2.500 
šarvuotų automobilių, 1.300 patrankų, 250 
MiG-21 naikintuvų, 700 priešlėktuvinių 
įrengimų raketoms, 2.500 priešlėktuvinių 1

LI ETUVLS
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Dr. Kissingerio pareiškimai
Londonas, 1076 m. kovo 23 d.

pabūklų. Bendras iš Sov. S-gos gautas lėk
tuvų skaičius yra 500. Povandeninių lai
vų pristatyta 12, naikintuvų — 4, povan
deninių laivų gaudytojų — 4 ir visa eilė 
kitokių laivų.

Turint galvoj žydų-arabų santykius, 
Egiptui ginklai yra būtinai reikalingi. Tad 
prezidento akys krypsta į Vakarus, dau
giausia į JAV. Tačiau per -trumpą laiką 
naujai apginkluoti Egipto armiją būtų 
sunkus uždavinys. Be to, JAV tiekia gink
lus ir Izraelio valstybei...

Sovietų reakcija dėl Egipto nutarimo 
buvo nepatenki. Šiaip ar taip Egipto vaid
muo, norint sureguliuoti Vid. Rytų padė
tį, visada bus svarbus. Todėl būtų naudin
ga tą kraštą turėti savo pusėje. Be to, so
vietų elgesys sukelia nepasitikėjimą nau
jose Afrikos valstybėse, kurios savo gink
lus taip pat gauna iš Sov. Sąjungos. Ar ne
ištiks vieną dieną ir jų panašus likimas?

DIPLOMATIJOS ŠEFO PADĖKA

Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozorai- 
tis pasiuntė Australijos užsienio reikalų 
ministeriui raštą, kuriame lietuvių 'tautos 
vardu pareiškia gilią padėką už Australi
jos vyriausybės nutarimą atšaukti anksty
vesnės — darbdečių — valdžios suteiktą 
Baltijoj Valstybių prievartinio įjungimo 
į Sovietų Sąjungą pripažinimą.

Savo rašte S. Lozoraitis -pažymi, kad šis 
kilnu-s Australijos vyriausybės aktas, pa
tvirtinantis nekintamą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teisę atstatyti savo nepriklauso
mybę, liks tarptautinių santykių istorijoje 
kaip svarbus įnašas į sukūrimą -tikros 
tarptautinės bendruomenės, pagrįstos tei
singumų -ir sugebančios pasipriešinti ne
teisėtumui.

DISIDENTAI NEBESUTARIA

Sovietų istorikas disidentas Roy Medve
devas apkaitino Solženicyną, kuris laiko 
Sovietų sistemą atgyvenusia ir nebetinka
ma. Jis taip pat kritikuoja ir dr. Sacha
rovą už įjo norą keisti sovietinę sistemą. 
Medvedevas yra marksistas, jis mano, kad 
marksistinis socializmas visais atžvilgiais 
yra priimtinas. Sovietai jį iškraipę, todėl 
reikią tik marksizmui grąžinti jo pirmykš
tę tikrąją pralsmę. Solženicyno siūlymas 
-atkurti vietoje komunizmo autokratinę re
ligingą Rusiją, Medvedevui yra visiškai 
nepriimtinas. Jis Skaito, kad sovietams ne
siseka ne dėl marksizmo kaltės, bet dėl 
Kremliaus netinkamos marksizmo inter
pretacijos. Galima manyti, kad Kremliaus 
vadovai nelieją ašarų dėl disidentų savi
tarpio nesutarimų.

NELEIDŽIA SKAITYTI

Vladimiro kalėjime esąs politinis kali
nys Gabrielius Superfin sausio 22 d. pra
dėjo bado streiką, nes iš jo buvo atimta 
biblija ir oficialus ortodoksų Maskvos pa
triarcho žurnallas. G. Superfin turi nepa
prastą atmintį ir buvo laikomas „mažąja 
sovietų enciklopedija“. Jis buvo Solženi
cyno sekretorium ir padėjo rinkti medžia
gą, kai šis rašė savo romaną „Rugpjūtis 
1914“. Būdamas darbo stovykloje, jis ap
sikrikštijo ir perėjo į ortodoksų bažnyčią. 
Šiuo metu jo sveikatos padėtis nežinoma.

BRITŲ RADARAS RUSŲ LĖKTUVAMS

Pagal „Flight International“ žurnalą, 
britų Ferranti ir Smiths bendrovės gavu
sios užsakymą įrengti navigacijos ir gink
lų nutaikymo radaro sistemą rusų gamy
bas MiG-21 naikintuvams. Užsakymas 
gautas iš Egipto Oro laivyno, kuris nau
doja minėtus sovietų gamybos lėktuvus.

VILNIUS TURĖS PALAUKTI

Keliuose Sov. Sąjungos miestuose sta
tomos naujos požeminio geležinkelio lini
jos. Per pastaruosius penkerius metus 
Maskvos „metro“ pristatė 17 mylių (27 
km) prie 110 mylių (176 km) ilgio siste
mas. Taip pat statomos linijos Taškente 
(12 km), Kijeve, Leningrade, Charkove 
(11 km), Baku ir Tiflise. Netolimoje atei
tyje planuojama pradėti statybą Gorkyje, 
Sverdlovske, Novosibirske ir Kuibiševe. 
„Metro“ geležinkelius projektuoja ir sta
to Metrostroj biuras.

Pagal veikiančias taisykles, kiekvienas 
miestas, turįs daugiau kaip milijoną gy
ventojų, gali reikalauti požeminio gele
žinkelio Atrodo, kad Vilniui teks dar il
gokai palaukti.

Lietuvos spaudoj paskelbtas Tasso agen
tūros komunikatas, kuriame atpasakoja
mas dr. H. Kissingerio pasikalbėjimas su 
„J. S. News and World Raport“ atstovu.

Paklaustas apie prezidento Fordo „įtem
pimo mažinimo“ ‘termino pakeitimą, dr. 
Kissingeris šitaip aiškinęs:

„Kaip žinoma, G. Fordas, kalbėdamas 
per Floridos televiziją, pareiškė, jog JAV 
turi siekti „mažinti įtempimą, kad Jung
tinės Valstijos galėtų ir toliau vykdyti tai
kos politiką, remdamosi jėga“. G. Fordas 
pftsakė, kad nėra tinkamo angliško žodžio, 
kuris išreikštų šios politikos esmę ir kad 
politinėj terminologijoj naudojamas pran
cūziškas žodis „detan't“, jo nuomone, ne
priimtinas.“

Toliau dr. Kissingeris pasakęs, kad pre
zidento žodžiai lietė „terminą, o ne poli
tikos esmę“. Jis užtikrino, kad Baltieji 
Rūmai nesiekia jokio politinio pakeitimo. 
JAV pirmą įkartą istorijoje susidūrusios 
su tokia jėga, kuri prilygsta jų pačių jė
gai. Branduoliniai ginklai esą sudarę to
kias sąlygas, kad karas dabartinėmis ap
linkybėmis gali sunaikinti visą civilizaci
ją, todėl visas pasaulis siekiąs taikos.

Apskritai, pasakė jis, dabartinė politika 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos "santykių 
srityje buvo sėkminga. „Per pastaruosius 
septynerius metus mes 'perėjome iš nuo
latinių krizių laikotarpio į laikotarpį, kai 
pasirašėme daugiau svarbių susitarimų, 
negu bet kada per visą istoriją. Dabartinis 
ginčas vyksta dėl šių susitarimų, bet ne 
dėl neišvengiamo karo pavojaus. Jau pats 
savaime šis faktas rodo, kaip toli mes pa
žengėme.“

Visuotinio susitarimo nesą pasiekta, ta
čiau JAV pripažįstančios, kad „reikalas 
liečia nesuitaikinamą ideologiją“. Tasso 
pranešimas šitaip užbaigiamas:

„Ryšium su tuo nurodęs, kad Tarybų 
Sąjunga remia nacionalinio išsivadavimo 
judėjimus, jis pareiškė: kiekvienas, kuris

Seįitųnfos DIENOS
— Persijoje nutarta atsukti laikrodžius 

1.180 metų atgal. Nuo kovo 21d. ten pra
sidės 2.535-tieji metai.

— V. Vokietijos ūkio ministeris dr. Fri- 
derioks nutraukė savo vizitą Leipcige, su
žinojęs, kad trys vokiečių žurnalistai ne
buvo įsileisti į 'Leipcigo mugę. Tai buvo 
pirmas oficialus Bonos vyriausybės atsto
vo vizitas į Rytų Vokietiją.

— Apie 80.000 Rodezijos gyventojų yra 
D. Britanijos piliečiai ir gali čia apsigy
venti. Apie kita tiek gali reikalauti pilie
tybės, pasiremdami kilmės dokumentais.

— Britų parlamente buvo pareikšta, kad 
pigūs Rytų Europos automobiliai kenkia 
Anglijos pramonei. Polski Fiat esąs par
davinėjamas 25% pigiau, negu pvz. pana
šus Morris Marina.

— Europos spauda H. Wilsono atsista
tydinimą priėmė be susijaudinimo. Jo san
tykiai su Europos politiniais vadais buvę 
korektiški, bet ne perdaug intymūs.

— Vincent Kelly, kuris išsprogdinęs po
žeminio 'traukinio vieną vagoną prie West 
Ham stoties bandė pats nusišauti, jau bu
vo anksčiau baustas už kriminalinius nu
sikaltimus.

— Zambijos prezidentas Kaunda pa
reiškė, kad Rodezijoje liko tik vienas ke
lias juodiesiems perimti valdžią — atvi
ras kanas.

— Neseniai sukurtoje Papua — Naujo
sios Gvinėjos respublikoje popiežius pa
skyrė čiagimį mons. Vangeke vietos vys
kupu.

— Jugoslavijos keturi stalinistai nuteis
ti nuo 7į iki 10 metų kalėjimo.

— Britų spaudos žiniomis, popiežius at
siuntė £500 anglikonų Canterbury kated
ros remonto fondui.

— Penkiolika žurnalistų, kurie neteko 
darbo užsidarius trockistų laikraščiui 
„Worker's Press“, dabar planuoja pradėti 
leisti naują revoliucinį dienraštį.

— Komsomolskaja Pravda rašo, kad 
amerikiečiai nenori įsileisti britų-prancū- 
zų Concorde lėktuvo ne dėl triukšmo, bet 
dėl konkurencijos.

— Sov. S-gos žemės ūkio ministras D. 
Poiianskis vis dėlto pašalintas iš pareigų. 
Kiek anksčiau jis buvo pašalintas iš Polit- 
biuro. Jo įpėdiniu paskirtas V. Mesjots.

— Vakarų diplomatų nuomone, Kinija 
esanti patenkinta H. Wilsono atsistatydi
nimu, nes jis buvęs palankus Sov. Sąjun
gai.

— Norvegijos parlamentas atmetė pro
jektą ipanaikinti monarchiją ir sukurti res
publiką.

— Kalifornijoje viena autostrada buvo 
pavadinta Nixono vardu. Dabar ji per
krikštijama į „Marina Freeway“.

— ..Die Wėlt“ praneša, kad vokiečiai 

yra susipažinęs su komunistine filosofija, 
žino, kad Tarybų Sąjunga rems liaudies 
išsivadavimo judėjimus. Tai yra dalis ko
munistinės ideologijos, dalis komunistinės 
istorijos, ir niekas, kas turi reikalų su Ta
rybų Sąjunga, nė akimirkos negali galvo
ti, kad Tarybų Sąjunga automatiškai to 
atsisakys draugiškų santykių vardan.

Kalbėdamas apie įtempimo mažinimo 
priešininkų puolimą Jungtinėse Valstijo
se, valstybės sekretorius pasakė, jog „kai 
kurie žmonės, ypač rinkimų metais, tikisi 
kažkokios naudos, keldami visokius įnir
tingus kaltinimus, neaiškindami, kokių al
ternatyvų jie patys norėtų“.

Šitas pranešimas padeda geriau supras
ti dr. Kissingerio ir JAV užsienio politiką, 
apie kurią tiek daug dabar kalbama.

NIEKO NENORI UŽPULTI

Ryšium su „Times“ dienraštyje (kovo 15 
d.) paskelbtu plačiu raportu apie galimą 
Sovietų Sąjungos karišką žygį į Valtarų 
Europą ir to žygio tragiškai pasekmes, 
Tass pareiškė, kad tai yra šaltojo karo 
kurstytojų, norinčių kiršinti tautas ir kel
ti paniką, prasimanymas. Ta proga buvo 
pakartoti neseniai pasakyti L. Brežnevo 
žodžiai, kuris visokias prielaidas apie ga
limą Vakarų Europos užpuolimą pavadino 
„didžiausiu melu ir prasimanymu nuo ga
lo iki pradžios“.

