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Spaudos reikalai

PAS\ V r Y J Ii

Lenkijos pogrindžio programa

nuskriaudę Lenkiją ir pripažintų jai ly
giateisį suverenumą.
Programos 14-tame punkte kalbama
apife reikalus, kurie rūpi ir mums. Ten sa
koma:
„Nesame Rusijos kaimynai. Mūsų rytų
kaimynai yra Ukraina, Gudija ir Lietu
va. Su šiais kraštais mus riša ilgaamžis
sambūvis — labiau ar mažiau taikingas,
dažnai suerzinamas lenkų perdėtu eks
pansyvumu. bet savanoriškas — vienos
valstybės rėmuose — Lenkijos tautų ’ben
druomenėje. Ukrainos, Gudijos, Lietuvos
ir Latvijos tautos šiandien nėra nepriklau
somos; jos buvo prievarta įjungtos į Sov.
Sąjungą, ir pergyvena žymiai aštresnę,
negu mūsiškė, politinę, idėjinę ir religinę
priespaudą. Prieš jas be pertraukos veda
ma rusifikacijos akcija. Ilgų amžių ben
dravimas neleidžia mums neatkreipti į tai
dėmesio ar tik patylomis užjausti. Pareiš
kiame toms tautoms karštą solidarumą ir
paramą, siekiant joms išsilaisvinti iš Ru
sijos smurto. Privalome, pagal galimybes,
jas tuose siekimuose remti.
Mūsų rytų kaimynų atžvilgiu nekeliame
teritorinių pretenzijų, Lvovo ir Vilniaus
netekimas, tų nuo amžių su. lenkų kultūra
susijusių miestų, mums yra ir liks labai
skaudus. Bet užtai siekiame, kad visos
valstybės, kurios valdys buvusias Rzeczypospolitos teritorijas — t. y. teritorijas,
kurios buvo nuo jos atplėštos svetimųjų
nutarimais, nepatvirtintais nei vienos be
tarpiai užintenesuotos tautos, — garantuo
tų gyvenantiems tose žemėse lenkams ly
gias teises ir galimybę laisvai išsaugoti
savo tautinę kalbą ir kultūrą. Pageidauja
me taip pat, kad lenkams iš Lenkijos ne
būtų varžoma lankyti vietas, turinčias ry
šį su mūsų tautos ir buvusios mūsų ben
dros valstybės istorija.“
Dėl santykių su Vokietija lenkai tikisi,
jog Europos Valstybių Bendruomenė, į ku
rią Lenkija įstotų, galėtų užtikrinti, kad
konfliktas su šiuo vakarų kaimynu nepa
sikartos.
Žemės ūkio klausimu programoje pasi
sakoma už privačią nuosavybę. Valstybės
prekybos įmonės turėtų apsiriboti tik ur
mo prekyba ir stambiomis įmonėmis, su
permarketais.
Lenkijos Nepriklausomybės Santarvė
(Polskie Porozumienie Nepodleglosciowe),
pasirašiusi šią programą, primena Lenki
jos inteligentijai, kad istorija uždeda jai
didelę atsakomybę už lenkų tautos likimą.
Iš visuomenės tikimasi veiklos planų ap
galvojimo ir vykdymo.
■į '
J. R.

Andai kažkas juokaudamas parašė, kad POL1T. KALINYS — GUNARS RODĖ
žmogus gyveno ir tada, kai nebuvo knygų,
Pastaruoju laiku Vakarus pasiekė nau klausomybės. „Žinome, kad jų netrūksta
Latvis Gunars Rode už politinę veiklą jas lenkų pogrindžio dokumentas, kuris ir partijos narių tarpe“, — sako jie.
t Girdi, jis be jokio rašto žinojo, kada tai
kiai gyventi ir kada pradėti muštis. Lie laikomas Vladimiro kalėjime. Jau kuris panašiai kaip ankstyvesnis protestas dėl
Programos autoriai prisipažįsta, kad
tuviai net Maskvos vartus daužė be jokių laikas G. Rode badauja, ir jo sveikatos konstitucijos pakeitimo, yra platinamas tarp jų esama nuomonių skirtumų dėl
Lenkijoje tarp mokslo bei meno darbuo daugelio politinių ir ekonominių proble
laikraščių, be televizijos ir spaudos kon padėtis yra labai kritiška.
Vašingtone Amerikos E'altų Komitetas tojų ir studentijos. Jis rodo, kad lenkų mų. Bet jie sutinka pagrindiniais klausi
ferencijų...
-Juokas juoku, bet paskutiniuoju metu deda pastangas kalinį išlaisvinti. Kongres- nepriklausomybės sąjūdis nuolat plinta ir mais. Jų programa vaizduojanti tą pa
žymi 'lietuviškųjų laikraščių dalis vis rim manas F. Annucio pats pirmasis reagavo tobulėja. Rotatorium padaugintas raštas, grindinį sutarimų.
čiau pradeda b ūks t aut i dėl savo ateities. į Komiteto prašymą. Jis pasiuntė laiškus pavadintas „Lenkijos Nepriklausimybės
Komunistų valdomi kraštai neišbrenda
Net ir patys didieji, sugebą surinkti šiek Sovietų ambasadoriui Vašingtone A. Dob- Santarvės programa“ taip pat sako, jog iš krizių, kurios pagaliau išeis aikštėn.
tiek apmokamų skelbimų, pradeda skųs ryninui, Vladimiro kalėjimo viršininkui lenkti pogrindžio siekimai bendrais bruo Sunku numatyti, kada tos krizės pasieks
tis, kad sunku išsiversti. Kainos, ir atlygi pik. Zavialkinui ir Latvijos komunistų žais sutinka su jų emigracijos samprota aukščiausią laipsnį. Sov. Sąjungos avan
vimais, kurie mūsų spaudoje jau buvo ap
nimai kyla, o skaitytojų skaičius mažėja. partjos sekretoriui Vossui.
tiūristinė politika gali tą procesą pagrei
rašyti anksčiau.
Mažėja ir bendradarbiai, nes dalis jų iš
tinti. Ji gali net iškilti pačioje Lenkijoje,
Pirmą
kartą
paskelbtas
emigracinėje
mirė, dalis paseno ar išsisėmė. Tik retas
todėl lenkai privalo būti tai dienai pasi
spaudoj
(„Tydzien
Polski",
London,
1976.
laikraštis yra pajėgus mokėti nors simbo
ruošę. Visuomenė turi žinoti lenkų tautos
V. 15) naujasis dokumentas užima du pil siekimus. Programa remiasi sekančiomis
linius honorarus, tuo būdu atsilygindamas
nus
puslapius.
Daugeliu
atžvilgiu
jis
yra
jei ne už sugaištą laiką, tai nors už per
prielaidomis;
panašus į Lietuvos „Nacionalinio Liaudies
siuntimą.
Tauta yra suverenas, todėl ji turi teisę
Fronto“ ir Rusijos disidentų pareiškimus,
Kai kur jau pradedamas kelti seniai
laisvai spręsti savo likimą. Visi krašto pi
tik
pritaikytas
Lenkijos
sąlygoms.
pribrendęs laikraščių apsijungėme klausi
Dokumente sakoma, kad Lenkijos ofi liečiai teisės atžvilgiu yna besąlyginiai ly
mas. Lietuviškų laikraščių ir žurnalų išei
cialūs sluoksniai neleidžia krašto visuome gūs, todėl jiems turi būti sudarytos lygios
vijoje tikrai esama per daug. Jei tikėti
nei daryti įtakos į vidaus bei užsienio po galimybės. Lenkų didžioji dauguma yra
skelbiama statistika (apie 70 periodinių
litiką. Atvirkščiai, visuomenės siekimai ir tikintieji. Tarp jų daugiausia katalikų.
leidinių), tai, gal būt, būsime pasiekę išei
nuotaikos valdžios yra ignoruojamos. Val Politinė santvarka Lenkijoje negali dis
vijoje visų tautų rekordą. Kas gali visus
džios aparatas siekia vis labiau apriboti kriminuoti tos daugumos.
tuos laikraščius užpildyti originalia me
Pradedant XVI šimtmečiu, tradicinė len
žmogaus teises. Iš kitos pusės, stebint
džiaga, perskaityti ir, svarbiausia, išlaiky
tarptautinę padėtį, galima prieiti išvados, kų politinė mintis pirmavo demokratinia
ti. Kas antras lietuvis turėtų būti bent pa
jog negalima tikėtis, kad dėl užsienio me pasaulyje. Lenkams primesta totali
kenčiamas žurnalistas, kas dešimtas —
spaudimo ar įtakų Lenkijoje kas nors ga tarinės autokratijos santvarka yra visiš
rašytojas.
li pasikeisti geron pusėn. Todėl visų pir kai svetima jų tautinėms tradicijoms. To
Mums, gyvenantiems Europoj, apie rim
ma patys lenkai turi daugiau rūpintis sa dėl Lenkijos Nepriklausomybės Santarvė
tesnį suisiglaudinimą vargu ar dar reiktų
siekia: atgauti Lenkijai tikrą suverenu
vo krašto reikalais.
kalbėti, nes tik vieną savaitraštį teturime.
Vis labiau yna jaučiamas reikalas išeiti mą, padaryti lenkus savo krašto šeiminin
Tad didžiausias rūpestis yra išsilaikyti ir,
toliau, negu vienkartiniai protestai, ir su kais ir įgyvendinti žmogaus teises. Sukur
jeigu tik galima, tobulėti. Deja, tobulėji
F. Annucio savo laiške prašo nepamirš
mo klausimas per daug opus, priklausąs ti Helsinkio susitarimo, nurodydamas, formuluoti tautos daugumos pozityvius ti teisines normas, pagal kurias Lenkijoje
ne vien tik nuo red aktoriaus, bet ir nuo kad jis žino apie 80 kalinių, kurie prašo, siekimus. Raginama skelbiamąją progra galėtų įsitvirtinti daugiapartinė demokra
bendradarbių. Tačiau jis niekada neuž kad kaliniams būtų suteiktos bent tokios mą rimtai apsvarstyti ir, kur galima, vyk tinė santvarka, mokslo ir kultūros pažan
mirštinas, nes niekas nenori skaityti jam teisės, kokias turėjo carų laikų kaliniai. dyti. Programos autoriai kreipiasi į visus ga. Plačiai atidaryti langus į pasaulį, su
lenkus, kurie nuoširdžiai trokšta nepri. daryti sąlygas laisvai keliauti, pasikeisti
nepatinkamo laikraščio.
Šitokios esančios tos kalinių teisės: 1) pa
idėjomis bei informacijomis.
Palikę laikraščio turinį tuo tarpu nuo kankama medicinos pagalba jos reikalin
Programa yra išdėstyta 26-;uose punk
šaliai, stabtelėkime ties jo finansine puse. giems; 2) leisti šeimos nariams ir drau
tuose, iš kurių čia paminėsime tik kelis,
Per DBLS atstovų suvažiavimą buvo pa gams aplankyti kalinius; 3) leisti atlikti
PRANCŪZIJA NEPASITRAUKIA
kur nubrėžiami Lenkijos santykiai su kai
judintas laikraščio kainos klausimas. Kai bausmę savame krašte; 4) suteikti religi
mynais. Iš jų svarbiausi — santykiai su
kam ji atrodė šiek tiek per didelė. Tad
Pranįcūaijos
prezidientaJi
Giscard
d
“
Esjos laisvę; 5) atskirti politinius kalinius
Rusija, kurie šiuo metu oficialiai apibrė
šiek tiek statistikos.
taing
lankydamasis
Vašingtone
pareiškė,
nuo kriminalinių; 6) neversti dirbti sun
Pačiu geriausiu atveju už „E. Lietuvį“
kad Prancūzija pasilieka Atlanto santar žiami kaip draugiški. Eet ar iš tikrųjų jie
kių darbų.
(įskaitant ir aukas) tikimasi surinkti apie
vėje ir yra pasiryžusi visais galimais bū yra tokie? Lenkų tauta negali užmiršti ne
Gunars Rodes gelbėjimo komitetai su dais ginti laisvę. Jis įspėjo JAV negrįžti išprovokuoto užpuolimo 1939 m., Lenkijos
8.000 svarų. Vienos savaitės pasiuntimo
piliečių deportacijų, Kaityno žudynių ir
išlaidos yna 63,50 sv. Tokiu būdu per me daryti ir kituose JAV miestuose. Rašomi prie izoliacijos.
t jt. Lenkai negali to dovanoti, tuo labiau,
tus (50 numerių) parsiuntimo išlaidų su šimtai laiškų Kongreso nariams ir įtakin
sidaro 3.175 svarai. Pridėjus įvairiais susi giems asmenims.
NERAMUMAI DĖL MAISTO TRŪKUMO kad sovietai neprisiima kaltės. Maskva
turi suprasti, kad tokia padėtis tik didina
rašinėjimo ir raštinės išlaidas, jos lengvai
APELIACIJA ATMESTA
pasieks 3.300 svarų. Tad visų tarnautojų
Nepatvirtintoms spaudos žiniomis, Sov. lenkų neapykantą Rusijai. Santykiai tarp
Lenkijos ir Rusijos galėtų būti draugiški
bei darbininkų algoms, popieriui, dažams,
Neseniai penkiems metams nuteistas A. Sąjungoje dėl nuolatinio kai kurių pro
mašinų remontui ir spausdinimo reikme Tverdcohlebovas buvo padavęs apeliacijos duktų trūkumo prasidėję neramumai. Esą, tik tuo atveju, jeigu sovietai prisipažintų
nimis atlieka tiktai apie 4.700 svarų.
skundą, kuris buvo svarstomas jam neda Rygoje, Kijeve ir Rostove buvę išvartyti
Žymi dalis skaitytojų reikalauja'prisiųs lyvaujant. Skundas atmestas. Tverdochle- prekyviečių stalai ir apgrobtos maisto
ti įmokėtos prenumeratos pakvitavimus. bovas buvo apkaltintas už priešsovietinę krautuvės. Ele to, Rygos uoste prasidėjęs
Skaitant tik antros rūšies pašto išlaidas veiklą.
darbininkų streikas.
ir vokus, dar .reiktų išleisti apie 50-70 sva
Labiausia trūksta daržovių,, paukštienos
rų. (Iš tikrųjų pakvitavimai dažniausiai
ir prieskonių. Už mažą česnaką Maskvos
JAV STIPRINASI EUROPOJE
pasiunčiami kartu su laikraščiu, o mokan
juodoje rinkoje mokama net po rublį. Mė — Rytų Vokietijoje vykstančioje komu
zidento rinkimų atsistatydink, nežiūrint
tiems čekiais, jie ir nereikalingi). Tad pa
JAV gynybos ministerija praneša, kad sos trūkumo Maskvoje nepastebėta.
nistų konferencijoje Politbiuro narys Su kas tuos rinkimus laimėtų.
kėlus laikraščio kainą ir nemokant ben nauji kovos daliniai bus siunčiami į šiau
slovas pareiškė: ,.Šiandien Amerikos poli
— Sir Harold Wilson sutiko būti D. Bri
dradarbiams honoraro, vistiek reiktų ste rinę Vokietiją. Tatai daroma ryšium su
VISI TURI RŪPESČIŲ
tiniai vanagai, Vokietijos revanšistai ir tanijos — Sovietų Sąjungos Draugijos
buklo, kad jis pats vienas galėtų išsivers Varšuvos bloko karinių pajėgų didinimu,
Kinijos maoistai stovi kartu ant prieško- garbės prezidentu. Tas pareigas yra ėję
ti. O turint galvoje, kad prenumeratorių o taip pat norint palengvinti britų kari
Politinių mokslų profesorius Bostono
lordas Atlee ir H. Macmillan.
skaičius nebegali didėti (jaunimas lietu nius įsipareigojimus šiaurinėje Vokietijo universitete W. C. Clemens paskelbė munistinės platformos“.
— Centrinėje Azijoje (Sov. Sąjunga)
—
Baltijos
uostuose
Sovietai
stato
nau