Savo pranešime Tass pareiškė labai kri
tišką nuomonę ir apie žinomą britų poli
tiką lordą Chalfont, kuris dažnai spaudo
je ir per televiziją kelia Sov. Sąjungos ir 
jos sąjungininkų pavojų Vakarų Europai. 
Vienintelis tikslas visos tos kampanijos 
esąs ,Jkai kurių vakariečių politinių 
sluoksnių noras tęsti šaltąjį karą ir veng
ti santykių pagerėjimo“.

bando populiariausius soivetų tankus T55, 
kuriuos jie atsigabeno iš Izraelio po 1973 
m. žydų-arabų karo.

— Poiitbiuro narys ir marksizmo teore
tikas M. Suslovas smarkiai kritikavo „tau
tines“ komunistų partijas, turėdamas gal
voje Vak. Europos komunistus.

— Nauju „Pravdos“ redaktorium pa
skirtas partijos teoretikas V. Afanasieje- 
vas.

— D. Britanijoje 1975 m. tiktai keturi 
dienraščiai ir vienas sekmadienio laikraš
tis neturėjo nuostolių.

— Buvęs Čekoslovakijos min. pirm. A. 
Dubčdk apkaltintas .palaikęs ryšius su ČIA 
organizacija. Kartu kaitinama dar apie 20 
žinomų disidentų.

— Vengrijos delegatas nusiginklavimo 
konferencijoj Ženevoje pareiškė kad ame
rikiečių dažnai minimas sovietų nauįąi iš
rastas „teismo dienos“ ginklas esąs tiktai 
prasimanymas. Apie tokį ginklą betgi yra 
užsiminęs ir L. Brežnevas.

— Britų televizija ir spauda paskelbė 
apie škoto J. Fagan stebuklingą išgijimą 
per kankinio John Ogilvie užtarimą. Ogil
vie buvo nukankintas Škotijoje 1614 m.

— Rytų Anglijoje įsteigta nauja Nor
wich vyskupija. Naujuoju vyskupu numa
tomas Northamptono vysk, padėjėjas Alan 
Clark.

— Odesoje darbininkas V. Igrunovas už 
priešsovietinės literatūros platinimą už
darytas į psichiatrinę ligoninę.

— Automobilio nelaimėje sunkiai su
žeistas Sov. S-gos ambasadorius prie J. 
Tautų J. Malik. Viena moteris užmušta.

— ČIA žiniomis, Izraelis turi 10-20 ato
minių bombų.
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su lenkais
gali rasti informacijų Vokietijos užs. reik, 
min. dokumentuose (Akten zur Deutschen 
Auswaertigen PoMtik, Serie D(1937-1945), 
Band V. S. 365.

K.: Kokiu būdu Lietuvos Gen. Štabas re
agavo į Sovietų-Vokietijos paktą, pasira
šytą 1939 m. rugpiūčio mėn.?

A.: Lietuva paskelbė neutralitetą. Ka
riuomenė buvo iš dalies demobilizuota. 
Dar kartą dariau pastangas sudaryti su 
Latvijos kariuomene bendrą gynybos pla
ną, bet 1941 m. sausio mėn. buvau 'privers
tas atsistatydinti ir apleisti kariuomenę.

K.: Kodėl, Tamstos nuomone, niekad ne
pavyko sudaryti karinės sąjungos tarp tri
jų Baltijos respublikų?

A.: Pagrindinė priežastis buvo Klaipė
dos ir Vilndaius neišspręstos problemos, 
lenkų intrigos prieš Lietuvą Latvijoje, o 
ypatingai Estijoje, ir rusų intrigos vosose 
trijose valstybėse. J

Tai tik (svarbesnieji klausimai ir atsaky
mai, po kurių lenkų knygoje seka K. Oku- 
licz'iaus pastabos.

Šis Londone gyvenąs, bet iš Lietuvos ki
lęs publicistas, apie lenkų-lietuvių santy
kius rašo gana dažnai. Paprastai jo pasta
bos yra gana objektyvios.

Ši kartą jis sako, kad 'tikroji priežastis, 
kodėl Lietuva priėmė Lenkijos ultimatu
mą buvo tai, kad didžiosios Europos vals
tybės, į kurias kreipėsi Lietuvos pasiunti
mai (Paryžiuje, Londone, Berlyne ir Mas
kvoje), atsisakė įsikišti į ginčą. Esą, tik 
prancūzų 'ambasadorius Noėl kreipėsi į 
užs. reik, ministeriją Varšuvoje, siūlyda- 
maisis tarpininkauti tarp Lietuvos ir Len
kijos, bet jo pasiūlymas 'buvo 'atmestas.

Santykiai
Lenkų profesoriaus pasikalbėjimas 

su gen. St Raštikiu

Paryžiuje lenkai turi įknygų leidyklą 
„Institurt Literaeki“, kuri, tarp kitko, lei
džia keturis kartus per metus Istorijos Są
siuvinius (Zeszyty Historyczne). Naujau
sioje to leidinio laidoje — Nr. 35, 1976 m. 
yra atspausdintas pasikalbėjimais su gen. 
St. Raštikiu.

Pasikalbėjimą korespondenciniu būdu 
padarė Kalifornijos universiteto istorijos 
profesorius Richard A. Woytak, patiekęs 
gen. St. Raštikiui keletą (klausimų apie 
lenkų-lietuvių santykius praeityje. Kai ku
rie atsakymai, atrodo, bus įdomūs ir lie
tuviams, todėl čia duodame to straipsnio 
sutrumpintą vertimą.

Klausimas: Prašau aprašyti lenkų-lhietu- 
vių pasienio incidentą, įvykusį 1938 m. ko
vo mėn., ir kariuomenės vado pažiūrą į jį.

Atsakymas: Tas paskutinis 'smulkus in
cidentas lenkų-lietuvių pasienyje nebuvo 
pirmas, ir jis neturėjo jokios karinės 
reikšmės. Ir anksčiau buvo panašių inci
dentų, tad nebuvo jokio pagrindo tokiam 
dideliam politiniam žygiui, koks buvo len
kų ultimatumas Lietuvai. Anuo metu mū
sų generalinis štabas turėjo žinių apie vo
kiečių pasiruošimus okupuoti ne tik Klai
pėdos kraštą, bet ir žymią dalį vakarų Lie
tuvos (Žemaitijos) tuo atveju, jeigu len
kų kariuomenė pultų Lietuvą. Lietuva bu
vo priversta priimti ultimatumą, kad iš
vengtų ginkluoto konflikto.

K.: Kada ir kaip greit Lietuva painfor
mavo Lenkiją, jog yna pasiruošusi ateiti 
jai į pagalbą, vokiečių invazijos atveju?

A.: Mano vizito Varšuvoje metu 1939 
m. gegužės mėn. pasakiau marš. Rydz- 
Smi'glui ir lenkų vyr. štabo viršininkui 
gen. Stachievičiuii, kad vokiečių invazijos 
į Lenkiją atveju, Lietuvos vyriausybė ir 
kariuomenė neprisidės prie tokios invazi
jos nei tiesioginiai, nei netiesioginiai, ne
teiks vokiečių kariuomenei kokios nors pa
galbos, bet laikysis visiškai neutraliai.

K.: Kaip ir kada buvo priimtas šis svar
bus nutarimas?

A.: Tas nutarimais buvo padarytas prez. 
Smetonos, Lietuvos vyriausybės ir Seimo 
1939 m. sausio 10 d. Jis buvo oficialiai pa
skelbtas yr. Žiniose Nr. 632, 1939. I. 25 d.

K.: Tamsta pasakei, kad Lietuvos Gen. 
Štabas turėjo žinių apie vokiečių planuoja
mą Klaipėdos krašto ir dalies Lietuvos te
ritorijos okupaciją, jeigu lenkų kariuome
nė pultų Lietuvą. Iš kur Lietuvos kariuo
menė gavo tas žinias?

A.: 1938 m. kovo 18 d. Vokietijos karo 
attache Maskvoje 'gen. maj. Koestring (jis 
tuo pat laiku buvo akredituotas ir Lietu
vai) pasakė Lietuvos karo 'atstovui Mask
voje pulk. Skučui, kad jeigu lenkų kariuo
menė puls Lietuvą, vokiečių kariuomenė 
tuoj pat užims Klaipėdos kraštą. Tuo pat 
laiku (1938 m. kovo mėn.) vokiečių I ka
ro 'apygardos kariniai daliniai (Rytprū
siuose) buvo paruošties stovyje. Buvo už- 
alianmuoti SS ir SA daliniai Rytprūsiuo
se. J Tilžę atvyko nauji SS ir SA daliniai. 
Vokiečių lėktuvai be pertraukos skaridė 
virš Klaipėdos krašto, siekdami Mažeikius 
ir Šiaulius. I Piliau atplaukė vokiečių lai
vai, Apie vokiečių sumanymą okupuoti 
dalį vakarų Lietuvos ligi Dubysos Tamsta 

tomą. Paryžiuje ir Londone, esą, taip pat, 
buvę Lietuvos pasiuntiniams patarta, kad 
diplomatinių santykių užmezgimas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos yra natūralus reika
las, nors Lenkijos reikalavimo forma yra 
nepaprasta.

Vien tik Maskvoje užs. reik, komisaras 
Litvinovas buvęs 'pakvietęs Lenkijos am
basadorių Grzybovskį ir pakaltino Lenki
jos vyriausybę dėt to reikalo.

Tokia didžiųjų Europos valstybių reak
cija privertusi 'Lietuvą ultimatumą priim
ti Bet, pagal K. Okulicztių, Lietuvai būtų 
buvę naudingiau susitarti su Lenkija 
anksčiau, kada už santykių sunormalizia- 
vimą lenkai siūlę Lietuvai teritorines nuo
laidas Seinų ir Švenčionių apylinkėse. Ta
čiau Lietuva nenorėjo nurimti be Vilniaus.

Slaptose derybose su lenkais, kurios vy
kusios kelis metus, iš Lietuvos pusės da
lyvavęs J. A. Herbačiauiskas, gr. Zubovas, 
Lozoraitis, Šaulys, Narutavičius ir kt. 1938 
m. vasario mėn. Lenkijos užs. reik. min. 
Beck'as buvęs susitikęs su min. Lozoraičiu 
Genevoje, ir buvę sutarta dėl tolimesnių 
pasitarimų, 'bet lietuviai į sutartą vietą ne
atvykę.

Lenkų publicistams yra neprieinami lie
tuvių politikų pasisakymai atsiminimuose, 
todėl jų išvedžiojimuose kartais pasitaiko 
'klaidų. Tokių trūkumų galima raišti ir K. 
Ofculicz'iauis pastabose, kurių jis prirašė 
žymiai daugiau, negu yra pasakęs pats 
gen. St. Raštikis 'šiame pasikalbėjime.

J. R.

GULBIŲ EŽERAS

Britų spaudoje pasirodė žinutė, kad Žu
vinto ežere Lietuvoje esąs įrengtas specia
lus .apšildymas, kad ežeras neužšaltų ir 
jame galėtų žiemoti gulbės.Berlynas patarė Lietuvai priimti ultima-

Dr. S. A liūnas

Kur bėga Šešupė
Kur bėga Šešupė, kur Neniupnas teka, 
Ten mūsų tėvynė, laukai ir miškai, 
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
Jiems angliškai puikiai atsako vaikai.

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos nevysta, 
Ten mūsų sodybas keleivis pagirs, 
O čia lietuvaitė sau tvistina tvistų, 
Kol visi intymūs rūbeliai pabirs.

Ten Vytautas didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgiriu mušė kryžeivius piktus, 
Čia brolis prieš brolį ne kartą kariavo 
Ir paišė ir maišė jie vieni kitus.

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, 
Tu, mūsų tėvyne, brangi visados, 
Čia brolis artojas konjaką sau semia, 
Nubraukdamas taukus dešrų nuo barzdos.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Čia mūsų namelis, ten bočių kapai, 
Ir duoki stiprybės gint dolerį žalią, 
Ką amžių per amžius garbingai taupai.

PARASTEJEB
VELNIAI DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 

RINKINYJE

Šiais metais minima šimtoji gimimo su
kaktis vieno iš populiariausių Lietu
vos dailininkų Antano Žmuidzinavičiaus. 
Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą jis yra 
lankęsis Amerikoje ir čia sėkmingai ruo
šęs savo kūrinių parodas.