viška spauda beveik nebesidomi), lieka tik je. Naująjį dalinį sudarys šarvuočių bri straipsnį (Times, gegužės 18), kuriame
įvyko gana smarkus žemės drebėjimas.
vienas kelias — pašaipa iš šalies.
gada, susidedanti iš 3.800 vyrų.
nagrinėja Vakarų — Varšuvos pakto san jus išsikėlimo laivus, kuriuos vadina „RoApie 10.000 žmonių liko be pastogės. Au
Noris spaustuvė atliekamais pašaliniais
tykius. Be kita ko, jis pačioje pradžioje pucha“.
darbais gerokai prisideda prie nuostolio
BREŽNEVO LAIŠKAS
/
— Pirmą kartą po antrojo pasaulinio kų skaičius nepaskelbtas.
pasisako apie britų-amerikiečių paveldė
— Britų mokslininkas prof. B. Spalding
sumažinimo, bet visų trūkstamų išlaidų
karo Čekoslovakija nupirko 300, lEiritiįh
tas
savybes,
dažnai
privedančias
prie
ne

Senasis Jugoslavijos prezidentas Tito
negavo vizos dalyvauti mokslinėje konfe
iki šiol dar nepajėgia padengti. Tad stip
Leyland
automobilių.
susipratimų. Esą, amerikiečiai visada no
rencijoje Minske. Priežastis nenurodyta,
riausias ir patikimiausias ramstis dar vis pagaliau laimėjo (bent popieriuje) šaltąjį ri būti pirmieji. Todėl jie dažnai savo
— Britų ir JAV gynybos ministerijos tačiau spėjama, kad jis nebuvo įsileistas
karą
su
Kremliumi.
Jis
gavo
L.
Brežnevo
paslieka L. Namų bendrovė.
nuopelnus
ir
pajėgumą
perdeda,
o
sveti

paskelbė, kad Sovietų kariškasis biudže
•Leidėjai, spaustuvė ir redakcija daro vi laišką, kuriame pasižadama nesikišti į Ju mųjų sumažina. Britai kaip tik darą prie tas yra tris kartus didespis, negu oficia dėl simpatijų žydams.
— Žinomas sovietų jaunas pianistas Jusa, kad laikraštis be didelių rūpesčių ga goslavijos ir kitų komunistinių kraštų vi šingai. Dėl šito esąs atsiradęs nuomonių liai skelbiama, ir 60% didesnis, negu Va
ri Jegorov, turėjęs koncertuoti Brescia
lėtų laikytis. Skaitytojai prašomi supras daus reikalus. Laiškas buvo parašytas po skirtumas, vertinant Sov. S-gos karinį pa karuose buvo spėjama.
mieste Italijoje, paskutinę minutę pasi
ti sunkią lietuviškos spaudos padėtį, ne to,- kai Rumunijos, Italijos, Prancūzijos, jėgumą ir vakariečių nepasiruošimą. Bri
— Vokietijoje suimta užs. reik, ministe prašė pabėgėlio teisių.
būti negailestingais jos teisėjais, bet pa Ispanijos, Švedijos, D. Britanijos ir Nor tų ekspertai nuolat įspėja amerikiečius
— Jordano karalius Husain pradėjo de
gal išgales paremti prenumeratomis, au vegijos komunistų partijų atstovai, susi (iš kuklumo sumažindami savo pačių rijos tarnautoja Berger, kuri išdavusi
rybas su Sov. Sąjunga dėl ginklų užpirki
komis ir rašiniais. Kas bus, kas nebus, bet rinkę Belgrade, atmetė Sov. S-gos pasiū reikšmę) apie gresiantį pavojų, o ameri svarbius dokumentus Rytų Vokietijai.
— Anglijoj, Stoke-on-Trent rajone dre mo Jordano kariuomenei.
savo vienintelį laisvoje Europoje savait lymą sušaukti Europos komunistų konfe kiečiai optimistiškai tvirtina, kad visa,
— Automobilių firma British Leyland
raštį privalome išlaikyti ir jį išlaikysime. renciją.
ką sovietai, darydami didžiausias išlaidas bėjo žemė, bet materialinių nuostolių ne
duoda darbininkams T. V. aparatus, laik
Kadangi tas laiškas prieštarauja „Čeko karinėje srityje nauja atranda, Amerikoje padaryta.
— Lordų rūmai paskelbė, kad namus rodžius, patefonus ir pinigines dovanas
slovakijos pavasario“ metu išgarsėjusiai jau seniai yra žinoma ir išbandyta...
perkantieji
gali netekti depozito, jeigu jį iki £1.000 už pasiūlytus pagerinimus, pa
Brežnevo
doktrinai
(nepaklusniems
tvar