Nuo 1919 m. 'Žmiuidiziniavidilus gyveno 
Kaune. Turėjo nuosavus namus buv. Kal
nų, paskiau V. Putvinskio gatvėje (d'abar 
S. Nėries). Dalyvavo Meno įkūrėjų drau
gijos veikloje. Paruošė pašto ženklų ir 10 
litų banknoto projektus. Vadovavo Lietu
vių dailės draugijai. Nuo 1926 m. dėstė 
Kauno meno mokykloje. Buvo Šaulių Są
jungos centro valdybos pirmininkas ir 
„Trimito“ redaktorius. Aktyviai reiškėsi ir 
kitų organizacijų veikloje, ruošė meno pa
rodas. Žemaičio slapyvardžiu rašė straips- 
nius įspaudai, išleido gyvenimo vaizdelių 
ir eilėraščių rinkinius. Okupuotoje Lietu
voje dirbo įvairiuose meno institutuose, 
buvo Maskvos dailės akademijos narys- 
korespondentas, deputatas ir mokslo pro
fesorius. Sukūrė gerų portretų, žanrinių 
kūrinių dr Lietuvos gamtovaizdžių. Ypa
tingai jis mylėjo Palangą ir Baltijos jū
rą, kuri jam teikė įkvėpimą ir skatinimą 
kunti.

Turėjo sukaupęs daug archeologinių re
tenybių ir etnografinių senienų. Daug su
rinko lietuviškų dailės dirbinių, muzikos 
instrumentų ir dokumentinės medžiagos. 
Ypatingai turėjo surinkęs gausią velnių 
skulptūrėlių kolekciją, pradėtą rinkti apie 
1906 m. O kas paskatino ją rinkti, tai -pa
sako ši spaudos ištrauka:

„...Taip jiau 'susiklostė, 'kad velnias ra
do bendrą kalbą ir su dailininku Antanu 
Žmuidzinavičium. Linksmo būdo, mėgstąs 
lietuvių liaudies humorą, pasakas ir dai
nas, dailininkas buvo lankęs globoti visus 
nuskriaustuosius ir benamius. O velnio iš 
tikrųjų niekas nenorėjo įsileisti į namus. 
Taip ir klaidžiojo jis pasakose bei legen
dose po pasaulį. Bet štai kartą lietuvių 
klasikas rašytojas Tumas-Vaižgantas, ge
ras dailininko bičiulis, žinodamas Antano 
Žmuidzinavičiaus silpnybę kelekcionuoti, 
1906 m. birželio 13 d., per vardines, pado
vanojo jam -sutryptą velnią. Įteikdamas tą 
keistą dovaną, rašytojas, parafrazavęs se
ną lietuvių prakeikimą, palinkėjo daili
ninkui: „Kad Tau, Antanai1, visą gyveni
mą velnius rinkti telktų“. Tiesa, tas vel
niais buvo trypiamas Mykolo archangelo. 
Bet nelabasis, matyt, ir Vaižgantą pavei
kė — jis šventąjį nuplovė, o šventojo ko
jos iki šibl tebelaiko paimynusios velnią“. 
(Kolekcija „Velniai“).

Leidinyje „Paletė ir gyvenimas“ rašo
ma, kad Tumas-Vaižgantais tą velnią pa
ėmė iš senosios Laižuvos bažnyčios Myko
lo archangelo 'altoriaus. Čia archangelais. 
Dievo įsakymu, trempia sukilusį prieš Die
vą velnią Ar nutrenkia ji į pragarą. Deja, 
toje puikioje grupėje Mykolo išliko tik ko
jos. Vaižgantais archangelą pjūklu oupio- 

•vė, nes jis labai aukštas, ir nepatogu bu
vo tokį didelį daiktą vežti vagone į Kau
ną. „Juk tau, — aiškinosi Vaižgantas, — 
buvo reikalingas ne šventasis, bet velnias, 
o man taip daug patogiau buvo vežti“. 
Tasai Tumo velnias tai tikras meno šedev
ras. Bet nepavyko išaiškinti, kas yra to 
meno kūrinio autorius. Ir taip iki savo gy
venimo pabaigos dailininkas surinko apie 
20 tuzinų, t. y. -apie 260 velnių. Dauguma 
šių velnių yra lietuviški, o 'kaiti svetimša
liai, sudovanoti iš įvairių kraštų. Yra vel
nias ir iš Anglijos, kurį padovanojo R. 
Peck. Tai iš Lincolno katedros velnias — 
durų rankena.

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius 
mirė 1966 m. rugpiūčio 9 d.

V. Vytenietis

Su lietuviais 
pasaulyje

K. GARAS — LIETUVIS

J. Kaributas „Drauge“ aprašė Hdlly- 
woodo filmų žvaigždę K. Garą, kiurio tik
roji pavardė pasirodo esanti Kazys Gaižu
tis. Fiimose jis pradėjo vaidinti nuo 1967 
m. ir yra dalyvavęs tokių garsių filmų, 
pvz. „Karais ir taika“, „The Last Safari“, 
„Ben“ ir kt. pastatymuose. Kasimer Ga
rais (taip jis save dabar vadina) dalyvau
ja ne tik kino, bet ir televizijos filmuose.

Pasirodo, kad Kazys Gaižutis yra gimęs 
1940 m. Kaune. Jaunystę praleido su, tė
vais Vokietijoje, o vėliau atvyko į JAV. Jo 
tėvas, architektas Pranas Gaižutis gyve
na Watertown, Conn.

IR VIS DEL MEILĖS...

.JBiild-Zeitung“ (vasario 17 d.) įsidėjo 
per visą puslapi straipsnį su (antrašte „Le
nos Valaitis vyras dėl meilės pardavė sa
vo fabriką“. Čia pat didelis žinomosios 
lengvosios muzikos dainininkės Lenos pa
veikslas. Po juo paaiškinimais: Lenos dai
nos jiaiu .atnešė jai 200.000 DM pajamų; ką 
tik išleistoji plokštelė pavadinta „Da 
kommt Lena“; ji džiaugiasi, kad jos vyras 
ją 'supranta ir jos darbą įvertina.

Roberto Weidemann‘o jau trečiosios 
kartos paveldėtame mašinų bei įrankių 
fabrike sėkmingai dirbo 200 ■ darbininkų. 
Jo 'Savininkas (33 m.) susipažino Leną sli
dinėdamas. Tuo metu ji buvo įtik kabare
to dainininkė. Lenos žvaigždei pradėjus 
kilti, Robertas nutarė dirbti įkartu. Jis pri
kalbėjo savo motiną lir dvynuką brolį fab
riką parduoti. Lenos kontraktui su kita 
firma pasibaigus, juodu planuoja organi
zuoti nuosavą plokštelių įgroj'imo biznį. 
Meilė privertė keisti profesiją, nes Rober
tas nori būti kartu Lena...

Atsargiai, juokas
Juokas gydo, juokas žudo...
Todėl — atsargiai su juoku! Nes didelis jo po

veikis žmonėms. Ir tiejns, kurie turi humoro jaus
mą, ir (dar blogiau) tiems, kurie jo stokoja.

Balandžio pirmoji — pokštų, juoko diena... 
Vieni pokštai išsilaiko žmonijos atminties archy
vuose šimtmečiais, kiti miršta, nespėję gimti.

Balandžio pirmąją Londone Islington© parką 
užplūdo minia. Ladys ir džentelmenai grūdosi, sku
bėjo į asilų parodą, kuri, pagal dienraščio „Evening 
Star" skelbimą, čionai turėjo įvykti.

Pokštas pasisekė. Londonas kvatojo.
Trenkė, dardėjo Varšuvos gatvėmis karietos, 

pliaukšėjo botagais vežikai, ragino arklius: varšu
viečiai išgirdo siaubingą naujieną — sugriuvo tiltas 
perVislą... Greitai minia suprato esanti išjuokta 
— buvo balandžio pirmoji.

šia proga Europos masto pokštą XIX a. pa
baigoje iškrėtė vienas belgų knygų kolekcionierius 
iš Namuro. Jis į visus didžiuosius Europos miestus 
mėgėjams išsiuntinėjo rečiausių knygų katalogus ir 
pranešė, kad tų knygų viešos varžytynės įvyks Bel
gijoje, Buršė pilyje. Suvažiavo daug kilnių ponų, 
bet pilies vietoje rado tik sukiužusią smuklę ir porą 
lūšnų.

Viename Paryžiaus laikraštyje balandžio pir
mąją pasirodė skelbimas, kad kažkoks Kotjė par
duoda Naujosios Zelandijos kopūstų-milžinų sėk
las. Kaina — penki frankai... Paštu suplaukė 100 
tūkstančių frankų, bet tuojau, paaiškėjus apgavys
tei, įsikišo teisingumo organai... Negelbėjo Kotjė 
aiškinimas, kad tai tik balandžio pirmosios pokš
tas, jį nuteisė kalėti...

Balandžio pirmąją mėgstama „apgauti* ben
dradarbį, draugą, esą. jį šaukia viršininkas. Tegul 

žino „pokštininkai“, kad jie labai labai jau neori
ginalūs... Pirmasis tokios rūšies juokas buvo sukur
tas Prancūzijoje. Respublikos tribunolo vyriausiasis 
prokuroras, Garbės legiono kavalierius mesjė Dan- 
želis 1805 m., būdamas tolimoje provincijoje, gavo 
ekstra pranešimą, kad jis balandžio pirmąją žūt būt 
privalo prisistatyti imperatoriui Napoleonui. Ponas 
prokuroras, mirtinai išvargęs kelionėje, imperato
riaus apartamentuose atsirado tik vėlai naktį. Jo ten 
neįleido ir mesjė^Danželis pasuko namo. Prie rūmų 
jis sutiko vieną uždususį ministrą, taip pat iš toli 
atvykusį... Tada abu .suprato, kad juos apgavo. Na
poleonas, sužinojęs šią istoriją, labai supyko ir gra- 
fologams liepė ištirti, kieno ranka rašyti iškvieti
mai. Grafologai nurodė vieną imperatoriaus sekre
torių. šį iš karto pasodino į kalėjimą. Tada, sąžinės 
graužiamas, atėjo Napoleono brolis ir prisipažino, 
kad tai jo darbas...

Kai kurie istorikai teigia, kad balandžio pir
mosios pokštas gimė 1566 metais toje pačioje Pran
cūzijoje. Nuobodžiaująs Pilypas Burgundietis kovo 
31 vakarą pasikvietė rūmų juokdarį Kelingą ir pa
žadėjo dovanų, jei jis sugalvosiąs įdomų pokštą. 
Priešingu atveju, grasino karalius, jo galva bus at
skirta nuo liemens!

Kelingas tą vakarą su dvariškiais ilgai sėdėjo 
prie vyno ąsočio, kol stipriai girtas nuvirto nuo kė
dės ir užmigo. Balandžio pirmosios rytų juokdarį 
pažadino budelis ir pranešė, kad už karaliaus nuro
dymo nevykdymų jis būsiąs nugalabytas. Kelingą 
supančiojo, užrišo akis, privertė padėti galvą ant 
trinkos. Budelis pakėlė aukštyn... Ne, ne kirvį, o 
gabalą dešros... Ir ja smogė per juokdario sprandą. 
Įvyko, ko niekas nesitikėjo. Kelingas krito negyvas! 
Karalius supratęs, kad juokdarys mirė iš baimės, la
bai jo gailėjosi...

Bet staiga numirėlis atsistojo ir iš karaliaus pa
reikalavo dovanos... Tai ir buvo Kelingo balandžio 
pokštas — jis pirma apsimetė girtu, o paskui miru
siu.

Praėjusiame šimtmetyje Niujorko laikraštyje 
„Sun“ balandžio pirmąją buvo išspausdinta žinia 
apie išrastus žiūronus, pro kuriuos galima įžiūrėti 
Mėnulyje skraidančias būtybes, panašias į beždžio
nes. Žinutę perspausdino visa tuolaikinė spauda, ir 
paskui teko ilgai įtikinėti, kad tai tik juokas.

1967 metais balandžio pirmąją Berlyno laik
raštis „Der Morgen“ paskelbė, kad biologijos insti
tutas sukūrė naują rūšį vištų, kurios ir kiaušinius 
deda, ir gieda...

Varšuvos žurnalas „Mozaika“ 1971 metais ba
landžio I dieną pranešė, kad didelio gelžbetoninio 
tilto konstrukcijose apsigyveno mokslui nežinomas 
vikšras, kuris baigia graužti tiltą. Žurnalas kreipėsi 
į skaitytojus ir prašė patarti: kaip išgelbėti tiltą? 
Atsirado nemaža gerų patarimų ir pasiūlymų, kaip 
kovoti su tuo graužiku.

Jau sakiau — nuo seniausių laikų balandžio 
pirmoji įvairiose pašauto tautose laikoma juoko, iš
moningų išdaigų diena. Pagal tradiciją šią dieną pa
juokiamos žmonių ydos, netikę įpročiai, grakščiai 
„apgaudinėjama“, pokštaujama.

Tai gerai, nes juokas — puikiausi nuotaikos 
vaistai. Anksčiau sakydavome „Melagių diena“, da
bar vis labiau prigija kitas — „Juoko dienos“ pa
vadinimas. šiaip ar taip, žaismingos tradicijos pri
gyja vis plačiau.

Tačiau kartu turime ir antrąją „Juoko dienos“ 
pusę. Vulgarią, paremtą piktu juoku, šabloniškais 
„pokštais“. Tai visų pirma telefoniniai juokeliai.

Skambinama į namus ir, prisistačius atitinka
mos organizacijos vardu, liepiama patikrinti, kiek 
į vonią telpa vandens...

O po to žvingaujama... Juokinga, mat!
Balandžio pirmoji — pokštininkų diena, gra

žių išmonių, kurios praskaidrina nuotaiką, priver
čia iš širdies pasijuokti, diena.

Tebūnie ji linksma, pilna gerų, grakščių žmo
giškų linksmybių. Nemoki, nesugebi — nejuokauk!

Vytautas Misevičius, „T“

PAMINĖTAS AGR. VL. TISKUS

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris 
ir Liet. Agronomų Sąjunga Chicagoje su
rengė akademiją šviesaus atminimo a. a. 
dipt. agr. Vladui Ti ško i pagerbti. Pagerbi- . 
mas prasidėjo pamaldomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, o lietuvių tautiniuose namuo
se įvyko pagerbimas — akademija.

Akademiją organizavo buvę jo mokslo 
draugai ir bendradarbiai: V. Indreika, V. 
Žirgulevičius, K. Kasakaitis, A. Santanas 
ir S. Vaičius. Kalbėtojai iškėlė Vlado Tiš- 
kaus nuopelnus Lietuvos žemės ūkio 'kul
tūrai įkelti, Jaunųjų Ūkininkų Sąjungos 
įsteigimą, platų visuomeninį darbą ir ilgą 
kančios kelią Sibire. Gal teisingai pabrėžė 
vienas kalbėtojas, kad VL Tiškus [buvo 
vienas iš labiausiai žinomų agronomų Lie
tuvoje.

Minėjime perskaitytas velionio 'pusbro
lio B. Tiškaus ta proga atsiųstas jautrus • 
laiškas iš Lietuvos.

A. a. VI. Tiškaus vardui įamžinti 'minė
jimo dalyviai suaukojo Lietuvių Fondui 
2.0G0 dolerių.

VI. Tiškus mirė praėjusiųjų metų vėli
nių išvakarėse Šiaulėnuose, kur po dide
lių pastangų, grįžęs iš Sibiro, buvo gavęs 
leidimą apsigyventi.

ŽYDAI PASVEIKINO LIETUVIUS

Čikagos Lietuvos Žydų Klubo pirm. Po
lą Mišelskienė Vasario 16 proga paskelbė 
lietuviams skirtą sveikinamą, primenanti 
apie 20 metų trukusią Lietuvos nepriklau
somybę, kuri jai ir kitiems žydams yra 
palikusi gražius atsiminimus. Lietuvos žy
dai tada turėjo savo mokyklas, laikraš
čius, kultūros ir jaunimo organizacijas. 
Visa tai sugriovė II D. karas, jo atnešti 
skaudūs įvykiai. P. Mišelskienė rašo: „Va
sario 16 proga prisiminkime tuos praeitin 
nuėjusius gerus laikus ir tikėkime, kad jie 
vėl sugrįš, kad visos tautos gyvens laisvė
je, bus nepriklausomos, neapykanta pra
dings pasaulyje.“
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LIETUVIU NAMU B-VEI25 M.
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS 
DVIDEŠIMTPENKTAJAME AKCININKŲ 

SUVAŽIAVIME

Šis Lietuvių Namų bendrovės akcininkų 
suvažiavimas, oficialiai užbaigdamas 1975- 
sius finansinius metus, taip pat atžymės 
ir mūsų bendrovės 25 metų veiklos sukak
tį. Tad šį kartą yra graži proga pasvars
tyti ne tik eilinio pobūdžio bendrovės rei
kalus, bet ir įvertinti visą bendrovės veik
lą ir jos atliekamus darbus.

Lietuvių Namų bendrovė buvo įsteigta 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos iniciaty
va. Prieš 25 metus skaitlingai ir veikliai 
Sąjungai būtinai rekėjo nuosavų patalpų 
organizacijos centrui Londone ir kitų jos 
veiklai reikalingų priemonių. Tais laikais 
atrodė, kad geriausias būdas organizacijos 
nuosavybę tvarkyti yra įsteigti akcinę ben
drovę pagal šio krašto įstatymus, kurie su
teikia takiam veiksniui plačias ekonomi
nes galimybes ir teises. Lietuvių Narnų 
bendrovė buvo užregistruota 1950 m. lie
pos 8 d.

Pirmasis Lietuvių Namų bendrovės ak
cininkų suvažiavimas įvyko 1951 metų 
gruodžio 29 d. 3 vai. 43, Holland Park, 
Lortdine, pirmuos^ nuosavuose namuose. 
Tam suvažiavimui bendrovės valdyba, ku
rią sudarė M. Bajorinas ir R. Baublys, pa
tiekė pirmąjį balansą ir finansinę apyskai
tą už 16 mėnesių ligi 1951 metų spalio 31 
d. Pirmieji bendrovės veiklos metai buvo 
baigti su £280 nuostolio.

Pirmasis balansas rodė, kad tuo metu 
buvo Išduotos 5.209 akcijos po £1. Be to, 
dar buvo £765 pinigų, už kuriuos akcijos 
dar nebuvo išduotos. Turto vertė siekė 
£9.509. Kasoj ir banke buvo £256.

Šie skaičiai parodo, kad pirmieji bend
rovės žingsniai buvo labai sunkūs. Nors 
■per metus išduotų akcijų skaičius pasiekė 
£11,967, bet su tuo kapitalu bendrovė tu
rėjo nupirkti ir įrengti reprezentacinius 
namus, spaustuvę ir vėliau Sodybą. Vi
siems šiems reikalams turimo kapitalo ne
pakako. Reikėjo užtraukti paskolas ir 
kreiptis į Sąjungos skyrius ir visuomenę 
paramos. D. Britanijos lietuviai su entu
ziazmu prisidėjo prie spaustuvės „ratukų“ 
ir Sodybos įrengimo vajų gausiomis auko
mis ir taika, tikėdami, kad jų pastangos 
padės pagrindus (lietuviškai veikiai šitame 
krašte.

Po dvidešimt penkių metų matome, kad 
ilgų metų darbas ir viltys pasiteisino, žy
miai sustiprėjusi bendrovė įvairiais būdais 
remia Sąjungos veiklą. Turime Lietuvių 
Namus Londone, savo spaustuvę ir žymiai 
pagerintą Sodybą. Šiandien mes su giliu 
dėkingumu prisimename tuos skaitlingus 
bendrovės talkininkus Sąjungos skyriuo
se, kurie iš apie 2.000 tautiečių surinko 
£11.967 akcijų ir visus rėmėjus, kurie taip 
nuoširdžiai prisidėjo prie bendrovės kūri
mo. Jie buvo įsitikinę, kad prisideda prie 
ekonominio vieneto kūrimo D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos veiklos reikalams. 
Daug akcininkų net nepasirūpino atsiimti 
jiems išrašytų akcijų, o kiti, akcijas atsi
ėmę, laiko jas auka Sąjungai, arba kaip 
suvenyrus, primenančius ypatingai gra
žius laikus D. (Britanijos lietuvių istorijo
je. Šia proga tik reikėtų priminti, kad vi
si tautiečiai, kurie mano, kad Lietuvių Na
mų 'bendrovė turėtų priklausyti Sąjungai, 
turėtų formaliai savo akcijas Sąjungai 
'pervesti.

Dvidėšimtpenkitasis bendrovės balansas 
rodo, kad akcijų skaičius yra pastovus ir 
siekia £11.967. Metams bėgant, balanso 
sumos keitėsi. Atsirado £30.757 apyvartos 
rezervas, kuris susidarė iš pelno sumų per 
25 metus; £12.064 kapitalo rezervas, su
sidaręs iš įvairių kapitalinio pobūdžio 
transakcijų; £6.168 specialus rezervas, su
sidaręs iš palikimų, 'testamentais paskirtų 
lietuviškos veiklios reikalams ir it. t. šis 
specialus rezervas mums primena, kad 
Lietuvių Namų bendrovė yra ne privačių 
asmenų naudai įkurtas biznis, bet visai 
lietuviškai visuomenei 'tarnaujantis veiks
nys. Tokio pobūdžio bendrovė buvo ugdy
ta per 'pirmuosius 25 metus ir tokia ji tu- 

> ri pasilikti ir ateity.
Svarbiausias bendrovės veikios gaires 

nustatė D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
’•'“" suvažiavimai, bendrovę kuriant. Jau pa

čioje pradžioje buvo numatyta, kad ben
drovė turės dėti .pastangas įsigyti namus 
Londone, spaustuvę ir Sodybą. Šiandien 
Lietuvių Namai Londone yra DBLS cent
ras, reprezentuojąs ne tik DBLS, bet ir vi
sus D. Britanijos lietuvius. Lietuvių Na
mai, sumaniai K. Makūno tvarkomi, vi
suomet buvo didžiausias bendrovės paja
mų šaltinis, daugiausiai prisidėjęs prie 
bendrovės finansinės padėties pagerėjimo. 
Ligi šiol į Lietuvių Namus buvo kreipia
mas mažesnis dėmesys, negu į Sodybą ar 
spaustuvę. Tačiau ateityje Lietuvių Namų 
pagerinimai turės pirmenybę. Šiais metais 
numatoma išleisti apie £5.000 kiemų su
tvarkymui, baldams, kilimams ir kitiems 
pagerinimams.

Lietuvių Namuose yra spaustuvė, DBLS 
centro raštinė, knygynas ir kitos viešos 
patalpos, už kurias Lietuvių Namai nuo
mos negauna. Nežiūrint tai, šio bendrovės 
padalinio apyskaita rodo, kad jis yra pel
ningiausias bendrovės vienetas. Palyginus 
Lietuvių Namų pelną su pajamomis, ma
tome, kad Lietuvių Namų pelningumo ro
diklis yra apie 29%.

KK-- * .
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Sodybos pelningumas yra žymiai ma
žesnis — apie 11 %. Sodybos pagerinimams 
per praėjusius finansinius metus buvo iš
leista apie £18.000. Kadangi įvairūs dar
bai buvo baigti įtik apie vasario mėnesį, 
praėjusiųjų metų rezultatai neparodo pil
no Sodybos potencialo. Įrengus salę ir val
gyklą, buvo bandoma pritraukti svečių į 
naujai įruoštą klubą ir buvo pradėta 
skelbti, kad Sodybos valgykla yra atidaro 
kiekvieną dieną. Šis bandymas nebuvo 
sėkmingas. Todėl dabar Sodybos tarnau
tojų skaičius yra sumažintas ir verčiama
si privačių pobūvių užsakymais ir klubo 
parengimais. Kaip matosi iš apyskaitų. 
Sodybos pajamos per praėjusius metus pa
didėjo 57%, palyginus su 1974 metais. Ga
lima tikėtis, kad šiais metais Sodybos pa
jamos dar padidės, o taip pat dedamos pa
stangos pakelti ir jos pelningumą.

Dabar Sodyboje visi kambariai yra ap
šildomi, yra įvesti nauji elektros laidai ir 
padaryti būtini priešgaisriniai įrengimai. 
Kambarius būtų galima užpildyti gyven
tojais. Sodyboje galėtų gyventi daugiau 
lietuvių pensininkų. Jų šiuo metu yra tik 
devyni. Ieškant būdų geriau Sodybą eks
ploatuoti, bus bandoma kaip galima dau
giau kambarių išnuomoti pastovesniems 
gyventojams. Šiomis dienomis jau yra 
gautas pasiūlymas apgyvendinti 20 asme
nų septyniems mėnesiams nuo gegužės 
pradžios. Šis pasiūlymas, be abejo, bus ne
patogus per metinį sąskrydį Sodyboje, bet 
būtų negera nuo jo atsisakyti.