SIGNALAI
Prof. W. C. Olemens mano, kad šie du
kyti siunčiami lankai), tai tik ateitis pa kraštai, norėdami užtikrinti taiką ir sau įmoka nesąžiningam agentui. Depozitai dedančius sutaupyti laiką ir pinigus.
JAV viceprezidentas Rockefeleris, lan rodys, kokios vertės yra naujieji Brežne
— Ukrainoje ir pietinėje Rusijoje, pa
gumą, turi glaudžiau derinti savo politi turi būti mokami tik pardavėjo advokatui. sak spaudos, plintanti snukio ir nagų liga.
kydamasis Vokietijoje pareiškė, kad Sov. vo pažadai.
— Iš D. Britanijos pažadėto 950 mil.
ką. čia pat jis nurodo ir Sov. Sąjungos
Sąjunga yra „naują, atbaigta imperializ
rūpesčius, kurie, nežiūrint masinės karo svari) kredito Sov. Sąjunga iki šiol pasi
mo forma — bariamo ir marksizmo miši
ORLOVAS SUIMTAS
pramonės, nėra be šešėlių. Norėdamas naudojo tik 15 mil. svarų. Britų prekės
nys, pasinešęs į kolonializmą“. Jis ragino
esančios per brangios.
EUROPOS LIETUVIS —
Nato pasiskubinti ginkluotis, kad galėtų
A. Sacharovo draugas, mokslininkas Ju vaizdingiau juos nušviesti, jis perkelia
LITHUANIAN WEEKLY
— Japonijoje areštuotas Novosti.kores
atremti pasauliui gresiantį pavojų. Sovie ry Orlovas Maskvoje suimtas. Jis pirmi skaitytoją į įsivaizduotą Sov. Sąjungos
Printed and Published in Gt. Britain bv
tų agentūra Tass šį Rockefelerio pareiški ninkavo neoficialiai sudarytai Žmogaus generalinio štabo posėdį. Čia karininkai pondentas Mačechine, bandęs išgauti JAV
ths Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke
mą stipriais žodžiais pasmerkė.
teisių grupei, kuri buvo pasiryžusi ištirti, vienas po kito nagrinėja įvairius karo laivyno susisiekimo šifrą.
— JT Žmogaus teisių komisijai įteikta Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-727247#
Tokie pat .signalai ateina iš Japonijos. kaip sovietai vykdo Helsinko susitarimus. aspektus ir nurodo jų gerąsias ir blogą
Registered as a newspaper at the Post
Gynybos Agentūros direktorius M. Saka Orlovą sulaikė trys vyrai gatvėje, įsimetė sias puses. Pažymėtina, kad prie neigia peticija su 600.000 parašų, kurioje prašo
mųjų savybių priskaitoma ir Varšuvos ma išlaisvinti Sovietų baptistų vadą G. Office.
ta pareiškė, kad Japonų jūroje šiuo metu į automobilį ir nuvažiavo.
pakto partnerių nepatikimumas. „Drau Vins. Parašai buvo renkami dvylikoje
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
esama 750 moderniškų Sov. Sąjungos lai
gai, kai vakariečiai skaito mūsų tankus, valstybių.
ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
PARODĖ PAVYZDĮ
vų. Turėdami neužšalančią bazę Vladivos
jie užmiršta atmesti tuos, kuriuos reikės
— Dėl blogo derliaus Brazilijos planta
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
toke, jie esą pavertę Japonijos jūrą į So
„Sunday Telegraph" (gegužės 16) įsi palikti Varšuvoje ir Prahoje vidaus tvar cijose, kavos kaina neužilgo beveik padvi savo nuožiūra.
vietų ežerą.
dėjo tokį strapsnelį vedamųjų skiltyje. kai palaikyti. Nežinia, koks skaičius mū gubės.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
„Praėjusią savaitę prancūzams laimė sų vadinamųjų ginklo draugų panorėtų
— Anarchistų vadovės, žurnalistės Ul- dėl to nesusitarta, negrąžinami.
■■■■■MMnMmnmHSl
jus futbolo rungtynes Glasgove, tūkstan jungtis žygiui į Vakarus. Jie žino, kodėl rike Meinhof, kuri buvo rasta kalėjimo
Prenumeratos kaina metams 8,50 sv.;
čiai bavarų, kurie nepasižymi ypatingu mes, įrengdami atominių raketų bazes jų celėje Berlyne pasikorusį, laidotuvėse da pusei metų — 4,50 av.; dolerio kraštuose
Mielam bičiuliui
flegmatiškumu, nors ir susijaudinę, po žemėje, pačias raketas pasilikome Sov. Są lyvavo tūkstančiai kairiojo sparno berly — 19.50 dol. mettos; Vokietijoj — DM 45.
ANTANUI VESELGAI,
pralaimėjimo išvyko atgal tvarkingai. Nei jungoje.“ šitaip tariamai pasisako vienas niečių.
jo brangiai sesutei Lietuvoje
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
vieno policininko nosis, kėdė iar butelis generalinio štabo karininkas.
— Daugpilio (Latvijoje) katalikai įtei jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
mirus, reiškiame giliausią
nebuvo sudaužyta. Koks gražus pavyzdys
užuojautą.
Suvedęs visus abiejų pusių pliusus ir kė Sov. S-gos vyriausybei raštą su 5.043 cija nesiima atsakomybės.
tiems vandalams ir chuliganams, kurie minusus, prof. W. C. Clemens galvoja, parašais, kuriame prašoma nesunaikinti
Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 2.00
J. Galbuogis, M. Janulis
taip dažnai pažemina britų futbolo mė- kad jėgų balansas pasaulyje dar ilgam katalikų bažnyčių.
sv. už eol|. Didesni skelbimai atitinkamai
gėjų klubų gerą vardą."
— Dr. Kissingeris pareiškė, kad po pre- brangiau.
gali būti išlaikytas ir taika apsaugota.
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Krėve ir „Literatūra“
Dar nepriklausomybės laikais už komu Krėvė priėjo, paėmė ir pabučiavo maino
nistinę veiklią kalėjime sėdėjusi Michalina ranką. AŠ ko nepnavdirkalu. Augustaitis
Meškauskienė „Nemuno“ žuimalie (Nr. 1, stipriai paspaudė man ranką. Buvau visai
1976 na.) pateikia pluoštą atsiminimų apie pasimetus, išraiudus ir nežinojau, nė ką
prof. Vincą Krėvę-Mickevičių. Straipsnyje daryt.
„Kartu su mumis — Krėvė“ ji gana bohe Tur būt, tai matė Augustaitis ir, gelbė
miškai 'apibūdina ši garsųjį lietuvių rašy damas maine, dalykiškai įtarė:
toją ir universiteto profesorių, į rikiuoda — Susitarki!, kurią dieną, kurią valan
ma jį i pačių aršiausių antifašistų eiles. dą...
Per eilę pasimatymų ji prikalbėjo V. Krė — O kvieskite jūs pati, ką norite, —
vę prisiimti atsakingojo redaktoriaus pa kalbėjo Krėvė.
Padėkojau ir galvotrūkčiais išlėkiau.
reigas komunistų partijos 'sugalvoto leisti
žumailo „Literatūra“. Krėvė, būdamas Hu Krėvės buto didžiajame kambaryje gra
manitarinių mokslų fakulteto ieiidytklos žiai paruoštas stalas. Užstalėje pats profe
„Universitas“ redaktorium, galėjęs išleisti sorius Krėvė-Mickevičius — šypsosi lai
žurnalą, neprašydamas jako valdžios lei minga vaiko šypsena. Aplinkui jauni mū
dimo, ką jdis ir padaręs. Čia pateikiamos sų literatai — Petras Cvirka, Kostais Kor
M. Meškauskienės straipsnio ištraukos sakas, Teofilis Tilvytis, Jonas Šimkus,
liudija, kaip lengva buvo ano meto Lietu Juozas Banaitis, na, ir aš. Visi smagūs,
voje skleisti komunistinę propagandą, nors pradžioje kiek varžosi.
įtraukiant į ją net pačius gabiausius uni Krėvė paveda -man šeimininkauti.
versiteto profesorius ir rašytojus. Ar pro Viešpatie — man norisi prasmegti skra
fesorius V. Krėvė-Mickevičius, „Dangaus džiai žemę! Lyg pasmerktoji žvelgiu į
ir žemės sūnų“ autorius, pabėgęs nuo bol Cvirką, o tas j'au viską supranta — jis jau
ševikų invazijas ir miręs tremtyje tikrai šečminiinkauja: žeria sąmojį, pila į taure
buvo taip giliai susižavėjęs M. Meškaus- les kam konjaką, kam 'krupniką. Aš šiaip
kienės-Navickailtės idėjomis, air ji tiktai taip pilstau kavą. Ki-lnoj-am taureles, užbando jį tokį galantišką, bet naivų iir pri kandžia-ųjam. Dalijamės įspūdžiais.
siekusį Smetonos priešą savo straipsnyje
Cvirka j'au pabuvojęs įvairiose redakci
pavaizduoti, reikia palikti spręsti skality- jose, spaustuvėse, 'apėjęs kone visas kavi
tojamis, kurie jį geriau, negu daugelis iš nes bei užkandines, kalbėjęsis su dešiniai
mūsų, pažinojo. O dabar tegu prabyla iš siais ir kairiaisiais, su rašytojais ir su
kalbingoji meno veikėja ir knygos „Žvel žurnalistais, pasišnekėjęs su paprastais
giu į tolius“ autorė M. Meškauskienė.
žmonėmis prie laikraščių kioskų, su vai
„O vieną rytą... veik nepaisbel'dęs įlėkė kais laikraščių pardavėjais. Jis ir prie sta
tybos darbų pabuvojęs, ten pasikalbėjęs
nušvitęs Petras Cvirka:
su darbininkais. Viši perka, visi -skaito,
— Štai... štai jau... jau yra...
Ir patiesė ant stalo pirmojo „Literatū gyvai kalba apie mūsų „Literatūrą“. Kiek
vieną dieną atbėgęs man Petras apie visa
ros“ numerio keletą egzempliorių...
Nustebęs žiūrėjo į mane Petras. Žiūrė tali gyvai pasakoja. Dar -tik -savaitė, kai
jo ir lyg mažas vaikas tarsi ko laukė, ko pasirodė „Literatūra“, o įspūdžių, komen
klausė, guodė ar ramino... Abu pritilę, su tarų labai daug.
Aš irgi buvau sutikus keletą savo drau
simąstę, žiūrinėjom tą mūsų naujagimį,
kuris dar šiandien pat plačiai pasklis, pra gų iš pogrindžio. Jie papasakojo, koks di
bils nauju balsu, ką pašauks, ką sujau delis susidomėjimais nauju žurnalu tarp
darbininkų — perka, svarsto, ginčijasi.
dins, pažadins...
Todėl dabar šiltame -šiauriame rate, prie
Atsipeikėjus tariau:
gražaus stalo, kur taiip šiitai, padrąsiman— Pas Krėvę! Einam pas Krėvę...
Ak, kaip džiaugėsi, kaip šypsojosi mūsų čiaii šypsosi žymiai vyresnis mūsų draugas
mielasis profesorius... mūsų Krėvė ir ge ir šeimininkais, mudu su Cvirka vienas
per -kutą pasakojom, įką buvome girdėję.
rasis Augustaitis...
Po keleto dienų vėl užbėgau į universi Cvirka juokdamasis šnekėjo, -kad dešinieji
tetą. Docentas Auigustalitis stovėjo antro rašytojai — Kossu-Aleksandravičius, B.
aukšto aikštelėje ir dairėsi. Pamatęs ma JEInazdžionis ir kiti — tiesiog pritrenk-1i —
ne, pamojo ranka. Priėjus pasisveikinau. -lyg -kas būtų jiems -per galvą smogęs! O
— Einam i dekanatą, jus kviečia Krėvė. Liudas Gina — Rašytojų draugijos pirmi
Profesorius ištiesė ranką, šiltai šypso ninkas — kratęs, girdi, barzdelę ir vis kar
josi ir tyliai klausė, kaip eina mūsų žur tojęs: o aš, o -aš, dūšia mano?! Kodėl ma
nalas. Pasakojau, ką buvau girdėjusi iš nęs nėra, -ar taš nepažanigus?! Ir Binkis įsi
Cvirkos, Korsako ilr kitų: „Literatūra“ žai žeidęs — kodėl be jo? O tie reakciniai- žur
biškai perkama, didelis susidomėjimas, nalistai — tiesiog žaibus ir perkūnijas
svaido: tai kulturbolševizm-as — uždraus
gyvi komentarai.
Krėvė patenkintas juokėsi, žvelgė čia į ti! Universiteto kioske per porą valandų
AuguStaiitį, čia į mane. Paskui kiek atsilo buvo -išpirkti visi „Literatūros“ egzemplio
šė ir, pakėlęs galvą, pasakė:
riai. Sustoję grupėmis -studentai skaito,
— Turėtume atšvęsti... „Literatūros" šnabždasi, džiaugiasi. Statybose žurnalas
pasirodymą... Ir, kreipdamasis į mane, eina iš rankų j rankas ligi suddll-imo —
klausė, ar nevertėtų susirinkti kurią die nors žurnalais -nebrangus, betgi prie staty
ną po pietų pas jį išgerti kavos, pasišne bų dirba bedarbiai, todėl ir dalijasi, įsigi
ję keletą egzempliorių. Įmonių darbinin
kėti, -pasitarti.
— Kaip jūs manote? — visai rimtai kai ramiai skaito ir tyfliiiai dirsčioj-a vienas
klausė Krėvė.
į kitą — ne tik mes, pasijudino ir inteli
Susijaudinus nežinojau, ką sakyt.
gentai!
— Labai ačiū, profesoriau, tad būtų gra
Jaukiai šypsodamasis, Tilvytis ramiai
žu, suartintų visus, jei jūsų neapsunkin- pasakojo, kad .JKunitaplio“ redakcijoj ben
tų... — lemenau aš.
dradarbiai ir atėjusieji iš kitur paskutinę
Krėvė ir Augustaitis -abu tvirtino, kad savaitę tik ir kalbėjo apie „Literatūrą“ —
čsia joks apsunkinimas — tiesiog pasėdė kokia daugybė draugų, simpatikų, bet esa
tume, pasikalbėtume, ir tiek. Reikia gi vi ma ir pikto šnypštimo — iš tų, kurie šį ne
siems drauge pasidžiaugti.
tikėtai -pasirodžiusį žurnalą gatavi van
— O ką pakviesti — čia jūs pati spręs dens šaukšte paskandinti. Šimkus pasako
kite, — šypsojosi Krėvė.
jo, kaip daugumas „Lietuvos žinių“ ben
— Žinoma, žinoma, — kalbėjo Augustai- dradarbių džiaugėsi, o 'tik nežymi dalis
tis.
kraipė galvas, tyliai niurzgė.
— Jūsų sumanymas, jūsų darbas — o
Juozas Banaitis per šį tokį kuklų ir sa
švęsime visi! — j'au visai linksmai šnekė vo betarpiškumu gerą -pobūvį nepratarė
jo Krėvė.
nė vieno žodžio, tik retkarčiais, negalėda
Manyje tyliai dainavo, — tai jtarti'jos, mas -susilaikyti nuo Cvirkos svaidomų
mūsų partijos sumanymas...
pokštų, tyliai -susijuokdavo į delną, kai ap
— O profesoriau... tai jūs... jūs... — vi linkui Skardėjo linksmas juokas.
sa iškaitus kalbėjau.
Pasidaliję įspūdžiais, nejučiomis per-

Tautinė rezistencija
Ištrauka iš N. E. Sūduvio knygos VIENŲ
VIENI, vaizduojanti lietuvių tautos re
zistenciją ir sukilimą prieš 35 metus.

Lietuvos atstovų protestai
„Liaudies“ seimui 1940. 7. 21 nutarus prašytis
į Sovietų Sąjungą — galutinai paaiškėjo sovietinė
klasta. Tada 1940. 7. 21-23 Lietuvos atstovai Ber
lyne, Berne, Buenos Aires, Londone, Romoje,
Stockholme, Washingtone, Vatikane, Vichy įteikė
notas, protestuodami prieš Sovietų Sąjungos agresi
ją ir okupaciją. Tai pirmas formalus diplomatinis
pasipriešinimas, nes vyriausybė nebuvo to padariu
si, Sovietams Lietuvą okupuojant. „Savo protestais
Lietuvos diplom. atstovai, kurie tada dar visi buvo
savo diplomatiniuose postuose, iš vienos pusės —
formaliai nunuogino prieš visą pasaulį tą sovietinio
okupanto mėginimą užmaskuoti jau prieš tai jo
įvykdytą agresiją prieš Lietuvą, iš antros pusės —
autoritetingai pažadino pačią lietuvių tautą nepasi
duoti nevilčiai ir ruoštis visuotiniam pasipriešini
mui jos laisvės žudikams.“ (K. Škirpa, Į Laisvę, Nr.
27-64).
K. Škirpa taip pat mini, kad žinia apie diplo
matų protestus pasiekė ir Lietuvos žmones. „Lie
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Kultūros paminklai Lietuvoje
Daugelį metų užsitęsusi kultūras pa
minklų registracija baigta. „Kultūros ba
rai“ (Nr. 4) skelbia tos registracijos ap
skaitą. Kultūros paminklų apsaugos įsta
tymu šiuo metu Lietuvos teritorijoje glo
bojama 10.220 objektų.
Istorijos paminklų sąrašan įeina 1.052
objektai. Tai daugiausia su revoliucine
veikla, sukilimais ir antruoju pasauliniu
karu susiję dalykai. Likusioji dalis yra
žymiųjų rašytojų, dailininkų, muzikų,
mokslininkų memorialiniai objektai.
Archeologijos paminklų suregistruota
3.367. Ilš jų 1.515 yra vadinamosios respub
likinės reikšmės objektai. Patys įspūdin
giausi ir stambiausi archeologijos pamink
lai yra piliakalniai. Jų Lietuvoje suregist
ruota 672 — dvigubai daugiau nei Estijoėjom prie ateities planų. Aiškėjo būtinu
mas plėsti žuirn-alo -bendradarbių eiles —
kviesti profesorių Balį Sruogą, Vytautą
Montvilą, Kazį Borutą, Kaziuką Jalkutoėną,
Juozą Baltušį, Joną Marcinkevičių, Buitikų
Juzę, Vincą Žilionį, Julių Būtėną, Vytautą
Sirijos, Girą, pritraukti daugiau žurnalis
tų, -literatūros (kritikų, -mokslininkų ir ži
nomų visuomenės veikėjų.
Po -poros valandų pakilome nuo stalo.
Dėkingi spaudėm profesoriaus KrėvėsMickevičiaus šiltą gerą ranką.
Pritilę, susimąstę ėjom Vydūno alėja,
pasukome į Ąžuolyną. Jautėm draugystės
džiaugsmą ‘ir gyvą reikalą gilinti bendra
darbiavimą.“

tuvos dipl. protestą įteikiau Berlyne Vok. Užs.
Reik. Ministerijai liepos 22 d. ir pasiunčiau Kau
nui atvirą (nešifruotą) telegramą sekančio turinio:
„Dabartinį seimą, kaip rinktą po svetima militarine okupacija ir svetimos valstybės priespauda, už
slopinant kitokios negu komunistų partijos nuomo
nės reiškimą skaitau nekompetentingu reikšti bet
kuriuo klausimu mūsų tautos tikrąją valią. Protes
tuoju prieš jos padarytus liepos 21 d. nutarimus
įvesti Lietuvoje Sovietų santvarką ir Lietuvą įjung
ti į Sovietų Rusijos sąstatą, tuo panaikinant Lietu
vos valstybinę nepriklausomybę. Sakytus nutari
mus. kaip nekompetentingo organo priimtus, prie
šingus esančiai krašto konstitucijai ir mūsų tautos
ir valstybės interesams, skaitau neteisėtais, mūsų
tautai, valstybei ir man. kaip teisėtam nepriklauso
mosios Lietuvos valstybės atstovui, neprivalomais.“
Kadangi telegrama buvo sensacingo turinio ir
atvira, tai laiškanešys ne tik pats ją perskaitė, bet
davė ir kitiems ją perskaityti, ką tik sutiko pakeliui,
eidamas į Užs. Reik. Ministeriją, jų tarpe p. E. Gal
vanauskui, kurį sutiko einantį Laisvės alėja. To pa
sėkoje žinia apie mano pareikštą protestą paplito
Kaune žaibo greitumu“ (Į Laisvę, Nr. 27-64).
JAV pirmiausia rado atgarsio diplomatiniai
Lietuvos protestai. 1940. 7. 23 Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Sumner Welles paskelbė oficia
lų pareiškimą, kad Baltijos valstybių jėga įvykdyto

je ir Latvijoje. Toliau eina kapinynai (pil
kapynai ir senkapiai). Jų, sudėjus abejus
į krūvą, rasta 2.290. Be to, suregistruota
69 alkakalniai (kulto vietos) ir 8 kūlgrin
dos — slapti keliai, išgrįsti per neišbren
damas balas.
Architektūrinių paminklų suregistruota
daugiau kaip tūkstantis. Iš jų išsiskiria
gynybiniai įrenginiai (miestų vartai, pi
lių mūrai) ir architektūriniai pastatai. At
skirai suregistruota liaudies architektūra,
į kurios sąrašus pateko 39 kaimai, 72 so
dybos, 94 atskiri pastatai — iš viso 1.268
pastatai, šitoji registracija turės ypatin
gai didelės reikšmės, nes pertvarkant Lie
tu-vos kaimą, tie pastatai yra pasmerkti iš
nykti.
Dailės paminklų sąrašas apima 2.834
profesinės dailės ir 1.929 liaudies dailės
pavyzdžius. Skulptūros kūrinių užregist
ruota 476. Liaudies skulptūrų suregistruo
ta 624 ir liaudies tapybos objektų — 166.
I sąrašą pateko 31 Vinco Svirskio skulp
tūrinis kryžius, tebestovį Panevėžio rajo
nuose.
Ši kultūros paminklų registracija yra la
bai naudingas darbas ir nusipelno ypatin
go įvertinimo.
G. ZIMANO KNYGA