Tiek Sodybos, tiek Lietuvių Namų geri
nimas yra nuolatinis procesas, kuriam 
visuomet reikės nemažų sumų. Valdyba 
deda pastangas numatyti, kokias sumas 
bendrovė gali išleisti, ir parenka projek
tus, kuriuos pirma reikėtų atlikti. Sody
boje takių projektų yra visa eilė, pvz. ka
nalizacijos modernizavimais, dviejų name
lių statymas, kuriems leidimas jau yra 
gautas, parko pagerinimas, sporto aikšte
lių įrengimas, automobilių parkų įrengi
mas ir t. it. Kada tie projektai galės būti 
įvykdyti, šiandien būtų sunku pasakyti, 
nes šiuo metu bendrovė neturi visiems 
'tiems reikalams pakankamai lėšų, šian
dien tik galima tvirtinti, kad tam tikru 
tempu bus einama pirmyn tiek Sodyboje, 
tiek Lietuvių Namuose.

Spaudos skyriaus modernizavimas buvo 
atliktas prieš keletą metų. Buvo nupirk
tos geresnės mašinos ir įvairios kitos 
spaustuvės priemonės, o taip pat buvo pa
gerintos spaustuvės patalpos. Todėl arti
moje ateityje spaustuvei didesnių inves- 
tacijų nereikės. Praėjusiųjų metų spaudos 
skyriaus apyskaita rodo £3.465 nuostolio. 
Į šią nuostolio sumą įeina 1974 metų £700 
atliktų darbų vertė, kuri praėjusių metų 
apyskaitoje nebuvo priimta dėmesin. To
dėl faktinas skyriaus apyvartos nuostolis 
yra £2.765.

Punsko lietuviai
J. Glemža 

Lietuvių šalpos Dtfaugijlns LABDARA pirmininkas 

(Kelionės įspūdžiai)
Punskas — buv. bažnytkaimis, dabar 

valsčius Seinų apskr., Balstogės (dabar 
Suvalkų) vaivadijoje — 30 km nuo Suval
kų. Vykstama traukiniu iš Varšuvos iki 
Suvalkų, o iš ten autobusu. Nuo Punsko 
už 3 km Lietuvos siena Suv. Kalvarijos 
'link. Miestelis pradedamas įkultūrinti — 
taisomi keliai1, iš dalies jau padaryti šali
gatviai, naujos stliktainių plytų statybos.

Mokyklos. Vienuose mediniuose namuo
se veikia pradžios mokykla „Szkola pod- 
stawowa“ ir licėjus — „Liceurn Ogolno- 
ksztallcące z Polskim i Litewiskim Języ- 
kiem“ — užrašas ant sienos. Pradžios mo
kykla 8-metė, ir licėjus 4 klasių — pilna 
vidurinė mokykla, 'arba buv. gimnazija. 
Baigus, įgyjama teisė į aukštąsias mokyk
las, daugumoje su konkursiniais egzami
nais.

Licėjuje .apie 150 mokinių. Abiturientų 
išleidžiama kasmet apie 20 (1975 m. — 
22). Licėjų baigę, dauguma 'siekia aukšto
jo mokslo. Konkursinių egzaminų neišlai
kę, eina į specialias vidurines mokyklas, ir 
vėliau bando į aukštąją arba dirba įsigyto
je profesijoje. Mergaitės dažnai pasirenka 
dviejų metų pedagoginę mokyklą, bet sva
joja apie aukštąjį mokslą. Dalis patenka į 
Vilniaus universitetą, kultūrinių mainų 
pagrindu, šiuo metu Vilniaus universitete 
12. Jame svečiams žymiai didesnės stipen
dijos — 90 rublių per mėnesį. Lenkijos 
aukštosiose mokyklose stipendijos iki 1200 
zlotų mėnesiui (privačioje rinkoje maž
daug — 13-15 dolerių). Laimingesnieji 
gauna stipendijas ir patenka i bendrabu
tį. Privačiai už kambariuką reikia mokėti 
300-400 zlotų per mėnesį. Maitintis tenka 
pusbadžiai.

Punske taipogi yra žemės ūkio mokyk
la, agronomų vadovaujama. Lietuvių mo
kytojų yra 26, agronomų — 6. Pažymėti
na, kad iš 26 mokytojų — 6 yra senesnio 
amžiaus, o 20 jauni, baigusieji Punsko li
cėjų ir, įsigiję aukštąjį mokslą, sugrįžę 
mokytojauti. Tokie pat agronomai. Licėjus 
turi gerą chorą, šokių grupę, sparto viene
tus ir su dideliu pasisekimu dalyvauja di
deliuose parengimuose ir šventėse.

Ūkis. Punsko apylinkės ūkininkai dide-

Spaudos skyrius buvo įsteigtas lietuviš
kos spaudos reikalams, neturint daug vil
čių iš tokių darbų padaryti pelno. Per 25- 
rius veiklos metus šis skyrius turėjo tik 
septynis pelningus metus, davusius £1.836 
pelno. Kiti aštuoniolika metų davė £16.322 
nuostolio. Taigi ligi šiol lietuviškiems kul
tūriniams reikalams bendrovė yra davusi 
£14.486 paramos. Tad nors bendrovė ak
cininkams dividendų nemoka. 1x4 netiesio
giniu būdu, palaikydama spaudą, bendro
vė teikia lietuviškai visuomenei ne pinigi
nes, bet kultūrinio ar socialinio pobūdžio 
gėrybes.

Didžiaiusia spaudos skyriaus problema 
yra tai, kad skyriaus pagrindiniai darbai, 
už kuriuos gaunama daugiau k;up pusė 
pajamų, yra nepelningi ar nuostolingi lie
tuviškos spaudos darbai, kaip „Europos 
Lietuvis“ ar Nidos klubo knygos. Praėju
siais metais prenumerata nebuvo pakelta, 
bet visuomenė buvo paprašyta aukomis 
prisidėti prie laikraščio leidimo. Aukų bu
vo gauta apie £660, už kurias šia proga 
reiškiame visiems spaudos rėmėjams gilią 
padėką. Buvo taip pat suruošta loterija, 
davusi tik £428 pelno, nes kai kurie Są
jungos skyriai nepajėgė išplatinti skirto 
bilietų skaičiaus. Abi šios sumos sudaro 
£1.088 , kurie yra pridėti prie „Europos 
Lietuvio“ prenumeratos ir skelbimų paja
mų sumos. „Europos Lietuvis“ turėjo iš 
viso pajamų £6.457, tuo tarpu skaičiuo
jant laikraščio leidimo išlaidas ir priimant 
dėmesin šių dienų kainas ir atlyginimus, 
susidaro apie £10.500 išlaidų per metus.

Takia padėtis privertė valdybą pakelti 
laikraščio prenumeratą. Tačiau ir prenu
meratą padidinus, nesitikima gauti pakan
kamai pajamų visoms išlaidoms padengti. 
Pajamos už kitus spaudos darbus tą trū
kumą šiek tiek sumažins, bet reikia ma
nyti, kad ir šiuos metus spaudos skyrius 
baigs su nuostoliu. Bendrovė yra pakan
kamai stipri šį darbą, jai pavestą prieš 25 

’metus, tęsti toliau, kol ji bus pakankamai 
pajėgi jį atlikti.

25 metų sukakties proga šiandien mes 
galime pasidžiaugti, kad bendrovės padė
tis yra gera. Ekonominėms krizėms siau
čiant, lietuviškos įmonės laivelis plaukia, 
kad ir pamažu, bet į geresnę ateitį. Visuo
menės susidomėjimas bendrovės veikla 
nemažėja, bendrovės tarnautojams entu
ziazmo netrūksta, o valdybos nariai taip 
pat su entuziazmu dirba, aukodami savo 
laisvą laiką visuomenės (labui.

Nežiūrint praeityje pasitaikiusių krizių 
ir sunkumų, D. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga ir Lietuvių Namų bendrovė, glaudžiai 
beendradarbiaudamos, per 25 metus pa
siekė gražių rezultatų. Prieš 25 metus nu
brėžtos veiklos gairės abejams organiza
cijoms dar ir šiandien tinka. Tereikia tik 
toliau darbą tęsti nr su pasitikėjimu žvelg
ti į ateitį.

S. Nenortas,
L. Namų B-vės Valdybos Pirmininkas

lėj daugumoj yra lietuviai, smulkūs žem
valdžiai (6-9 ha, retai daugiau), įsikūrę 
smėlinguose laukuose tarp ežerėlių ir miš
kelių. Gyvena vienkiemiuose, gana plačio
se sodybose su apšepusiais stogais. Pasta
ruoju metu lengvai gaunamos pigios ilga
metės paskolos ūkiams gerinti (troboms 
statyti ir taisyti, melioracijai ir pan.). Jau 
dabar kiekvienoje troboje yra atskiras 
svečių kambarys su gražiai užtiesta lova. 
Elektra jau yra visur. Išimtinai gražūs 
'arkliai. Netikėtai aplankiau 15 vienkiemių. 
Ūkininkai beveik šimtu procentų šeimi
ninkauja individualiai. Lenkijoje aplamai 
75% dirbamos žemės tvarkoma individua
liai (3,3 'milijonai ūkių), 15,4% priklauso 
valstybiniams ūkiams, 1,4% kooperati
niam ūkiui (kolchozams). Balstogės vai
vadijoje dirbamos žemės — 7,3% priklau
so valstybiniams ūkiams, 0.3% kolcho
zams, 84,7% privatūs ūkiai.

Šeimas skaitlingos — yra po 7-9 vaikus; 
vidutinė šeima — 4 vaikai. Lietuvių įkal
čius toje apylinkėje apie 10 tūkstančių. 
Per okupacijas labai nuvarginti. Pastarai
siais metais, žemės ūkio produktams kai
nas pakėlus ir valdžiai pradėjus daugiau 
remti, ūkininkai atsigauna. Vyrauja gy
vulininkystė. Su valdžia sudaromos gamy
bas sutartys.

Punsko bažnyčia sekmadieniais pilna 
lankytojų įvairaus amžiaus. Geras choras. 
Lietuviams pamaldos prieš piet, lenkiškos 
po piet (lenkų esąs apie trečdalis). Apsi
rėdę labai tvarkingai, daugumoje BALFo 
ir užsienio giminių dėka.

Parama. BALFas plačiai remia. Dau
giausia drabužių siuntomis. Siunčiami var
toti drabužiai privačiais keliais; naujiems 
rūbams aukštas muitas. Dirbant ilgesnį 
laiką, pasitaiko ir nukrypimų. Atsiranda 
pagundos gauti pašalpą jos nereikalin
giems ir net ne lietuviams. Atsiranda „pi- 
sorių“, kurie už atlyginimą rašo prašymus 
B ALF ui ar kitiems geradariams lietuvių 
kalba iš ne lietuvių šeimų ir pan. BALFas 
rūpinasi rekomendacijomis, bet kadangi 
šalpa yra neoficiali, tai sunku nustatyti jos 
reikalingumą. Bet vis tiek reikia remti, 
ypačiai tuos, (kuriems paramos labiausia

Iš praeities
KIPRO PETRAUSKO „BRUOŽAI 
PORTRETUI" PAGAL GENIUKĄ 

ZIMANĄ

Lietuvoje leidžiamame žurnale „Litera
tūra ir Menas“ (Nr. 48) Genrikas Zima
nas davė kelis Kipro Petrausko charakte
ringus bruožus, kad iš tų bruožų galima 
būtų sudaryti Kipro Petrausko portretą. 
Kažin, ar tai jam pavyko?

Mes Kiprą Petrauską prisimename kaip 
labai gerą operas dainininką tenorą ir pui
kų vaidintoją, apie kurį ir Zimanas tei
singai pastebi, kad „buvo sunku pasakyti, 
kas jo talente nusverdavo: aktorius ar dai
nininkas, taip derinosi abi šitos savybės". 
Tikrai ,dėl jo elegantiškos išvaizdos ir gra
žaus balso, kiekvienas jo vaidinimas Kau
no operoje būdavo malonus įvykis. Toks 
Kipras Petrauskas pasiliko mūsų atminty 
be jokių užkulisinių nesusipratimų.