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KNYGA APIE PRANĄ DOVYDAITĮ

Lietuvių spaudos žiniomis, jau esanti at
spausdinta knyga apie mokslininką ir žy
mų katalikų veikėją profesorių Praną Do
vydaitį. Ją parašė dr. Juozas Grinius, o iš
leido „Ateitis“.
Kaip žinoma, prof. P. Dovydaitis buvo
ištremtas į Sibirą, kuriame jis ir mirė.
Nors veikalas vadinamas biografija, bet
jame plačiai pavaizduotas ir Lietuvos ka
talikiškasis gyvenimas.
VARŠUVOS LIETUVIAI

Varšuvos lietuvių veiklą vėl atgaivino
iš studentų naujai sudaryta Lietuvių Visuomeninės Kultūros Draugijos valdyba.
Įsteigtas ir senjorų ratelis, kuriam vado
vauja seniūnas A. Janikas. Kiekvieną
penktadienį ratelis rengia paskaitas apie
lietuvių istoriją bei kultūrą.
NAUJAS A. MACEINOS VEIKALAS

Prof. dr. Antano Maceinos naujasis vei
kalas „Religijos filosofija", dedikuotas
prel. Pr. Juro 85 metų amžiaus sukakčiai,
skaitytojus pasieks gegužės mėnesį. Leidė
jas — ,Krikščionis Gyvenime“. Prel. Pr.
Jurui 85 metai sukaks‘birželio 16 d.

SENOSIOS JAV IŠEIVIJOS SPAUDA
„Komunisto“ redaktorius G. Zimanas iš
leido ‘knygą „Mes — patriotai ir interna
Senosios lietuvių išeivijos darbų paroda
cionalistai“. Joje aprašomas proletarinio balandžio 2-4 d. d. Čikagos Jaunimo Cent
internacionalizmo atsiradimas, jo princi ro didžiojoje salėje dienraštis „Draugas“
pai ir bruožai.
paminėjo trigubą sukaktį — JAV 200 me
tų jubiliejų, organizuotos šio krašto lietu
vių veiklos šimtmetį ir savo šešiasdešimt
metį. Iš tikrųjų „Draugas" buvo pradėtas
J. Kuzmionis
leisti 1909 m., 'bet dienraščiu- tapo tik 1916
m. kovo 31 d. Faktiniu šios parodos ren
gėju buvo „Draugo“ red. Er. Kviklys su
talkininkais. Jis taipgi suredagavo ir pa
rodai skirtą 64 psl. leidinį, atskleidžiantį
daug įdomių duomenų. Atidaryme paro
Mano sesei
dos tikslus nušvietė „Draugo“ administra
torius kun. P. Cinikas, MIC, kaspiną per
Nubarstai žiedais kelius,
kirpo Lietuvos gen. konsule J. Daužvarvargeliais austus,
dienė. Pasveikinusi „Draugo“ leidėjus, ji
tyliai užliuliuoji
džiaugėsi lietuvių išeivijos ir lietuviško
dienraščio įnašu į JAV kultūrinį bei eko
pasaka užsupus.
nominį gyvenimą. Parodoje -buvo sutelkti
Vėjas išbučiavo
seniausieji JAV lietuvių laikraščiai, jų
Troškuliu tau lūpas,
tarpe — „Wienibe Lietuvninkų“ ir 1879
atminimų liepsnos
m. Niujorke išleisto pirmojo lietuviško
tavo sielą glausto.
laikraščio „Lietuwiszka Gazieta“ aprašai.
Nenuvyto rūtos,
Spaudos -skyrių papildė senosios knygos,
lietuvių kolonijų vaizdai. Parodas radiniai
nenuleipo mėtos,
atskleidė religinį JAV lietuvių gyvenimą,
tik krauju pražydo
parapijų veiklą, lietuvių draugi jas bei jų
rožės numylėtos.
kūrėjus, atspindėjo kovą už Lietuvos lais
vę. Paroda 'taipgi išryškino diplomatinę ir
Ieškai tu paparčio
konsulinę Lietuvos veiklą, JAV santykius
su nepriklausoma Lietuva. Gyvą JAV lie
žiedo palei upę,
tuvių gyvenimą senaisiais laikais liudijo
ieškai jo miške,
gausūs
plakatėliai, atvirukai, vėliavos,
klaidžiam kaip mūsų dienos.
įvairūs ženkliukai, renginių nuotraukos.
Raižo delnus usnys,
Parodos dekoravimu pasirūpino dailinkidilgėlės, ražienos,
kai Vincas Lukas ir Petras Aleksa. Lan
kytojų susilaukta daugiau ‘kaip pora tūks
gąsdina šešėliai,
tančių, kurių ketvirtadalį sudarė lituanis
sutemos dpsupę,
tinių
mokyklų bei organizacijų jaunimas.
kad miškų tankynėj,
Čikagos burmistras R. J. Daley, specialiu
pelkėse paklystum,
raštu sveikindamas parodos rengėjus,
kaip ramunės žiedas
džiaugėsi dideliu lietuvių ateivių įnašu
nuskinta nuvystam.
visose 'amerikietiško gyvenimo srityse.

Paparčio žiedas

Ašara nukrito,
dužo tartum viltys,
d kur nuriedėjo,
melsvas žiedas žydo.
Slapstos už išausto
dvasios meilės šydo, —
kur eini, perlais,
rubinais tvyska smiltys.
Kalvarijos kalną
akmenėliai klosto,
geros tavo rankos
prakaitą nušluosto.
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažįsta. To pareiš
kimo autoritetas buvo sustiprintas prezidento F. D.
Roosevelto, kuris atsilankiusiai Amerikos Lietuvių
Tarybos delegacijai 1940. 10. 15 pareiškė: „Sako
ma, kad Lietuva neteko savo neprikausomybės.
Yra klaida taip sakyti. Lietuva nėra praradusi savo
nepriklausomybės; Lietuvos nepriklausomybė tik
laikinai sutrukdyta. Laikbs ateis, ir Lietuva vėl bus
laisva“. Nors kiti ir kitiems prezidento pareiškimai
skyrėsi, tačiau kovoje prieš okupaciją jis buvo sva
rus propagandinis argumentas.
Jungtinių Valstybių pareiškimas turėjo įtakos
kitom Vakarų valstybėm. Jos susilaikė nuo de
monstratyvaus aneksijos pripažinimo, išskyrus Vo
kietiją ir Švediją. Anglija nei aneksijos nepripaži
no, nei atstovybės Soivetams neperdavė. Italija,
Prancūzija, Lietuvos diplomatines ir konsularines
atstovybes Sovietams perdavė, bet nuo formalaus
pripažinimo susilaikė. Šveicarija atstovybės ir kon
sulato veiklą suspendavo, o turtą pati paėmė globo
ti. Išliko atstovybės dar Vatikane ir Buenos Aires,
iš kurio paskiau atstovybė persikėlė į Montevideo,
Uragvajų. Tokiu būdu Lietuva tarptautinės teisės
požiūriu išliko okupuota, bet suvereninė valstybė.
Prieš šitą Lietuvos de jure nepriklausomybę
bus nukreiptos nuolatinės ilgu laikų sovietinės pa
stangos, lig šiol laimėjimo Maskvai nedavusios.

(Bus daugiau)

VLIKO ATSTOVAS D. BRITANIJAI ‘

Eltos biuletenis Nr. 18 painformuoja,
kad Vliko atstovu D. Britanijai paskirtas
Z. Juras.
KNYGA APIE VYSK. V. BORISEVIČIŲ

LKM Akademijos centro valdyba Romo
je išleido monografiją „Vyskupo Vincento
Borisevičiaus gyvenimas ir darbai“. Au
torius — kun. dr. Andrius Baltinis.
4
200 LAISVĖS METŲ PAMINĖJIMAS

Šiemet lietuviai kartu įsijungę mini
Amerikos laisvės sukaktį. Pirmasis dides
nio pobūdžio įvykis buvo bal. 25 d. McCormik salėje. Nors oras buvo labai vėjuo
tas, 'lietingas, bet susirinko daugiau kaip
du tūkstančiai žmonių. Puikus dail. Tričio sveikinimas „Hapy Birthday America“
virš scenos. Atidarė dr. Balčiūnas, prave
dė dr. Dargis. Dalyvavo Chicagos simfoni
nis orkestras, sol. Elčkienė ir Al. Brazis,
Valeišaitės baleto šokėjos, Sūkurys ir NeoLithuania tautinių šokių grupė. Orkestras
išpildė keletą prof. Jakūbėno kūrinių, o
pabaigai visi užtraukėme „God Bless Ame
rica“. Pradžioje buvo sugiedoti abu him
nai. Veteranai ir publika pagerbė vėliavą.
Maldas kalbėjo vysk. V. Brizgys ir kun. A.
Trakis, sveikino gen. kon. Daužvardienė,
Alto pirm. Bobelis ir Balfo pirm. M. Ru
dienė. Burmistro Daley atstovė įteikė spe
cialų pažymėjimą, padedant St. Balzekui.
Po to vyko banketas, į kurį atsilankė dau
giau kaip trys šimtai tautiečių.
Sekantieji paminėjimai bus Lietuvių
Operoje gegužės pradžioje, o rugsėjo 5 d.
Amfiteatro salėje Tautinių šokių šventė
je. Tai bus pats didžiausias ir įspūdingiau
sias įvykis, nes suvažiuos iš daugelio kraš
tų lietuvių šokėjai.
Bal. Brazdžionis

AR SKAITAI VIENINTELĮ LAISVOJE
EUROPOJE SAVAITRAŠTĮ — EUROPOS
LIETUVĮ?
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Susitikimas Vokietijoje

Vyrai ruošiasi j aim kokybės ženklą suteik
ti, o moterys firminę parduotuvę tariasi
nuo pamatų nukelti.
Taigi skubėkite, kol arbitrai (.kitaip ta
Atvykęs
su
sovietinių
žurnalistų
grupe
vėžių,
nes
ji
buvo
suplikusi
ir
sukrovusi
Lietuvių šventė Honiburge-Saaro krašte kurią atliko Vasario 16 gimnazijos moks
riami, milicija) šiame ginče galutinio žo
į
Angliją
Juozas
Jurevičius
savo
patirtus
į šaldytuvą tik tiek, kiek reikės, ne dau
Šios šventės mintis kilo Vasario lė leiviai. M. šiušelio paruošti tautinių šo
džio nepasakė.
tosios minėjime Kaiserslauterne. Tada kių šokėjai sušoko visą eilę šokių, mer įspūdžius, iliustruotus spalvotais Londono giau.
Jei pavėluosite, galite likti neragavę.“
paiveilkishais,
aprašė
„Švyturio
“
žurnale
Nepastebi,
kad
anglai
'būtų
šykštuoliai.
Saaro krašto LB apylinkės aktyvus veikė gaitės padeklamavo eilėraščių, o pabaigoj
(Nr.
7).
Kiek
aptrumpiinę
čia
pateikiame
Bet jų racionalumą ne sykį akivaizdžiai
jas Algirdas Palavins,kas suėjo į glaudų dr. Jonaitė su dviem gimnazistėm padai
LIETUVOS SPAUDA
kontaktą su Miesau LB apylinkės valdyba navo kelias lietuviškas daineles. Rengėjai juos be komentarų, kuriuos gali pasidary matai. Mūsų akims tas racionalumas, tas
ti
kiekvienas
skaitytojas
pagal
savo
patir

gebėjimas
skrupulingai
skaičiuoti
pensus
Lietuvoje leidžiama 60 respublikinių,
ir jie bendrai sutarė surengti lietuvių A. Palavinskas ir J. Nevulis įteikė meno
kiek neįprastas. Todėl žvaliai nusiteikusi miestų ir rajonų laikraščių ir 22 respubli
šventę 'Hamburge. Toji šventė įvyko ge programos vadovams dovanų ir gėlių ir ti- '
Važiuojant iš aierostoties, dar Londono mis L. Kranfiild pakeliui į Biiminghamą kiniai žurnalai. Tačiau tik vadinamieji
gužės 8 d.
pabaigai pakvietė visus susirinkusiuosius
prieigose, mūsų gidė mis L. Kranfild ar Oksfordą pamėgino mums atkasti to ra respublikiniai laikraščiai ir žurnalai išlei
sugiedoti
Tautos
himną.
Po
to
dalyviai
da