Zimanas savo straipsniu „Bruožai Port
retui“ pagadino malonų atsiminimą apie 
mūsų populiarų dainininką, ištraukdamas 
iš jo gyvenimo būtus ir nebūtus įvykius: 
jo neišauklėjimą, nemandagumą, net gru
bumą. Į Zimano klausimą, ką Petrauskas 
galvoja apie savo kolegas artistus, jis at
sako: — Visi jie geri, tik per anksti veda. 
— Negi tai bloga? — klausia Zimanas. — 
Negi geriau merginėti? — Žinoma, tai esą 
'kvaila, bet merginėjant pats esi šeiminin
kas. Paryžiuje turėjęs tokią mon ami (tur 
būt, amie?), tai ji vis bardavusi, kad 
retai ją lankąs. — Bet, maestro, teko gir
dėti, kad jū nebuvote vienuolis. — Nieko 
panašaus... Kiekvienas durnius žinojo 
apie mane tai, ko aš ii- sapnuoti nesapna
vau. Buvau labai santūrus. — Kalbama, 
maestro, kad jūs ir į stikliuką nespiauda- 
vote?“ — Ir vėl prasimanymas, — sako K. 
Petrauskas. — Mėgau pakviesti, pavaišin
ti, o vaišindamas nemėgau skaityti kapei
kos. Į Rygą nuvažiavęs, parsiveždavau po 
30-40 tūkstančių litų. Tai ir paūždavom 
su draugais „Metropoly“. (Didžiausia Lie
tuvoje alga buvo 5.000 litų!). — O kaip 
ten buvo su šaliapinu? — vėl klausia Zi
manas. — Ten visko 'buvo. Buvome su Ša- 
liapinu labai susidraugavę, jis mane my
lėjo. Tik vieną kartą buvome kiek susipe
šę. Aš nesigirsiu, bet Petrapilio Marijin- 
kos operoje turėjau visuomet didelį pasi
sekimą. Kartą siu Šaliapinu dainavome. O 
tos mergšės (!) rėkia; — Petrovskij, Pet- 
rovskij! Prie scenos bėga, gėlių meta. Aš 
nekreipiu dėmesio, darau, kas man reika
linga. Bet Šaliapinui (tai, matyt, nepatiko. 
Priėjo prie manęs (vaidinimo metu?) ir 
švdkščia tyliai pro dantis: „Kiprijaša, ką 
tu darai? (rusiškai). Tave šitos mergšės 
iš kelio išvedė“. Labai supykau ant Ša- 
liapino. Nekreipiau dėmesio į jo žodžius 
ir baigiau savo partiją.

Tas aprašymas neatrodo labai įtikinan
tis, nes Petrapilio Mari j takos opera buvo 
gal viena iš elegantiškiausių operų Euro
poje, todėl jokios „mergšės“ ten neateida
vo, vaidinimo metu nebėgdavo prie scenos 
ir nerėkdavo. Publika operoje būdavo ele
gantiška, karininkai išeiginėse uniformo
se stovėdavo, kol prasidėdavo vaidinimas. 
Tik 'pertraukos metu galima būdavo 'pri
eiti prie scenos, paploti ir iššaukti mėgia
mą dainininką.

— Tris dienas po to atsitikimo, — sako 
K. Petrauskas, — su Sailapinu nekalbėjau. 
Bet Šaliapinas neišlaikė. Priėjo prie ma
nęs ir sako: „Kiprijaša. tu ant manęs ne
pyk, aš be . reikalo tau sakiau. Tu buvai 
teisus, o aš buvau neteisus, dovanok“. Pa- 
sibučiavom, kaip broliai.

Zimanas, aprašydamas šį K. Petrausko 
nesusipratimą su Šaliapinu, matyti, norė
jo parodyti, kad pasaulinė garsenybė — 
Šaliapinas — pavydėjo dar tik kylančiai

reikia. Nukrypimų, procentiniai imant, nė
ra daug.

Lietuvių Šalpos Draugija „Labdara“, 
ši V. Vokietijoje veikianti draugija, kol 
BALFas platų lietuvių rėmimo darbą at
lieka, remia lietuvių moksleiviją. V. Vo
kietijoje moksleivija plačiai remiama vie
šųjų įstaigų ir institucijų, tai „Labdaros" 
draugija panamos dalį gali nukreipti para
mos labai reikalingai Lenkijos (lietuvių 
moksleivijai. Siunčia rūbus ir teikia pini
ginę paramą. Aišku, irgi privačiais keliais. 
Pvz. nusiuntus dešimt dolerių, suteikiama 
labai reikšminga parama moksleiviui. Jis 
gali apmokėti dviejų mėnesių kambarėlio 
nuomą ir pan. Rūbai taipogi labai praver
čia, juos sunku įsigyti. Pvz. už mokytojo 
ar inžinieriaus mėnesinę algą (3.060 zlotų 
per mėnesį) galima įsigyti vidutinės rūšies 
eilutę.

„Labdaros“ Draugija V. Vokietijoje, o 
gal ir Europoje yra vienintelė šalpos orga
nizacija teisme registruota ir turinti to
kioms organizacijoms teikiamas pilnas tei
ses. „Labdaros“ Draugija savo šalpas dar
bą plečia, nori būti naudinga lietuvių rei
kalams ir laukia didesnės atidos iš lietu
vių visuomenės.

Dar norima pastebėti, kad Lenkijos lie
tuvių vaikai, išėję licėjuj liks lietuviais. 
Lenkų akyse lietuvis nėra žemesnis už len
ką, greičiau (atvirkščiai. Dabar Punske sta
tomi nauji namai licėjui su moderniški au
stais įrengimais, bendrabutis ir mokyto
jams butai. Nurodama, kad toks statybinis 
kompleksas yra antras Lenkijoje.

(Būkime palankūs ir dosnūs mūsų jauni
mui! Jam įteks rūpintis Lietuvos ateitimi, 
todėl padėkime jam geriau pasiruošti!

žvaigždei — Kiprui Petrauskui, ir net nu
žemintai jo atsiprašė už padarytą pasta
bą. Truputį keistokai tai skamba, bet iš 
šaliapino galima buvo visko laukti. Jis 
taikėsi scenoje kaip dievaitis. Gal ir Pet
rauskas perėmė iš jo šitokį elgsenos ir 
brutalios kalbas būdą.

Toliau Zimanas klausia Petrausko, ko
kių keblumų jis turėjęs su Šaliapinu? K. 
Petrauskas, pats su dideliais sunkumais 
išsprukęs iš komunistinės Rusijos, sugrįžo 
į Lietuvą. Vėliau jis iškvietė iš SSSR ir 
Šaliapiną, jau gerokai senstelėjusį. Vieną 
kartą jie abudu Kaune dainavo „Faustą“, 
šaliapinas, nemokėdamas lietuvių kalbos, 
dainavo rusiškai. Petrauskas jam atsaky
davo taip pat rusiškai. — Kai uždainavau 
rusiškai, — pasakoja Petrauskas, — paki
lo vyriausybės ložėje valstybės kontrolie
rius Vincas Matulaitis ir išėjo lyg protes
tuodamas, lyg pasipiktinimą demonstruo
damas. O aš dėl to turėjau nemalonumų. 
Rytojaus dieną skambina man pits švie
timo mindsteris Šakenis, žinai, tokia stora 
kiaulė. Jis ir sako: „Ponas Kiprai, publika 
yra labai pasipiktinusi, kad v.doar mūsų 
teatre dainavote rusiškai. Tikrai pasiel
gėte netaktiškai“. Aš užpykau, jokia pub
lika nesipiktino. Vaidino supykusį tiktai 
vienas senas durnius! Jeigu norite, — sa
kau ministeriui, —■ tai aš galiu visai ne
dainuoti, o jeigu dainuosiu, tai įtiktai ru
siškai. Taip ir pasakiau ir padėjau įtriube- 
lę. O kas man? Ką jis man padarys? Ope
ra be Šakenio galėjo būti, o be Kipro — tai 
nukentėtų. (Negirdėtas dalykas toks pasi
kalbėjimas su savo viršininkais!). „Sėdžiu 
namie, — tęsia toliau pasakojimą K. Pet
rauskas, — tik po piet man skambutis. Šį 
kartą pats ministeris pirmininkas Tūbelis. 
Ir sako: „Ponas Petrauskai, eikite į teat
rą, galite atsakyti Šailaptaui kaip norite“ 
„Eisiu“, — sakau, — bet atsakysiu tiktai 
rusiškai“.

Įdomu, ar K. Petrauskas turėtų tiek drą
sos taip stačiokiškai kalbėti su kuriuo 
nors komunistų vadu ir pavadinti jį „senu 
durniu“ ar „stora kiaule“, kaip jis pavadi
no savo tautos garbingus asmenis. Ar (toks 
įvykis su valstybės kontrolierium V. Ma
tulaičiu nėra takios Zimano fantazijas pa
daras? Nes, kaip jis pats rašo, nei publi
ka, nei jis to Matulaičio išėjimo iš ložės 
nepastebėjo. 'Bet prileidus, kad taip tikrai 
įvyko, kad senos kartos Lietuvos veikėjas, 
kuris Rusijoje ilgą (taiką kovojo už lietu
vybę, išgirdęs operoj gerai pažįstamą lie
tuvį dainininką dainuojant rusiškai, pasi
juto nemaloniai ir išėjo iš teatro. Bet K. 
Petrauskas vargiai galėjo iš toto, nuo sce
nos, itą Matulaičio išėjimą pastebėti. O 
jeigu kartais ir būtų pastebėjęs, tai netu
rėjo to savo nepasitenkinimo tokiais vul- ' 
gariškais žodžiais išreikšti. Tuo labiau, 
kad Petrauskas, būdamas Petrapilio kon
servatorijos studentu, pažinojo V. Matu
laitį kaip žinomą lietuvių veikėją, kuris 
25 metus buvo Lietuvių ir ŽemąįlSų-drau
gijos pirmininku, globodamas kįtudenitus, 
jų tarpe padėdamas ir pačiam DStrąuįkui. 
Grįžęs į Lietuvą ir sutikęs Vincą Matu
laitį Kaune, „Mėtropdlio“ restorane, K. 
Petrauskas net po tiek netų širdingai jį 
pasveikino ir linksmai, kiltiems girdint, pa
pasakojo, kaip Petrapilyje V. Matulaitis, 
Kiprui išvažiuojant atostogų i tėviškę, ne
matomai įkifidavo jam į rfcnką auksinį 
penkrublį. Anais taikais tai buvo didelis 
pinigas, ypač studentui. Kipras, (kaip ir jo 
brolis Mikas Petrauskas, gerai pažino Vin
cą Matulaitį, (todėl nesinorėtų tikėti, kad 
jis galėtų 'taip grubiai apie jį išsireikšti. 
Tai yra, matyti, komunistinis stilius. Tei
sybė, Petrauskas grįžęs iš sovietų į Lietu
vą, buvo gerokai surusėjęs. Jis Kaune 
mėgdavo kalbėti rusiškai ir su teatro ar
tistais, kada visi (kiti kalbėdavosi lietuviš
kai. Kipro elgesys (taip pait buvo rusiškų 
polinkių.

G. Zimanas rašo, kąd jeigu anais laikais 
būtų buvę televizija ir radijas, K. Pet- 
rauškas būtų žinomas visame pasaulyje. 
Iš tikrųjų jis ir be televizijos bei radijo 
būtų galėjęs būti daugiau žinomas dėl sa
vo gražaus balso ir vaidinimo, 'kaip buvo 
žinomi Caruso, Gigli, Battistini ir kiti. 
Bet Petrauskas nemokėjo kitas svetimos 
kalbos, o tiktai rusų. Tuo tarpu užsienyje 
yra įprasta dainuoti vietos kalba arba ta, 
kuria opera parašyta. Priėmęs pakvietimą 
dainuoti žymiausioj Europos operoje ,La 
Scata" Milane, jis nustatytą dieną nepasi
rodė, laužydamas kontraktą. Lietuvos atl • .. 
stovas Italijoje V. Čarneckis turėjo daug 
nemalonumų ir išlaidų dėl tokio Petraus
ko nekorektiško elgesio. Petrauskas daina
vo užsienyje tik su šaliapinu ir tik rusiš
kai. Vieną kartą Berlyne net gatvėse buvo 
Skelbimai, kad su Šaliapinu dainuos Pet
rapilio Marijos operos tenoras K. Piotrovs- 
fci'j. Lietuvos atstovas Vokietijoje V. Si
dzikauskas su žmona po operos surengė 
Petrausko garbei didėlį priėmimą, kvies
dami ir žurnalistus, kad būtų padaryta 
Petrauskui tinkama reklama. Bet K. Pet
rauskas į priėmimą neatėjo ir neįspėjo.

G. Zimanas charakterizuoja K. Petraus
ką mokėjusį gerbti kitos tautybės žmogų, 
nenorėjusį jo įžeisti. Jisai, pasak Zimano, 
suvokęs tatai pats dėl savo vidinio takto, 
subtilumo, žmoniškumo. Gaila, kad K Pet
rauskas to takto, subtilumo, pagarbos žmo
gui neparodė grubiai ir įžeidžiančiai kal
bėdamas apie savo tautos garbingus asme
nis.

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė
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PRAĖJO SUKAKTUVINIS 
SUVAŽIAVIMAS

DBLS atstovų ir L. Namų b-vės akcinin
kų suvažiavimas šiais metais buvo .paly
ginti, gana gausus. Buvo atstovaujami ne 
tik DBLS skyriai, bet ir kai kurios organi
zacijos. Šis suvažiavimas buvo skirtas L. 
Namų b-vės 25 metų sukakčiai paminėti. 
Plačiau apie tai kitą savaitę.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
O. liškaūskienė — 2.00 sv., P. Miklo- 

vas— 1.50 sv., B. Masėnas — 1.50 sv., B. 
Banys — 0.30 sv., K. Paukštys — 3.50 sv. 
Banys — 0.30 sv., K. Paukštys — 3.50 sv., 
Srogauskis — 10 DM, Melnikas — 8 DM, 
tėvas Bernatonis —• 30 DIM. Kalwis —- 
8 DM, Kriščiūnas — 15 DM, Mackevičius
— 8 DM, Vericius — 8 DM, Nevulis — 15 
DM, Damskis — 48 DM.
Tautos Fondui aukojo:

P. Miklovas — 1.00 sv., D. Kaniauskas
— 5.00 sv., N. Butkus — 5.00 sv.

BBC SIŪLO DARBĄ

Žurnale „The Listener“ (4. 3. 1976) bu
vo atspausdintas skelbimas, kuriame sa
koma, kad Britų BBQ stočiai reikalingi 
tarnautojai, moką rusų, lietuvių, latvių ir 
estų kalbas. Kandidatai turi turėti gerą 
klausą, mokėti rašyti mašinėle ir nusima
nyti apie pasaulio įvykius. Darbas — klau
syti radio transliacijas ir versti į anglų 
kalbą. Darbo vieta — Reading, netoli Lon
dono.

Dėl smulkesnių informacijų reikia 
kreiptis į Appointment Departament, EEC, 
London, W1A 1AA, prisiunčiaint atsaky
mui užądresuotą voką su pašto ženklu.

VIEŠNIA IŠ ŠVEDIJOS

Lietuvių Namuose apsilankė viešnia iš 
Švedijos Britą Pllonaitienė, kuri su savo 
vyru Kristupu Plonaičiu gyvena netoli 
Goeteburgo.

Britą POonaitienė yra įbuv. Lietuvos gar
bės konsulo Goeteburge E. Erlandsson'o 
duktė, o jos vyras yra Klaipėdos krašto 
lietuvis, kilęs iš Kintų apylinkės. Iki 1942 
m. Plonaičiai gyveno Klaipėdoje, o vėliau 
persikėlė į Švediją. Įdomu, kad Britą Plo- 
naitienė, būdama švedė, gražiai išmoko 
lietuviškai ir domisi lietuviškuoju gyve
nimu. Apsilankymo proga ji nupirko ke
letą Nidos Klubo leidinių ir pasižadėjo at
eityje vėl apsilankyti.

AUKA „EUROPOS LIETUVIUI“

Bronius Daunoras, kadaise pats buvęs 
šio laikraščio redaktorium ir gerai supras
damas spaudos nepriteklius, „Europos Lie
tuviui“ paremti paaukojo £10.06. Ačiū.

„AUŠROS“ KVARTETAS ATVYKS I 
EUROPĄ

Windsoro (Kanada) „Aušros“ kvartetas 
yna susitaręs su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba dėl kelionės Europon. 
Atvyksta rugpjūčio .antroje pusėje ir pra
leis dvi savaites. Dabartiniu metu Euro
pos Lietuvių Bendruomenės tariasi dėl 
„Aušros“ kelionės maršruto, kuris bus pa
skelbtas vėliau. D. Britanijoje numatomi 
2-3 koncertai.

Šis „Aušros“ kvartetas yra sėkmingai 
koncertavęs Pietų Amerikoj, įvairiose Ka
nados ir JAV vietovėse.

SVEČIAS Iš AMERIKOS

Grįždamas iš 'Lenkijos, kurioje moksli
niais reikalais praleido -keletą mėnesių, 
Lietuvių Namuose .apsilankė Williams
town universiteto (JAV) .profesorius Ro
mas Misiūnas. Jis, kartu su dr. A. Štro
mu, gyvenančiu E'radfąrde, buvo užsukę ir 
į tuo metu vykug[ DBLS atstovų s-uvažia- 

r vimą.

GRAŽI AUKA TAUTOS FONDUI
DBLS Nottingham© .skyrius Vasario 16- 

tosios minėjimo metu surinko Tautos Fon
dui £60.25.

Apgailestaujame, kad negalime paskelb
ti visų aukotojų atskirai, nes kai kurių 
pavardės aukų lape neįskaitomos. Pažy
mėtina, kad vietos Lietuvių Klubas pa
skyrė £15.00.

Nottinghamiečių gražios pastangos ypa
tingai vertintinos, nes jie, minėdami Va
sario 16-tąją, kasmet prisimena ir Tautos 
Fondą.

Tautos Fondo atstovybė

PAVASARIO BALIUS

Dadnaviečių pavasario bailius ruošiamas 
gegužės 8 d.

Smulkiau 'apie tai bus paskėlbtia vėliau.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

„DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ“ 
LOTERIJA

Kaip kiekvienais metais, kviečiame vie
nintelės Lietuvių bažnyčios Londone ir 
laisvoje Europoje rėmėjus ateiti į talką 
platinti loterijos bilietus savo gyvenamo
je vietovėje. Parapijos kunigai ir taryba 
bus jums dėkingi už atliktą darbą.

Bilietai bus siuntinėjlami visiems mūsų 
rėmėjams, bet kartu pageidaujama, kad 
atsirastų ir naujų platintojų. Kas norėtų 
prisidėti, prašome rašyti: Lithuanian 
Church, 21 The Oval, Hackney Road, Lon
don, E2 9DT.

GALIMA UŽDIRBTI £500.00

Londono lietuvių tautinė šokių grupė 
įsteigė .klubą, vardu „500-klubas“. Klubo 
nariu gali būti kiekvienas, įsipareigojęs 
mokėti per 20 savaičių po 50 p per savai
tę arba £10.00 iš karto, užsirašant klubo 
nariu. Bus kelios premijos, o bendra lai
mėjimų suma yra £500.00.

Klubo pelnas bus skiriamas tautinių šo
kių grupės kelionės išlaidoms paremti, 
vykstant į Vytąją Tautinių Šokių šventę 
Amerikoje. Nario korteles ir kitas infor
macijas galima gauti: F. 'Senkuvienė arba 
V. Jurienė, 11 London Lane, Bromley, 
Kent. Telef. 0- 739 8734 arba 01 460 2592.

LONDONO DBLS PIRMOJO SKYRIAUS 
VEIKLA

Š. m. gruodžio 13 d. įvyko metinis Lon
dono DBLS skyriaus susirinkimas. Šis 
skyrius pasižymi tuo, kad jam priklauso 
Lietuvių Bažnyčios rektorius, trys DBLS 
centro valdybos nariai, choro vedėjas ir 
būrelis kitų narių.

Išklausius valdybos pranešimų ir išdis
kutavus skyriaus veiklą, buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas I. Dailidė, vi- 
cepirm. J. Černius, sekretorius S. Nenor
tas, kasininkas F. Jonaitis, revizorius S. 
Starolis.

Skyrius numato suruošti Joninių, Petri
nių ir Povililnių šokius liepas 3 d., rem
ti Londono šeštadieninę mokyklą ir Lie
tuvių Katalikų Religinę Šalpą.

SUSIRINKIMAS IR BALIUS

Balandžio 4 d. šv. Onos Draugija Lietu
vių Sporto ir Soc. klube (345A Victoria 
Park Rd., E9) 5 vai. vak. kviečia metinį 
narių susirinkimą. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Elalandžio 24 d. (šeštadienį) šv. Onos 
Draugija toje pačioje salėje ruošia tradi
cinį MARGUČIŲ BALIŲ.

Pradžia 8 v. v., pabaiga —-12 vai.. Įėji
mas 60 p.

PILIGRIMŲ KRYŽIŲ ŽYGIS
Aid to .the Church in Need (United 

Kingdom) organizacija liepos 11 d. (sek
madienį) rengia pirmąjį įvairių tautų pi
ligrimų Kryžių Žygį už persekiojamą baž
nyčią. žygis bus į Kento grafystėje esantį 
Aylesford Priory, netoli Maidstone, Šią 
Our Lady of Mount Carmel ir Simono 
Stock Anglijos šventovę kasmet lanko 
tūkstančiai tikinčiųjų.

Anglijos etninių grupių katalikai yra 
'kviečiami šiame Kryžių Žygyje skaitlin
gai dalyvauti.

Kadangi Aylesifordo apylinkės lietuviai 
priklauso prie Londono lietuvių parapijos, 
tad mes, lietuviai, turėtume šiame Žygy
je gausiai pasirodyti, atstovaudami ne tik 
persekiojamai, bet ir kovojančiai Lietuvos 
Bažnyčiai.

Lietuvių bažnyčios kunigai ir parapijos 
taryba kviečia lietuvius jungtis į šį Kry
žių žygį kartu su visų Rytų Europos etni
nių grupių katalikais.

Nuo Lietuvių bažnyčios į Aylesfordą va
žiuos autobusas. Pageidaujama, kad visi 
numetantieji dalyvauti jau dabar užsisa
kytų vietas (kaina 1,50 sv.) klebonijoje 
arba pas parapijos tarybos narius, nes rei
kia žinoti iš anksto, kokio dydžio autobu
są užsakyti.

Būtų gera, jei atsirastų ekskursijų ir iš 
kitų vietovių.

Programa bus tokia:
11-11,30 A. C. N. tautinių grupių paro

dos atidarymas,
11.30- 12,45 konceliabracinės Mišios, ku

rias laikys kun. Werenfried, dalyvaujant 
visiems atvykusioms kunigams,

12.45- 14,15 pietūs,
14,15-15,45 Rožinio Kelio Kryžių Žygis 

(kiekviena tauttybė neša savo kryžių),
15.45- 17,00 laisvas laikais,
17-17,30 paskirų tautybių giesmių kon

certas (per Mišias atskiros tautybės taip 
pat pakaitomis giedos giesmes sava kal
ba),

17.30- 18 palaiminimas, Kryžių žygio už
baiga.

Jeigu kas turėtų pasiūlymų iar pageida
vimų šiai programai paįvairinti, mielai 
laukiama.

Kviečiame skirti liepos 11 dieną Kovo
jančiai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.

Parapijos Taryba

DAR VIENAS PATIKRINIMAS

Britų muziejaus .antropologijos skyrius 
dar .nėra surinkęs savo lietuvių kilmės ty
rimams pakankamai duomenų. Todėl 
kovo 27 d. (šeštadienį) dr. Harvey orga
nizuoja dar vieną lietuvių vyrų grupę Lie
tuvių bažnyčios salėje. Prašomi visi lie
tuviai vyrai, kurie dar nėra tyrimuose da
lyvavę, atvykti į minėtą salę 12.30 vai. Nu
statyta, kad tyrimuose gali dalyvauti .tik 
vienas šeimos narys, turįs nemažiau 18. 
m. amžiaus.

Kadangi vieno asmens matavimai ir ty
rimas užima apie 15 min. laiko, tai nebū
tina atvykti visiems kartu. Dėl laiko pa
skirstymo galima iš anksto susitarti su Z. 
Juru, tel. Nr. 739 8734.

Maloniai kviečiami vyrai tą dieną at
vykti ir tuo būdu padėti užbaigti pradė
tus įdomius mokslinius tyrimus.

PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS

Priešvelykinį susitelkimu — rekolekci
jas Lietuvių bažnyčioje (21 The Ovai, 
Hackney Rd., London E2) praves fcun. Ste
ponas Matulis, MIC, šia tvarka: balandžio 
9 d. (penktadienį) 8 vai. vak., bal. 10 d. 
— 7 vai. vak. ir bal. 11d. (sekmadienį) 11 
vai.