Pamaldos
linksmai paklausė, ar tarp mūsų neatsi cionalumo šaknis. Pradėjo ji tai sąmojin džiami į užsienį. Miestų ir rajoninių laik
Šį kartą buvo pasidalinta į dvi atskiras lijosi įspūdžiais dar kelias valandas, savo rastą turčių, norinčių pirkti namą. Galin gai. Girdi, dabar, sunkios krizės metu, raščių užsieny gyvenantieji lietuviai ne
konfesines dalis: evangelikus ir katalikus. alkį ir troškulį numalšindami iš Algiman ti' nors tūkstantį rūmų ‘pasirinktinai pa anglų šeimininkės tik ir dairosi kuo pigiau gali užsisakyti.
Evangelikams atlaikė pamaldas su šv. Va to Daubaro vedamo bufeto. Norintieji ga siūlyti. Neperdėjo. Britų sostinėje išsyk pirkti, mažiau išleisti. Šitaip pigų daiktą
kariene jų kapelionais kun. dijakonas Fri lėjo smagiai pasišokti, grojant jauniems pamatėme šimtus evakuojamų namų. Se nužiūrėjusi, viena anglė įsigudrino mai
BLOGA OBUOLIU PREKYBA
das Skėrys. Pamaldose dalyvavo apie 20 homburgiečiams, vadovaujant Daubarui nučiukų. Naujų. Paprastų ir pabaltintų tinti savo vyrą katėmis skirtu konservuo
jn.
.
Lietuvoj obelimis apsodinta apie 45.000
tikinčiųjų. Fr. Skėrys pasakė taip pat ati
niamių vieniai šeimai. Bėgte bėga iš savo tu paštetu. Tokių konservų išties yna, iii
tinkamą pamokslą. Tai buvo lyg ir lietu Vysk. dr. Antano Deksnio jubiliejus
sostinės britai. Bėga dėl tolydžio augan ije .atsieina 18 pensų. Katytei jų trims 'pa ha. Ir vis dar sodinama. Praėjusiais me
Taip jau atsitiko, kad lietuvių šventė čių mokesčių Slėgi ies. Bėga, kad mažes roms užtenka. Ne išsyk pamėgęs 'keturko tais piauginta apie 200 tūkstančių tonų
viškos parapijos įkūrimas, nes šioje srity
je dar niekada nėra- buvę lietuviškų pa Homburge buvo kaip tik vysk. Deksnio 70 nieji miestai esą pigesni. Bėga, kad kitur jams 'skirtus konservus tais vyras. Tačiau obuolių, bet tiktai pusė jų sugebėta par
maldų evangelikams. Katalikams pamaldų metų amžiaus išvakarėse. Apylinkės lietu lengdivaiu užsidirbti duoną. Bėga ieškoda įpratęs. Vėliau dr kiniauksėti, netgi peles duoti. Spaudoje kaltinama bloga obuolių
atlaikyti atvyko Europos lietuvių vysku viai nenorėjo praleisti tos progos negirdo mi giedresnio dangaus, švaresnio oro. Su gaudyti metėsi. Nemažai svarų sterlingų prekyba — niekas nesirūpina obuolių įpa
pas dr. Antanas Deksnys. šv. Mišias kair mis. Vyskupas nakvynei nuvyko į netoli laukus senatvės dabar tiesiog būtina sutaupė, bet sykį užsiropštė ant stogo, 'gai kavimu, sandėliais, tinkamu paskirstymu.
Į krautuves obuoliai patenka apdaužyti,
iu su vyskupu laikė kunigai Vingaudas esantį Kaiserslauterno miestą. Čia sekan sprukti iš didelio miesto ir ji pati grei liai sukniaukė, nukrito, ir 'amen...
kelis kartus pakuoti, o dažnai jų ir visiš
Damijonaitis ir Bronius Liubinas. Tautie tį rytą (gegužės 9 d.) pirmiausia priva čiausiai čia ne nepasiliksianti skursti, nes
Juokias juoku, bet ne iš vieno patyrėm,
kai negalima gauiti. Tuo tarpu soduose
čiai, kurių dalyvavo apie 100, pamaldų čiai atsilaikė savo jubiliejines šv. Mišias viskas brangu ir dar vis brangsta.
kaip anglų šeimininkės atšviežina perdžiū
metu giedojo lietuviškas giesmes. Vysk. kartu su dviem lietuviais kunigais. Pasi
Pridursime, jog dėl brangio britai vusią bandelę, kaip sunaudoja kiekvieną obuoliai „kabo ore“ ir niekas jais tinka
Deksnys savo pamoksle išsamiai nušvietė vaikščiojęs vešliuose apylinkės miškuose, sprunka ne tik iš savo didmiesčių. Vis kvietinės duonos riekelę, kaip geba iš va mai nesirūpina. Siūloma sukurti, Gruzi
Lietuvos Katalikų Bažnyčios provincijos pietauti nuvyko pas pulk, leitn. D. Skučą. daugiau Anglijos piliečių išvis palieka sa karykščių trupinių padaryti ką nors val jos pavyzdžiu, vieningą daržovių ir vaisių
organizaciją, kuri rūpintųsi supirkimu,
50 metų sukaktį. Ganytojas taip pat pa Čia apie 15 vai. suvažiavo visas būrys lie vo šalį. Važiuoja „laimės ieškoti“ į Aust gomo.
saugojimu ii’ realizavimu.
lietė Lietuvos ir visų lietuvių paaukojimo tuvių iš artimesnių ir tolimesnių apylin raliją, Naująją Zelandiją, kitus kraštus.
Londono žurnalistais S. Rašalas nuogąs
Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai 25 metų kių. Prasidėjus jubiliejaus pobūviui, na
tavo,
kiad
dabar
keli
šimtai
tūkstančių
bri

Pirmiausia mus veda apžiūrėti Anglijos
APDOVANOTA ųSOVETSKAJA LITVA“
jubiliejų. Pamaldų metu aktyviai dalyva mų šeimininkė dr. Skučienė atnešė sukak
tų šeimų įlindę į skolas už butą, elektrą,
vo apeigose visa eilė asmenų, šv. Rašto iš tuvinį pyragą, kurį ji ir supjaustė, talki parlamento rūmų. Kieksyk šie rūmai dujas, komunalinius patarnavimus. Vien
Lietuvoje leidžiamas rusti 'kalba laik
sankcionavo
grobuoniškąją
kolonistų
po

traukas skaitė A. Palavinskas, J. Nevulis nant pačiam vyskupui. Susirinkusieji pa
už elektrą ir duj'ais .anglai įsiskolinę 125 raštis „Sovetskaja Litva“ apdovanotas
litiką.
Čia
buvo
palaiminta
britų
interven

ir A. Banaitis, o tikinčiųjų maldą — dr. giedojo „Ilgiausių metų“, ir tada vienas
milijonus svarų sterlingų. Už skolų nepa Darbo Raudonosios Vėliavos ordinu. Ta
Skučienė. Labai gausus būrys asmenų pri po kito tarė sveikinimo žodžius ir įteikė cija prieš jauną Tarybų valstybę. Šie im dengimą 400 tūkstančių šeimų pernai bu
proga Lietuvos K. P. Centro Komitetas,
pozantiški
rūmai
prie
Temzės
nebuvo
dovanėles.
Sveikino
Vokietijos
LB
valdy

ėmė šv. Komuniją.
vo atjungta elektra.
Aukščiausios Tarybos Prezidiumas ir Mi
draugingi
ir
Lietuvai.
Kai
buvo
svarsto

bas pirmininkas Jurgis lEarasas, Vasario
Šventės tąsa salėje
mas pilsudiskiininkų pavergto Vilniaus li
Tramvajų ir troleibusų britai nepripa nistrų Tarybos spaudoj paskelbtame svei
16
gimnazijos
kuiratorijos
valdybos
vice

Vyriausias ruošėjas A. Palavinskas ta
kimas, Didžioji Britanija ištisai rėmė mū žįsta. Važinėja metro arba dviauikščais au kinime rašoma, kad „Sovetskaja Litva“,
rė atidaromąjį žodį dviem kalbom, nes da pirmininkas Justinas Lukošius, 8591 LS sų sostinės okupantus. Tai sena gėda. Ne tobusais. Įdomūs tie dviaukščiai, bet važi būdama tų įstaigų koviniu organu, „nuo
lyvių tarpe buvo taip pat svečių vokiečių. kuopos vadas Jonas Valiūnas, Rastatto ir stinga ir niauju. Štai pernai britų parla nėti pasiutusiai brangu. Nebesuprentaim, pirmųjų savo pasirodymo dienų telkė ir
Pasveikinęs visus susirinkusiuosius, ypa eilės kitų vietovių kapelionas tėv. Alfon mentais galutinai nusprendė atsisakyti tu kaip galima už kiekvieną nuvažiuotą tairp- mobilizavo respublikos darbo žmones so
tingą dėmesį atkreipė į šventėje dalyvau sas Bernatonis, Kaiserslauterno LB apy nelio po La Manšo sąsiauriu tiesimo. Ben sitotį plėšti. Maskvoje .ar Leningrade, įli cialistiniams peirtvarkymamSį suvaidino
jantį vysk. Deksnį, nes tai buvo jo 70 me linkės valdybos pirmininkas Juozas Poš- drais langlų-pranicūzų projektas sužlugdy pęs į metro, važiuok sveikas, kiek lenda. svarbų organizuojantį vaidmenį, atkuriant
tų amžiaus išvakarės. A. Palavinskas pa kaitis ir Miesau LB valdybos vardu jos tas dėl vienšalio nutarimo, priimto šiuose Londone, togu apvaizda saugo, dėk pensus liaudies ūkį ir ikolektyvizuojant kaimą,
sveikino vyskupą gražios sukakties proga, vicepirmininkas Juozas Nevulis.
rūrriuose. O juk tiktai prieš porą metų už kiekvieną sustojimą. Nusiperki bilietą tūrinės statybos uždavinius pokario penk
Galiausiai kalbėjo pats sukaktuvinin anglų bendruomenių rūmai pagaliau bu trims sustojiimaims, nuvažiavai juos — ir mečių metais“.
o moterys įteikė jam neseniai iš Lietuvos
atvežtą gražų tautiniais motyvais išaustą kas. Vysk. Deksnys ne tik padėkojo susi vo pritarę šilai didelei statybai. Bet užsi lipk lauk... Svarą sterlingų pravažinėti
Nuostabu, kaip tas laikraštis gailėjo
rankšluostį. Ta pačia proga buvo įteikta rinkusiems už dėmesingą pagerbimą, bet tęsusį 'kivirčą dėl pelnų tarp betoną gami metro arba autobusu — vieni juokai. Dir „telkti ir mobilizuoti darbo žmones“ po
kapelionui kun. Br. Liubinui plokštelė taip pat ragino visus būti ir toliau uoliais nančių firmų ir plieno kampanijų laimėjo bančiam .anglui įsigyti lengvąją išsimokė kario metais, jei tie žmonės iš viso nonet
„Maironis“ ir Lietuvos vaizdų leidinėlis sąžinės laisvės šaukliais užsienyje. Jis at trečiasis slibinas — laivininkystės koncer tinai palyginti nedidelis daiktais, bet kas kėjo rusų kalbos?
kreipė dėmesį į okupanto pastangas su nai. Taigi tunelis po La Manšu — miręs dien naudotis ja ne kiek vieno kišenė įge
„Ežerėliai šaukia“.
Tada prasidėjo 'kalbos. Pirmasis kalbė skaldyti tarpusavyje užsienio lietuvius ir reikalus.
ba. Nes 4,5 litro (vienas galonas) benzino
jo Saaro krašto vyriausybės atstovas lEor- skatino laikytis vienybės. Taip pat primi
— 70 pensų. Nes kur prie šaligatvio savo
Žemė
Lietuvoj
buvo
rėžiais
sukarpyta,
PRAŠO PAGALBOS T. VENCLOVAI
mann, kuris priminė, kad gegužės 8~toji nė Romo Kalantos ir eilės /kitų Lietuvos ir kaimynai ežiomis atsiribodavo. Anglai mašiną pasistatęs, tučtuojau mokėsi už padidvyrių
pavyzdžius,
kurie
davė
naują
yra Vokietijos kapituliacijos diena. Jis
savo žemės valdas nuo plentų bei kaimy siistovėjimą. Todėl dažno anglo mašina
Poetui Tomui Venclovai pagalbos pra
taip pat papasakojo visą eilę įdomių atsi dvasią Lietuvoje. Ragino visus rodyti ge nų ir šiandien vietomis atsitvėrę statinių stovi kur nors kieme ar garaže, o jis pats šančiu atsišaukimu, paskelbtu „New York
tikimų iš savo susitikimų su lietuviais, rumą lietuviams ir tam kraštui, kuriame tvoromis, skaldos ar 'akmenų pylimais. Na pėdina. Ir įtik savaitgaliui atėjus ar bičiu Review of Books“, į amerikiečius kultūri
ypač karo metu. Toliau sekė pagrindinė gyvename.
mai dailūs, įdomūs, gerų meistrų statyti, lio į pokylį pakviestas, jis sės prie savo ninkus kreipėsi rusų disidentinis poetais
Keletas valandų prabėgo taip greitai ir prižiūrimi. lEet tvoros — šiaip sau, tartum sios vairo.
dienos paskaita, kurią sakitė Amerikos
Josifas Brodskis, prieš’keletą metų iš So
aviacijos puik, leitn. Donatas Skučas. Jis tokioje malonioje nuotaikoje, kad tik ne laikinos. Kam jos? Kažkas iš mano kolegų
vietų Sąjungos atvykęs į JAV ir dabar
noromis
vėlų
vakarą
skirstėsi
visi
susirin

pirmoje eilėje pasidžiaugė, kad šio vakaro
—M
M
šypteli: „Ogi tam, kad nematytum, kaip Ill"** Į-'
profesoriaująs
Mičigano universitete.
susirinkimu tęsiama sena lietuviška tra kusieji į savo namus. Vysk. Deksnys liko anglas kelnių 'diržą veržia“...
Amerikiečiams jis nušviečia tuos pavojus,
dicija, t. y., kad susieinama krūvon pa si dar vieną naktį Kaisersiauterne, o pir
'kurie dabar tyko T. Venclovos, pasisakiu
Neretai skaitom, girdim, kad tą ar kitą
draugauti ir pasidalyti įspūdžiais. Toliau madienį išvyko toliau.
sio už kūrybos laisvę ir pasiprašiusio vi
šalį
„tarsi
drugys
krečia
krizė
“
.
Savo
aki