VELYKŲ PAMALDOS

Pamaldos Lietuvių bažnyčioje Didįjį 
ketvirtadienį — bal. 15 d. bus 8 vai. va
kare, Did. penktadienį — 3 vai. ir Did. 
šeštadienį — 7 vai. vak.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos bus 
8 vai. Suma — 11 vai. Velykų II-ją dieną 
(neprivaloma šventė) šv. Mišios 9 ir 11 
vai.

LIET. SODYBA
VELYKOS SODYBOJE

DBLS .Sodybos skyrius kviečia tautter 
čius kartu atšvęsti Velykas lietuviškoje 
Sodybas aplinkoje. Šv. Mišios atnašauja
mos 12 vai. Po pamaldų bus atidarytas at
naujintas salės baras, turėsime lietuviškų 
margučių varžybas (3 premijos), loteriją, 
jaukų pasilinksminimą. Tikimės, kad .su
skambės ir lietuviškos dainos posmai. Bus 
gera proga apylinkės lietuviams prisira
šyti skyriaus nariais. Kviečiame!

Valdyba

BRADFORDAS
KNYGYNĖLIO REIKALU

Norima sutvarkyti „Vyčio“ klubo kny
gynėlį, todėl skaitytojai prašomi grąžinti 
visas pasiskolintas iš knygynėlio knygas.

Jei kais norėtų .knygynėliui padovanoti 
ar paskolinti savo knygas, mielai priimtu
me.

Knygynėlio vedėjas

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. šeštadienį 6 vai. vak. ukrai
niečių klube šaukiamas DBLS Rochdales 
skyriaus narių ir Lietuvių Namų bendro
vės akcininkų susirinkimas, kuriame bus 
suvažiavimo atstovo pranešimas apie 
DBLS bendrovės veiklą. Prašome visus 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

NAUJA VALDYBA

Vasario 28 d. įvyko DBLS Rochdales 
skyriaus Visuotinis narių susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. D. Banaitis, 
sekr. V. Motuzą, ižd. S. Sasnauskas. Į re
vizijos komisiją išrinkti: V. Banaitis, N. 
Gaslūnienė, 'Ei. Liegus.

Daug sėkmės naujai valdybai.
V. M.

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Elalandžio 24 d. 6 vai. vak. šaukiamas 
DBLS skyriaus narių susirinkimas, kuris 
įvyks „The Talbot Hotel“, Princess Str. 
(pas S. Markevičių).

Maloniai prašome visus narius ir neno
rius kuo Skaitlingiau, dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Leamington Spa
GARSĖJANTI DAILININKĖ 

G. JOHNSTONE

Vasario 21 — kovo 6 d. laikotarpyje 
Leamington Spa buvo suruošta dailininkų 
James Kessell ir lietuvės Genovaitės John- 
stone-Grigoravičiūtės meno paroda.. Vie
tos laikraštis (Leamington Courier) įsidė
jo eksponuotų darbų aprašymą, pažymė
damas G. Johnstone's lietuvišką kilmę. 
Dalis jos paveikslų parodos metu parduo

ta (už vieną jūros gamtovaizdi sumokėta 
£300).

Parodos atidaryme Rackhams galerijo
je dalyvavo Leamingtono burmistras, oro 
vicemanšalas sir & lady Pendred ir daug 
.kitų svečių. Parodos katalogas buvo pa
puoštas Lietuvos emblema.

Kaip žinoma, ši Anglijoje garsėjanti lie
tuvė dailininkė yra gimusi Trakuose, bai
gusi privačią prof. Vienožinskio studiją ir 
dalyvavusi įvairiose meno parodose Lie
tuvoje.

Atvykusi į Angliją, 1947 .m. įsijungė į 
vietos menininkų organizacijas ir sėkmin
gai dalyvavo meno parodose Anglijoje ir 
JAV.

KETTERINQAS
SKLANDYMO ČEMPIONAS

Ketteringe gražiai įsikūręs lietuvis pra
monininkas Pranas Požerskiis praėjusią 
vasarą laimėjo British Gliding Society‘s 
Frank Foster taurę už geriausią sklandy
mą. Šimto kilometro trikampio skridime 
jis pasiekė anglų rekordą, nuskridęs 130,5 
km per valandą. Šis įvykis buvo atžymė
tas ir britų didžiojoje spaudoje (Daily Te
legraph, kovo 22 d.).

Atvykęs atsiimti, taurės, rekordininkas 
žemaitis Pranas Požerskis buvo užsukęs į 
L. Namus ir papasakojo apie savo pamėg
tąjį sklandymo sportą.

Naujam čempionui linkime geriausios 
sėkmės.

STOKE-ON-TRENT
NAUJAS GARBĖS NARYS

Kaip jau buvo rašyta „E. Lietuvio“ Nr. 
12, Stoke-on-Trent buvęs veiklus 'skyriaus 
narys ir ilgametis pirmininkas V. Andruš- 
kevičius išrinktas skyriaus garbės nariu.

Vytautas Andruskevičius

Skautiškuoju keliu
VI-JI SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA 

AUSTRALIJOJE

Vl-ji Tautinė Stovykla ruošiama Aust
ralijoje 1977 m. gruodžio pabaigoj — 1978 
m., pradžioje, kuri sutampa su 60-ties me
tų 'skautų įkūrimo jubiliejumi Lietuvoje. 
Tali pati pirmoji ir didžioji Australijoje 
jaunimo — skautų šventė, ženklinanti, kad 
mes esame 'gyva tautos dalis, nors ir po 
svetimu dangumi. Mes skautai mokomės 
ir ryžtamės aktyviai jungtais į darbus, .ku
rte būtini ir reikalingi (Lietuvių tautos ir 
valstybės nepriklausomybei atgauti.

Mintis ruošti stovyklą kilo 1973 m. gale 
tarp Melbourne skautininkų. 1974 m. 
L. S. S. Taryba Toronte tam didžiam įvy
kiui pritarė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERIS — kovo 28 d., 11 vai., 
Notre Dairne vienuolyne, Heywood St., 
Cheetham.

NOTTINGHAME — kovo 28 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — kovo 28 d., 14.30 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — kovo 28 d., 18 vai., St. 
Elizabeth's.

KEIGHLEY — kovo 28 d., 3 vai. p. p., St. 
Anne bažn.

BRADFORDE — balandžio 4 d., 12.30 vai.
LEEDSE — balandžio 11 d., 3 vai. <p. p.
BRADFORDE — balandžio 18 d., 12.30 

vai., Kristaus Prisikėlimo Mišios.
NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
KETTERINGE — balandžio 4 d.. 14 vai., 

St, Edward',s.
NORTHAMPTONE — balandžio 4 d.. 16.30 

vai., St. John's, Bridge Street.

DERBY

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Derby ir apylinkės lietuviams yra Skir

ta balandžio 30 diena.

Jau yra sudarytais T. S. Rengimo Komi
tetas, kurio pirmininkais yra ps. Henrikas 
Antanaitis.

Dalyvauti kviečiami sesės ir broliai iš 
Amerikos, Kanados, Europos ir Pietų 
Amerikos. Tad prašome visų, labiausiai 
vadovių ir vadovų numatytą stovyklos 
laiką .atsižymėti ir iš lengvo pradėti pla
nuoti reikšmingąją lir įspūdingąją kelionę.

Su Dievo pagalba, Australijos lietuvių 
parama ir skautišku pasiryžimu, mes ti
kimės 'atlikti mums patikėtą didįjį darbą 
— Tautinę Stovyklą.

Budėkime!
VI T. S. Renginio Komitetas

PAVASARIO STOVYKLĖLĖ

Balandžio 23-25 dienomis Manchesterio 
Socialinio klubo patalpose rengiama skau- 
tų-čių stovyklėlė. Kviečiame seses ir bro
lius ko Skaitlingiau dalyvauti.

Skautų-čių Vadovai

QLASQOWAS
DOSNUS PATRIOTAS

Gla'sgowe sunkiai serga Domas Kaniaus
kas, lietuvių tarpe gerai žinomas daininin
kas ir akordeonistas, visuomet gerai nusi
teikęs patriotas.

Dėl ligos negalėdamas pats parašyti 
laiško, ji's per draugą atsiuntė Tautos Fon
dui dosnią auką — 5 sv. Tokiu dosnumu 
visiems tautiniams reikalams jis pasižy
mėjo nuo pat atvykimo į D. Britaniją. Be
maž prieš 30 metų DBLS leistas „Užsienio 
ir Vidaus žinių Biuletenis“, kuris tada at
stojo mūsų savaitraštį, rašė:

„...D. Kaniauskais, neseniai atvykęs iš 
Vokietijos, Tautos šventės proga paauko
jo S-gos reikalams savo vienos savaitės 
uždarbį (£2.7.2). Taip pat tokią pat sumą 
paaukojo anglų našlaičiams, kas anglams 
padarė labai didelį įspūdį.“ (Žiūr. Biule
tenis, Nr. 9, 1947. IX. 19).

Nuo .to laiko D. Kaniauskas nuolat gerą 
dalį savo uždarbio aukojo įvairiems rei
kalams: Lietuvių Namams pirkti, spaustu
vės ratukams tepti, labdarybės organiza
cijoms, Tautos Fondui ir t. it

Tauriam lietuviui linkime dar kantą nu
galėti sunkią ligą.

VOKIETIJA
NEUSTADTO LIETUVIAI MINĖJO 

VASARIO 16

Pirmiausia susirinko bažnyčioje pasi
melsti, o paskui pasižmonėti ir pasidžiaug
ti kad laisvės idėja lietuviuose pasiliko 
gyva ir po 35 metų. Kelios šeimos paruo
šė parapijos salėje vaišes dr sudarė pui
kiausią nuotaiką. Niekas taip gražiai ne
moka paruošti stalų, kaip Neustadto lietu
vaitės ir gal niekur nėra tokie vaišingi vy
rai, kaip prie Baltijos jūros krantų. Visi 
čia gražiai pabendravome. Kunigas papa
sakojo Vasario 16-tosios prasmę. P. Zup- 
kus paskaitė savo .poezijos, o agronomas 
J. Dargis latvių vardu kalbėjo į mus, kaip 
broliškos tautos atstovas ir bendro likimo 
brolis. Jis pareiškė Lietuvai ir lietuviams 
geriausius linkėjimus. Visi sugiedojome 
Lietuvos himną ir dar keletą lietuviškų 
dainų.

MINĖJIMAS BREMENE

Bremeno Lietuviai .susirinko paminėti 
Vasario 16-tosios į St. Elisabeth-Haus, ten, 
kur visada susirenkame pamaldoms. Šv. 
Mišių metu visi nuoširdžiai pasimeldėme 
mūsų kenčiančios tautos intencija, o pas
kiau erdviame kambaryje padarėme po
sėdį, kurio metu visus pasveikino vyriau
sias amžiumi pirm. Kazimieras Jocys. Su
giedojome Lietuvos himną ir vėliau pasi
kalbėjome kiekvienas su savo kaimynu 
kaip 'su broliu ar seserimi. Reikia paste
bėti, kad Bremeno lietuviai pasižymi di
deliu lietuvišku susipratimu, mielai skai
to lietuvišką spaudą, seka radijo lietuviš
kas laidas ir gyvai domisi lietuvių gyve
nimu Vokietijoje ir už jos ribų. Daugelis 
mūsų tautiečių mielai vyksta pas kaimy
nus ir .su jais nuoširdžiai bendrauja.

SKAITYTOJI LAIŠKAI

NE SENOVIŠKA, BET NAUJAUSIA

„Europos Lietuvio“ (Nr. 12) a. a. Jono 
E'akaičio laidotuvių dalyvis kelia abejonę 
dėl vartotų gedulo pamaldų rūbų, maldų 
ir apeigų, kurias vadina senoviškomis.

Antroji Vatikano Santaryba (ne Tary
ba!) leido, 'bet neįpareigojo, laidotuvėse 
vartoti juodą, violetinę arba baltą liturgi
nę spalvą. Daugumai lietuvių juoda litur
ginė spalva laidotuvėse dar tebėra 'arti
mesnė, todėl ir šiuokart buvo paimta juo
da spalva, nors šiaip ir Nottinghame jau 
ne kartą buvo vartojama ir violetinė.

Laikytos laidotuvėse Mišios, vartotos 
maldos ir apeigos visos ištisai buvo kaip 
tik naujausios iš naujausio lietuviško lei
dinio „Laidojimo apeigos“, kuris sudary
tas pagal II Vatikano Santarybos mintį. 
Ir taip yra laidojama jau nuo 1973 metų.

Taigi mes nesame kitos rūšies katalikai. 
Jei mes nuo anglų skiriamės, tai tik lie
tuvių kalba.

Kun. S. Matulis, M. I. C.
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