jis priminė visą eilę senųjų išeivių, pra
Kun. Bronius Liubinas
zos išvykti užsienin. Jis taipgi pabrėžia,
mis
to
'drugio
kitur
suvis
iš
arti
regėti
niedėdamas Tadu Kosciuška. Ypatingą dėme
kad jam yra tekę versti rusų kal-bon šio
priisiėjo,
bet
Anglijoj,
galiu
sakyti,
mačiau.
sį jis kreipė į lietuvius Amerikoje, kur
talentingo poeto eilėraščius. Semiotinių
Baisiai sprangus daiktas ta krizė. Nedidu
KAIP MAITINAMA?
jau nuo senų laikų rinkdavosi žmonės į
darbų dėka T. Venclova esąs gerai žino
čiu
ir
vidutinių,
didelių
ir
velniškai
dide

gegužines, lyg į atlaidus tėvynėje. Tokioje
„Tiesoje“ (gegužės 7 d.) išspausdintas mas Europos kalbininkų tarpe. Pernai jis
lių
parduotuvių
įainglų
biznieriai
.
įtiek
ir
gegužinėje buvo pastatytas ir pirmasis
tiek miestuose pristeigę. Reklamos net straipsnis, pavadintas „Kasdieniniai pie buvo kviestas dėstyti vienerius metus San
lietuviškas vaidinimas. Bet kalbėtojas neFrancisco Berkely universitete, bet nega
akis
žlibina. Bet pirkti niekas nepuola, nes tūs“. Jo įvade sakoma:
Šiemet
sukako
60
metų
nuo
baisiųjų
siribojo vien JAV-bėmis, o atkreipė klau
„Pagal galiojančias valstybinės ir ko vo vizos išvažiuoti. Telegramas ir laiškus,
labai
j'au
pasidarė
nesfcalsuis
britų
svaras.
Verdeno
(Verduno)
kautynių,
gavusių
sytojų dėmesį ir į kitų kraštų lietuvių su
operatinės prekybos viešojo maitinimo re reikalaujančius išleisti T. Venclovą užsie
sibūrimus, ypač Anglijoje, Brazilijoje ir „Verdeno pragaro“ vardą. Vokiečiai, vyk Daugeliui anglų šiandien-labiau negu ka ceptų knygas respublikos virėjai gali pa nin, J. Brodskis prašo siųsti Sovietų Są
dydami
Schlieffeno
paruoštą
kautynių
pla

da
nors
perkamųjų
trūksta.
Kainos
nebe
Vokietijoje. Jis konstatavo, kad gražu ir
siūlyti bemaž pustrečio tūkstančio (darbi jungos ambasadoriui Vašingtone A. Dobgirtina, 'kad lietuviai išeivijoje palaiko ną, nutarė apsupti prancūzų armiją ir pri tos. Anglijai įstojus į Europos „bendrąją ninkų valgykloms — penkis šimtus) už riniinui, Lietuvos .kompartijos centro ko
rinką
“
,
daug
ką
tenka
stipriai
perkainoti.
versti
Prancūziją
kapituliuoti.
O
Verdeno
ryšius ir bendrauja tarp savęs, bet taip
kandžių ir karštų patiekalų, kelis šimtus mitetui, Lietuvos Rašytojų Sąjungai ir
pat atkreipė dėmesį į didžiąją išeivijos ne aikštėje Vokietijos kaizeris norėjo priimti 1975-aisiais 20-30 procentų pabrango dau konditerijos gaminių bei gaivinančių gė JAV Kongreso atstovams.
laimę, į žengianti nutautėjimą. Pvz. tų lie didįjį paradą ir pasirašyti taikos sutartį. guma pagrindinių plataus vartojimo pre rimų. Pusę jų yra sukūrę vietiniai meist
tuvių, kurie 18-to šimtmečio gale atvyko į Kai kuriuose šaltiniuose rašoma, kad bu kių ir maisto produktų. Pavyzdžiui, cuk rai, atsižvelgdami į etnografinių rajonų
Vakarų Europą Ir čia išmirė, nesą nei vo paruošta apie 1.000 sunkiųjų ir apie rus pabrango daugiau negu dvigubai. Vis mitybos tradicijas ir produktų išteklius.
pėdsakų. Panašiai vyksta ir JAV, ypač 500 lengvųjų artilerijos pabūklų. Vokiečių kyla kainos duonai, kiaušiniams, sūriui,
Tad kodėl, be mažų išimčių, męs kas SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Pennsylvanijoje, kur retas lietuvių kilmės puolimas prasidėjo 1916 m. vasario 21 d. mėsai ir kitiems maisto produktams, rūka dien valgome tik guliašus ir piausnį su
lams
ir
gėrimams.
Už
puslitr-inį
bokalą
Po
devynių
valandų
pragariškos
artilerijos
jaunuolis supranta lietuviškai. „Prisitai
makaronais, ryžiais ar bulvėmis — tokius
NEDARKYKIM KALBOS
kymas prie naujo krašto, suderinimas Lie ugnies jau buvo sunaikinti prancūzų ap alaus viešbučio bufete sumoki 36 pensus. pat ir panery, ar pamary?“
Pakelis
gerų
cigarečių
—
beveik
pusė
sva

kasai,
išversti
miškai
ir
sugriauti
aplinki

Paskaitęs B. Šarūno straipsnį „Katali
tuvos ir naujo krašto vertybių, yra pats
Išaiškinus įvairiausias priežastis, kodėl
didžiausias ir sunkiausias uždavinys lie niai miesteliai. Vasario 25 d. vokiečių lei ro sterlingų. Anglai neslepia, kad krizė maitinimais valgyklose toks blogas, .pabai kai ir ’bendrininkai“ (E. L. Nr. 21), nuste
■smaugte
smaugia.
Labai
brangūs
Anglijoj,
tuviams tremtyje. Būti lojaliu naujam tenantas von Brandis su kuopa įsiveržė į
goje prieinama prie pagrindinių kaltinin bau, kad ir S. Kasparas, pagal Kanados ir
Amerikos liet, spaudos pavyzdį, vietoje
kraštui, bet jaustis lietuviu — tai yra Douamont fortą ir ten iškėlė Vokietijos o ypač ididmiesčiiuosie, buitai. Na, ir elektra, kų —■ ilgapirščių.
dujos, telefonas, benzinas, spauda, Milijo
slaviškos kilmės žodžio „bažnyčia“ (kuris
tikslas. Ne tik pačiam jaustis lietuviu, bet vėliavą.
„Vidaus
reikalų
milnistq|rijos
duomeni

nai
(!)
darbo
žmonių
kreipiasi
prašydami
Verdenui ginti prancūzai greitai atvežė
turi kelias prasmes), pradėjo naudoti lie
tą jausmą perduoti savo vaikams.“ Baig
mis,
Panevėžio
8-osios
valgyklos
darbuo

damas puik, 'leitn. Skučas dar suminėjo II-ją armiją ir jai vadovauti paskyrė gen. materialinės pašalpos. Per mėnesį bedar tojai šių metų sausio 26 d. nė pusės obuo tuvišką žodį: šventovė.
bių pulkai šalies miestuose padidėjo 42.000
Man atrodo, kad tokia mintis neturėtų
Motinos dienos svarbą lietuviams svetur. Petain.
Vokiečiai sutraukė dar daugiau naujų žmonių, o bendras skaičius darbo neturin lių neįdėjo į kompotą, nors, suprantama, kilti žmogui taip arti stovinčiam prie Baž
Tada išėjo prieš besidominčią publiką
ėmė
pinigus
kaip
už
gerą.
Kiaulienos
vyRičardas Palavinskas, buvęs Vasario 16 pajėgų ir sunkiosios artilerijos. Birželio 2 čių žmonių švenčiant Naujųjų metų sutik niotiniui čia trūko trečdalio mėsos, dviejų nyčios. Ji negalėtų kilti ir tiems, kurie
bent kiek žino slavų kalbas. Kodėl .šven
gimnazijos abiturientas, dabar chemijos d. vokiečiai įsiveržė į Vaux tvirtovę. Ta tuves viršijo 1,2 milijono.
Angiai gania užsidarę, santūrūs. Daugelis trečdalių svogūnų, o kiaušinių — tai vie tovė“ yra lietuviškesnė už „bažnyčią“?
studentas Bonnes universitete. Jo puikiai čiau prancūzų mjr. Rayna'I su 71 kareiviu
toj
9
g
rasta
vos
0,5
g.
Atsitiktinumas?
Lietuvoje mes puikiausiai sugebėdavau!
išdėstytos ir sklandžiai paruoštos mintys liko užsidaręs tame forte ir nepasidavė. išties nelinkę svečiam žmogui rodyti, per Tarkim. Bet tą dieną tikrintos ir kitos
lietė motiną. Jis kalbėjo iš dalies lietuviš Vokiečiai sprogdino fortą ir leido pro ply kiek kilpučių paveržtas jų diržas. Bet ir Panevėžio valgyklos — 10-ojoje, 12-ojoje, atsikirti bažnyčią nuo Bažnyčios, nes mo
kai, iš dalies vokiškai, siekdamas, kad ga šius dujas. Prancūzai narsiai gynei, už- gudrauti neišeina. Valgyklos, restoranai 18-ojoje skirtumas tik toks, kad kitur, pa kyklose mokydavo, kad tas žodis, jeigu
limai! didesnis klausytojų skaičius jį su kimšdami pramuštas forto skyles. Tik apytuščiai. Apytuščiai, nes kukliausi iš vyzdžiui, trūko ne šviežių, o džiovintų parašytas mažąja reide, reškia pastatą,
penktą dieną (birželio 7) nuvargę ir išba" 'kukliausių pietūs — visas ‘apvalainas sva
prastų.
obuolių, vyšnių ar razinų, žiūrint, ką virė. kur vyksta katalikų pamaldos. Stačiati
Galop sekė meninė susirinkimo dalis, dėję likusieji kariai pasidavė vokiečiams. ras sterlingų. Trečdalis 'anglo darbo žmo 29-ojoje valgykloje keptos kiaulienos pa kiai tam reikalui turi cerkvę, žydai — si
gaus
uždarbio
„normaliai
“
nuplaukia
pla

Pačiu sunkiuoju momentu prancūzai
nagogą, musulmonai — mečetą, karaimai
susilaukė paramos. Į pagalbą atėjo san čia visokių mokesčių upe, antras trečdalis tiekalui vėlgi trūko trečdalio mėsos, be — kesenetą ir t. t.
veik
pusės
agurkų,
užtat
užpilo,
to
tai
vie

tarvininkų kariuomenė ir prie Somme paklojamais už butą, už likusį turi gyventi.
Bažnyčia, jei parašyta didžiąja raide,
pralaužė vokiečių frontą. Spragai užkišti Anglės viską, ko' reikia valgiui, superka toj 15 g buvo net 52 g .Grietinė praskies turėjo kelias kitas prasmes. Nesusiprati
ta.
“
KAI REIKIA
vokiečiai buvo priversti savo pajėgų dalį ir stengiasi pačios namie paruošti. Todėl
Galima užtikrinti, kad kapitalistiniuose mas įvyko tik tada, kai bedieviai Vilniuje
atitraukti nuo Verdeno ir siųsti į Somme. anglę, besistengiančią viską tiksliai iškališleido „Dabartinės lietuvių kalbos žody
Jų pajėgos sumažėjo ir neįstengė paimti kuliuoti, užklupęs svečias galįs išmušti iš kraštuose tokios valgyklos ilgai neišsilai ną“, kur bažnyčia ir Dievas visuomet ra
SIUNTINIO
kytų.
visų Verdeno lįtvirtinimų. Tos kautynės
šoma mažąja raide. Taip tas žodis pasiro
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
tęsėsi daugiau kaip keturis, mėnesius. Vė
dė ir Chicagos „nubolševikintoje“ to žody
NAMINIS
KONJAKAS
bire reikalingi paramos ir siuntinius
liau prancūzai išmušė vokiečius iš jų už nias. Kariuomenės įsakyme apie tą kar
no laidoje. Bet grįžkime prie tos lietuvių
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
imtų fortų ir Verdenas garbingai atsilai velį buvo taip paskelbta:
„Valstiečių laikraštis“ (Nr. 5) tokiu pa kalbos, kurią išmokome Lietuvoje, ir ku
kė. Tos kautynės prancūzų tautai tapo
„...Per kautynes ties Verdenu jis ketu vadinimu išspausdino -linksmą B. Gramo- ria yra atspausdinta Lietuvių Enciklope
Lithuanian House Ltd.
kančios ir moralinio laimėjimo simboliu. ris kartus greit pristatė labai svarbius vičiaus žinutę, kurios viršuje užrašė „Re dija, ir jokių nesusipratimų nebus.
Rašoma, kad visose Verdeno kautynėse pranešimus. 1916 m. gegužės 25 d. jis per klama“. Štai ji.
Siuntinių Skyrius
Be 'to. turime suprasti, kad kol Lietuvo
žuvo apie milijonas karių. ,
25 minutes davė žinių apie priešo ataką ir
„Naują produkciją ėmėsi realizuoti An je yra naudojamas senas žodis, jokie siū
I LADBROKE GARDENS,
Karui pasibaigus, kartu su kitais tų atnešė pagalbos reikalavimą. Pašto karve tanas Mykolaitis. Tas, kuris Kėdainių ra lomi pakaitalai vistiek neprigis. O Lietu
LONDON, Wil 2PU
kautynių didvyriais buvo pagerbtas ir lis 787-15 buvo apdovanotas garbės legio jono ,Jaunystės“ 'kolūkyje, Čiukiškių kai voje dar tebenaudojamas tik senas žodis
Verdeno karvelis Nr. 787-15. Tai buvęs no ordinu ir karišku kryžiumi“.
me gyvena. Jis pardavinėja naminį kon „bažnyčia“. Ir nors jis visuomet rašomas
Rašykite tuo adresu, Ir bus pasiųsta
paskutinis karvelis, kurįsu pranešimu
1929 m. birželio 23 d. Verdene buvo iš jaką. Firminė parduotuvė (įrengta savuo mažąja raide, žmonės supranta skirtumą
viskas pagal jūsų norus ir pageida
pasiuntė Vaux tvirtovės komendantas kilmingai atidarytas tam pasižymėjusiam se namuose) dirba visą parą.
tarp „statomos bažnyčios“ ir „griaunamos
vimus.
mjr. Raynal. Karvelis perskrido vokiečių karveliui paminklas.
Vienintelė bėda, kai 'kurie ūkio vyrai su Bažnyčios“.
frontą ii’ nunešė vadovybei reikalingas žiV. Vytenietis
savo žmonomis nesutaria dėl to gaminio.
3. Rudaitis

Anglijos grimasos

LIETUVOJE

Verdeno karvelis
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tf,

Europos _

Lietuvių Kronika
GEGUŽĖS 29-30 D. D. VISI Į SĄSKRYDĮ
Šiuo metu jau yra likęs tik nedidelis
L. SODYBOJE
vietų skaičius.
Ne DR. GRINIUS, O DR. GIRNIUS

Šio numerio antrame puslapyje paminė
tą knygą apie prof. Praną Dovydaiti pa
rašė ne dr. Juozas Grinius, o dr. Juozas
Girnius.

GLOUCESTERIS
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 30 d., sekmadienį Gloucesterio
ir Stroudo lietuviai rengia išvyką į Sody
bą. Išvažiuojame iš Gloucesterio 7.30 vai.
PAIEŠKOJIMAS
ryto nuo ukrainiečių klubo, 37 Highland
Tėvas, dabar gyvenąs Prienuose, ieško Rd. Iš Stroudo — 8 vai. ryto iš miesto
dukters Helenos Rimkevičūtės, ištekėju centro.
Prašome nesivėluoti.
sios už lenlko G. Mališevskio. Rimkevičiū
Skyriaus valdyba
tė atvyko į Angliją 1939 metais ir jos pas
kutinis žinomas adresas buvo: Bell Hou
SĖKMINGAS MOTINŲ MINĖJIMAS
se, Chehill Calve. Rašyti: Vik. Ignaitis, 2
Russeflfl Str., Bradford, West Yorkshire,
Gegužės 1 d. Gloucesterio ir Stroudo lie
BD5 OJB.
tuviai suruošė gražų ir pavykusį Motinos
GRAŽI AUKA TAUTOS FONDUI

Dr. J. Mockus (Derby) savo ir žmonos
Magdalenos vardu paaukojo Tautos Fon
dui £20.00.
Kartu prisiųstame laiške daktaras Moc
kus pabrėžia, kad savo auka jis nori pa
dėti Vlikui atsiliepti į gyvųjų fakelų
šauksmą — Laisvės Lietuvai. Kartu jis
ragina rūpintis ir Sibiro tremtniais, ku
rių .kaulais nubarstytos Sibiro taigos...
Dr. Mockus ta pačia proga įstojo į
DELS Centrinį skyrių ir užsimokėjo me
tinį nario mokestį.
PAKELIAMAS SIUNTINIŲ MUITAS

Nuo birželio 15 d. siuntinių muitas į
Sov. Sąjungą (ir Lietuvą) vidutiniškai pa
keliamas 30-40%. Tačiau kai kurių prekių
muitai pakeliami nuo 300 ir 700%. Pvz.
už mezgimui vilnos vieną svarą muitas iki
šiol buvo £1.45, o naujas muitas bus
£9.00. Už skarelę muitas iki šiol buvo
£1.70, dabar — £3.00; už megztinį buvo
£2.50, dabar — £7.50.
Nors muitai pakeliami nuo birželio 15
d., tačiau leidimai senomis kainomis -bus
išduodami tiktai iki biržeHariO d. Taigi,
kas norėtų pasinaudoti senaisiais muitais,
turi dabai pasiskubinti. —įį—Muitų kainos gautos iš neoficialių šalti
nių, todėl jos gali dar kiek pasikeisti.
SVEČIAI Iš AUSTRALIJOS

Lietuvių Namuose buvo sustojęs -po pa
saulį keliaująs Adelaidės (Australija) lie
tuvis, muzikas ir pramonininkas Stasys
(Stan) Liaksas.
Pažymėtina, kad S. Liaksas yra pats
pirmasis žmogus Australijoje, pradėjęs
gaminti degtinę, populiariai vadinamą
vodkos vardu. Gal populiariausias jo ga
minys yra Baltic Vodka, kurios etiketėje
yra visų trijų Baltijos valstybių herbai.
Be to, jis dar gamina vodką Tolstoi, Po
meranz, Zubrovkos ir kitokiais vardais.
Pradėjęs degtinės gamybą kantu su inž.
E. Kirša (miręs) 1952 m., šiuo metu įmo
nę jau yna gerokai išplėtęs, aprūpina sa
vo gaminiais Australijos rinką ir, keliau
damas -po pasaulį, tiria eksporto galimy
bes.
Atvežtieji S. Liaikso pavyzdžiai turi tik
rai malonų skonį ir gali konkuruoti su ki
tų žinomų firmų panašiais gaminiais. Jo
firmos vardas — Baltic Manufacturing
Co. Pty. Ltd.
Savo kelionėse S. Liaksas buvo užsukęs
ir į Lietuvą. Iš Anglijos jis keliauja į
JAV, Kanadą ir Havajų salas.
Kitas Australijos lietuvis Evaldas: įSaįgatys iš Brisbanės taip pat buvo atvykęs
į Londoną ir sustojęs Lietuvių Namuose.
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį,, -ruošiamas
baltų deportacijų 35 metų sukakties mi
nėjimas.
Kalbės rusų disidentas Vladimiras Telnikoff ir jo žmona Galja. Savo paskaitoje
apie įkalinimus jie žada papasakoti apie
apsilankymus Lietuvoje ir Latvijoje. Be
to, bus trumpa muzikinė programa.
Minėjimas įvyks Ukrainiečių Namuose,
154 Holland Park Avenue, W11 (artimiau
sia požeminė stotis — Holland Park).
Pradžia 7 vai. vak.
Baltų Taryba

LONDONAS
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Gegužės 30 d. (sekmadienį) į Lietuvių
Sodyboje įvykstantį sąskrydį rengiama iš
vyka. Išvažiuojama nuo Lietuvių bažny
čios, 21, The Oval, Hackney Rd., E2 8.30
vai. ryto punktualiai, ir nuo Lietuvių Na
mų, 1-2 Ladbroke Gardens, W11 9 vai. ry
to punktualiai. Pavėlavusiųjų nebus lau
kiama
Kaina vienam asmeniui du svarai. Užsi
rašyti Lietuvių klebonijoje arba Lietuvių
Namuose. Kelionpinigiai sumokami užsi
rašant.

dienos minėjimą. Atsilankė ne tik gana
daug vietinių, bet ir svečių iš Sommerseto, Wolverhamptono, Coventrio, ■ Birminghamo. O daugiausia iš tolimo Nottinghamo (pirmą įkartą į Gloucester!).
Skyriaus pirmininkė A. Ručinskienė ta
rė pritaikytą žodį. Pasveikino atsilankiu
sias motinas ir pakvietė paskaitai visų
lauktą ir -gerbiamą Centro Valdybos pir
mininką J. Alkį.
Prelegentas savo paskaitoje palietė lie
tuvę motiną su jos šiandieniniais rūpes
čiais ir lūkesčiais. Taip pat jis pagerbė
susirinkime dalyvavusias ir kitatautes
motinas, pakartodamas savo kalbą angliš
kai.
Antroje programos dalyje Wolverhamptono dainų mėgėjai, vadovaujami J. Ivaniavičiaus ir pritariant visai publikai, su
giedojo Marija, Marija. Toliau sekė gra
žios wolverhamptoniškių dainos. Iš Strou
do Antanas ir Lilija Valentukevičiai, pri
tariant J. Kukštai akordeonu, taip pat pa
dainavo keletą dainelių.
Gloucesterio .ir Stroudo linksmos šokė
jos, J. Kukštai palydint akordeonu, pašo
ko Kepurinę ir Kalvelį. M. Gelvinienė pa
deklamavo eilėraštį Laiškas motinai. Iš
Mansfieldo O. Hiilil padeklamavo savo kū
rybos, o mergaitės vėl pašoko.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
A. Kučinskienė padėkojo visiems. Sekė
jaukus pasilinksminimais. Pravesta loteri
ja, kuriai prizus suaukojo tautiečiai. Lo
terijos bilietus išplatino G. Cibulskienė.
Ypatinga padėka tenka Centro Valdy
bos pirmininkui J. Alkiui už gražią pa
skaitą ir mūsų kolonijos aplankymą. Dė
kojame ekskursijų rengėjams J. Dimšai,
Lenkevičiui, Petkevičiui, K. Bivainiui, P.
Makūnui, E. Vainorienei. Taip pat vi
siems ekskursijų dalyviams. Nuoširdi pa
dėka šeimininkei A. Vilimienei. Ačiū tė
veliams, kad leido vaikučius dalyvauti
programėlėj, ir visiems gausiai atsilan
kiusiems.
DBLS Gloucesterio ir Stroudo skyriaus
valdyba

DERBY
MOTINŲ PAGERBIMAS

Gražus, saulėtas sekmadienis, pavasa
rėjanti gamta, pirmosios žibuoklės mamy
tei ir baltosios alyvos prie altoriaus —
dangiškajai Motinai. Gegužė gamtoje, ge
gužė namuose, gegužė kiekvieno širdyje.
Gegužės džiaugsmą išgy veno ir Derby lie
tuviai, susirinkę pagerbti motinų.
Gegužės 16 d. Convent of Mary koply
čioje kun. S. Matulis atlaikė lietuviškas
pamaldas už mūsų brangias gyvas ir mi
rusias motinas, į kurias susirinko gausus
būrelis mamyčių, jaunimėlio ir visuome
nės.
Šv. Mišių metu, Z. Popikaitės vargonų
lydimos, skambėjo giesmės. Didelė dalis
priėmė šv. komuniją. Visi giliai susikau
pę prisimena savo mirusias ar gyvas mo
tinas. Kun. S. Matulis pamokslo metu
jausmingais žodžiais iškėlė gražiausią
motinos gimdytojos, maitintojos ir auklė
tojos vardą. Taip pat išryškino 25 metų
nuo Lietuvos pasiaukojimo Dievo Motinos
Marijos Širdžiai sukakties prasmę. Pasi
girdo gražių giesmių ir iš lietuviškų juos
telių. Šv. Mišių užbaigai sugiedota Mari
ja, Marija...
Po pamaldų visi dalyviai susirinko į
gretimą -salę pagerbti motinas, padėkoti ir
palinkėti stiprybės ateičiai.
P. Makūnas, einąs Derby L. K. Bendri
jos pirmininko pareigas, atidaromuoju žo
džiu Bendrijos ir visų susirinkusiųjų var
du jausmingai ir gražiai pasveikino moti
nas ir pakvietė J. Maslauską paskaitai.
Prelegentas trumpu, bet jaudinančiu žo
džiu Iškėlė motinų nuopelnus, meilę ir
vaidmenį praeityje ir dabartyje. Iš moti
nos veido sklindanti šviesa turi daug įta
kos tiek mažam, ant jos kelių sėdinčiam
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kūdikiui, tiek ir savo tėviškės lizdą jau
palikusfem vaikui. Į motinų rankas yra
sudėta ne tik vaikų, šeimos, bet ir visos
tautos ateitis. Tai gerai įrodo Romo Ka
lantos, partizanų ir Sibiro tremtinių pa
vyzdžiai.
Kun. S. Matulis lietuvių ir anglų kalbo
mis pasveikino motinas. Iz. Širvydaitė mo
tinoms padeklamavo eilėraštį. Milda Zinkutė paskambino net tris daineles motinų
garbei. Kun. S. Matulis šviesos paveiks
lais pavaizdavo mūsų motinėlių ir sesučių
dailius darbus ir drabužius. Pamatėme ir
savo veidus, lietuviškų kultūrinių paren
gimų paveikslus ir net skautų stovyklą
Sodyboje. Juostelių daina Tavęs aš laukiu
sugrįžtant, spėju, atgabenta iš Lietuvos,
visus sužavėjo. Motinos minėjimas už
baigtas Tautos himnu.
Po to buvo svarstomi parapijiniai rei
kalai, ypač vyskupo A. Deksnio atsilanky
mas į Derby birželio 6 dieną. Kun. S. Ma
tulis smulkiai paaiškino sutikimo tvarką
ir nurodė, kad pamaldos, pirmoji komuni
ja ir sutvirtinimo sakramentas bus atlie
kami šv. Juozapo bažnyčioje (Derby) 2
vai. po pietų. Į šį garbingą vyskupo suti
kimą kviečiami atvykti visi katalikai,
evangelikai ir anglikonai. Tikimasi, kad
parapijiečiai supras šių iškilmių svarbu
mą ir visi gausiai dalyvaus vyskupo suti
kime ir pamaldose. (Pradedama rinktis
1.30 vai.).
j. m.

SUTINKAME GANYTOJĄ
Sekminėse, birželio 6 d. vysk. dr. A.
Deksnys į Derby, šv. Juozapo bažnyčią,

Gordon Rd. ir Mill Hill Lane kampas, at
vyksta 13.30 vai. Vyskupas laiko šv. Mi
šias, teikia Sutvirtinimą ir Pirmą Komu
niją 14 vai. Visus maloniai kviečiame pa
sitikti ir dalyvauti. Išpažintims bus sve
čias kunigas.
Po pamaldų užsirašiusiems priėmimais
naujoje parapijos salėje Mill Hill Lane.
Hus ir meninė programa.
Derby L. K. Bendrija

STOKE-ON-TRENT
VYSK. A. DEKSNIO APSILANKYMAS

Vyskupas čia atvyks birželio 13 d., 14.30
vai. į St. Wulstans bažnyčią, Wolstanton,
Church Lane. Seks 15 vai. pamaldos ir po
jų priėmimas Sneyd Arms Hotel, Tunstall
su menine dalimi.
Išpažinčių klausys sveičas kunigas.
Priėmimui užsirašyti pas P. Dudėną, 13
Alexandra Rd., May Bank, New Castle,
Staffs.
Visi labai kviečiami dalyvauti.

NOTTINQHAMAS
LAUKIAME VYSKUPO

Lietuvių Židinyje pamaldose vysk. dr.
A. Deksnys jau dalyvaus birželio 6d., 11.15
vai.
Iškilmingas sutikimas bus birželio 12 d.,
14.30 vai. prie šv. Patriko, London Rd.,
bažnyčios. Seks Vyskupo laikomos pamal
dos. Solo- giedos sol. Vida Gasperienė.
Bus svečias kunigas išpažintims.
Po pamaldų gretimoje salėje priėmimas
su menine dalimi.
Priėmimui užsirašyti pas K. Bivainį,
tėlef. 0602-411119 arba pas I. Šimkų, telef. 0602-43664.
Antrą kartą Liet. Židinio pamaldose
vyskupa’s dalyvaus birželio 13 d., 11.15
vai.
Visus visur maloniai kviečiame.
Nottinghamo L. K. Bendrija

VARDINĖS IR GIMTADIENIS

BIRMINQHAMAS
BENDRAS BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS

Gloucesterio, Wolverhamptono, Covent
rio ir Birminghamo lietuvių kolonijos
bendromis jėgomis birželio 12 d. ruošia
tragiškųjų įvykių minėjimą Birminghame,
Lenkų Ikat. klube, Bordsley Str., Birming
ham 5 (prie miesto centro).
Ta proga Alf. Kietavičius ruošia trum
pą, bet įdomų programą. Wolverhamptono
kolonijos choras ir tautinių šokių grupė
pakviesti dalyvauti programoje. Gauta ži
nia, kad jie ruošiasi ir žada dalyvauti. Iš
Londono numatyta kviesti jaunimo atsto
vą ir vieną Centro Valdybos narį. Po ofi
cialios programos bufetas pakels užuolai
das ir tikimės, kad šį kantą trūkumų ne
bus .Svečiai, o ypač jaunimas, turės pro
gos pasilinksminti iki 1 valandos. Pradžia
6 vai.
Skyriaus Valdyba

QLASQOWAS
MIRĖ STASYS PALAIMA

Glasgove gegužės 8 d. savo namuose
staiga mirė Stasys Palaima 78 m. am
žiaus. Buvo gimęs ir gyveno Ukmergės
apskrityje.
Velionis buvo Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savanoris-kūrėjas. 1918-1921 m.
dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės ko
vose. Vėliau buvo eiguliu. 1944 m. pateko
į Vokietiją, o po karo atvyko į Angliją. Il
gesnį laiką dirbo prie hidroelektros sto
čių statybos Škotijoje. Buvo nepaprastai
tvirtas vyras. Buvo nusipirkęs namus
Glasgove ir, išėjęs į pensiją, dar kurį lai
ką laikė skalbyklą.
Lietuvoje yra likusi jo žmona, sūnus ir
duktė, su kuriais jis palaikė ryšį ir rėmė.
A. 'a. Stasį Palaimą Škotijoje pažinojo
me kaip vieną iš tauriųjų lietuvių, kuris
neapleido lietuviškų reikalų, dalyvavo pa
rengimuose, minėjimuose ir pamaldose;
nuolat buvo linksmas ir malonus. Kasdie
niškame gyvenime buvo praktiškas ir tei
singas žmogus. Negailėjo paramos mūsų
spaudai ir kitiems lietuviškiems reika
lams.
Gegužės 11 d. gražus būrys tautiečių
susirinko Glasgove į šv. Luko bažnyčią
palydėti velionį į amžinybę. Prel. J. Gu
tauskas priminė velionio nuopelnus Lietu
vai ir nurodė kaipo pavyzdingą lietuvį,
patriotą, sąžiningai atlikusį pareigą Die
vui ir Tėvynei. Prieš mėnesį laiko mirė jo
ilgų metų draugas D. Kaniauskas, kurį
jis lankė ilgoje ligoje. Ir štai, dabar, pats
Stasys Palaima iškeliavo į amžinybę pas
savo senąjį draugą.
Škotijos žemė priglaudė Stasį, kurioje
jis praleido nemaža metų. Ypačiai buvo
pamėgęs jos ežerus ir upes, nes buvo aist
ringas meškeriotojas ir gamtos draugės.
A. Jovaras

VOKIETIJA
JAUNIMO IR MENO DARBUOTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Jį suorganizavo Pabaltiečių Krikščionių
studentų sąjungos lietuvių sekcija, balan
džio 30 — gegužės 2 dienomis Bad-Godesberge, Annabergo pilyje. Šis jaunimo ir
meno darbuotojų suvažiavimas jau yra
trečias. Jis sujungė įvairių interesų lietu
vių kultūros darbuotojus ir visuomenę.
Programoje dominavo įvairios paskai
tos ar referatai, kuriuose atsispindėjo be
veik visos meno sritys.
Penktadienio vakare dainininkė V. Rakauskaitė-Landienė iš Muencheno supa
žindino klausytojus su muzikos, dainos ir
giesmės evoliucija šiandieninėje Lietuvo
je. Jaunoji dainininkė, neseniai pati atvy
kusi iš Lietuvos, kalbėjo puikiai jai pa
žįstama tema.
šeštadienį priešpiet dr. J. Grinius iš
Muencheno aiškiu ir gyvu žodžiu pristatė
tris lietuvių poetus: Mykolaitį-Putiną, Ba
lį Sruogą ir Aistį-Aleksandriškį. Referato
tema: šių autorių santykiai su krikščioniš
kąja religija. Poetų audringa buitis, jų
konfliktai su religinėmis problemomis ne
nutolino jų galutinai nuo krikščionybės,
jos ieškojimo, kaip įrodė prelegentas, ci
tuodamas jų kūrybos ištraukas.
Popietyje, vis dar literatūros konteks
te, net trys kalbėtojai: bibliotekininkas A.
Hermanas, kun. J. Urdzė ir mok. B. Lipšienė. Jie analizavo Eiubnio knygą „Po va
saros dangumi“, kurios tekstas atvėrė pla
čiai duris diskusijoms. Knygos turinys
paliečia giliausias šeimos problemas: jos
sąvoką Lietuvoje ir svetur, tradicinę šei
mą priešais kolūkinę, generacijų santy
kiavimą ir mišrias šeimas.
Dailės atstovas mok. A. Krivickas pa
ruošė mažą parodėlę ir paskaitą apie mu
ziejus Lietuvoje, kurie vaizduoja Lietuvos
ir lietuvių kultūrinį gyvenimą.
Po paskaitų prieita prie kontakto su
meno 'rūšimi, kur nebereikia nei protau
ti, nėi analizuoti, o tik susikaupti ir klau
sytis. Koncerto organizavimo didžiausią
rūpestį nešė P. Odinis, Lietuvių Kultūros
Draugijos valdybos narys, ir dr. A. Veigel, valdybos pirmininkė.

Gegužės 8 d. Nottinghamo lietuvių klu
be buvo suruoštas visų kolonijos Stasių
vardinių pobūvis. Ta pačia proga gražiai
paminėtas ir Nottinghamo lietuviškosios
mamytės, Elenos Vainorienės 60-tasis gim
tadienis.
Vainorių šeimos, o ypačiai E. Vainorie
nės, vardas minimas mūsų spaudoje nuo
pat jų įsikūrimo Nottinghame. Jų namai
nuo seno yra pasidarę lietuviškosios veik
los centru. Toji veikla ypačiai pagyvėjo,
kai žymi dalis kolonijos gyventojų pakė
lė sparnus į Dėdės Šamo žemę.
Atsiradus dideliam meninių pajėgų ir
jaunimo vadovų trūkumui, į šį darbą la
bai sėkmingai įsitraukė E. Vainorienė. Jos
pastangomis buvo suorganizuoti jaunimo
meniškieji būreliai, kurie pasirodė ne tik
saviesiems, bet ir kitataučiams. Jos suor
ganizuotas moterų kvartetas tebedainuoja iki šiai dienai.
Vainorių šeima yra perdėm lietuviška.
Visos šeimos dukros, kartu su motina su
daro meninį vienetą, kuris šoka baletą,
tautinius šokius ir dainuoja lietuviškas
dainas. Viena duktė yra žinoma solistė,
dažnai pasirodanti lietuviškuose subuvi
muose. Pažymėtina, kad ir mažieji vaikai
čiai taip pat gražiai kalba, deklamuoja ir
dainuoja lietuviškai. O visa tai daugiau
sia yra močiutės — E. Vainorienės nuo
pelnas. .
E. Vainorienė yra bene vienintelė Ang
lijoje lietuvė kanklininkė, savo koncer
tams kankles net iš Lietuvos atsigabenu
si. Jos namai papuošti lietuviškų lėliu rin
kiniu ir kitokiais lietuvių tautiškojo me
no išdirbiniais.
Gimtadienio proga susirinkusieji tautie
Koncertai
čiai E. Vainorienę nuoširdžiai pasveikino,
Gal būt, užkulisiuose būta sunkumų
AR SKAITAI VIENINTELĮ LAISVOJE apdovanojo gėlėmis ir sugiedojo Ilgiausių koncertą organizuojant, tačiau pats kon
EUROPOJE SAVAITRAŠTĮ — EUROPOS Metų.
certas susilaukė gilaus dėmesio ir buvo
LIETUVI?
k. b.
palydėtas gausiais plojimais. Ir buvo už

ką. Nemažas menininkų skaičius privertė
pasidalyti į dvi grupes: klasikinės ir liau
dies bei estradinės dainos atlikėjus.
Klasikinės muzikos koncertą pradėjo
dainininkė Evelyn Glower iš Berlyno, at
skleisdama savo turtingą balsą sunkios
kompozicijos klasikinėse dainose. Taip
pat iš Berlyno violenčelistas Tcettcher
Leedbartaud pagrojo violenčele, išreikš
damas jautrų. muzikos pergyvenimą.
Ne pirmą kartą šioje salėje sutartinai
parodė savo stiprius ir subtilius talentus
flei tįstas P. Odinis iš Wuppertalio ir pia
nistė R. Lampsaitytė iš Berlyno, kuri
akomponavo visiems muzikams ir daini
ninkams.
Organizatoriai pilnai pasiekė savo tiks
lą — leisti publikai suprasti ir pamėgti su
dėtingą, nesiribojančią, bet kiekvienam
prieinamą muziką.
Antroji koncerto dalis — liaudies ir
estradinės dainos sutraukė visą publiką
sekančią dieną. Joje dainavo B. GailiūtėSpies iš Belgijos, atsivežusi atnaujintą re
pertuarą liaudies dainų, kurios iš tikrųjų
yra dainininkės specialybė. Dainavo lie
tuviškai ir L. Glower, grakščiai pasitaisy
dama suklupimus lietuviškame ištarime.
Estradinė dainininkė V. Rakauskaitė-Landienė parodė Lietuvos muzikos mokykloj
išlavintą balsą, dadniĮ repertuarą Ir net
akompanimentą „play back“ formoje. Ji
atsivežė iš Lietuvos savo muzikalinę pa
tirtį, o priedo padainavo „Ich liebe das
Leben“.
Tautinių šokių grupė, Ž. Vileinskaitės
vedama, šeštadienio vakare prie tradicinio
„kamino“ pašoko tris judrius šokius.
Krikščionybė

Gegužės antrą dieną po sekmadienio Mi
šių, kurias laikė prel. P. Celiešius ir pas
torius J. Urdzė, buvo atitinkamai pami
nėta Lietuvos Bažnyčios Provincijos 50
metų sukaktis. •
Prelatas P. Celiešius padarė trumpą
Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos ap
žvalgą nuo 13 a. Lietuvos Valstybės užuo
mazgos su Romos Kiat. Bažnyčia iki 1926
m., kai popiežius Pijus XI įsteigė Lietu
voje Liet. Kat. Bažnyčios Provinciją.
Toji Bažnyčia gal paliks stipriausias
lietuvių tautos liudytojas jos istorijos la
puose.
Per Mišias ir minėjimą dainininkės E.
Glower ir B. Spies pagiedojo keletą gies
mių.
Jaunimo sekcija

Vokietijos Jaunimo Sąjunga su A. Lucu
ir R. Šileriu priešaky sušaukė svarbų po
sėdį, kuriame buvo atstovaujami ir kiti
Vak. Europos kraštai. Did. Britanijos lie
tuviams atstovavo A. Vilčinskas iš Londo
no, Prancūzijai — Sigita Kondrataitė ir
kun. J. Petrošius iš Paryžiaus, o Belgijai
— St. Baltus, kol bus išspręstas klausimas
dėl atstovo minėtame krašte (iš jaunimo
tarpo).
šio posėdžio tikslas suformuoti pirmąjį
branduolį, kuris privalės derinti būsimąjį
ketvirtąjį Pasaulio 'Lietuvių Jaunimo su
važiavimą 1979 metais Europoje.
Nepaprasta užduotis, į kurią susirinku
sieji jaunimo atstovai pažiūrėjo rimtomis
akimis ir ryžosi su noru atlikti savo už
duotį.
Lietuvių kultūros draugija

Valdybos posėdžio metu nutaria ruošti
rudenį (spalio mėnesio gale) didįjį kultū
ros darbuotojų ir mėgėjų be: draugijos
narių visuotinį suvažiavimą.
Draugijos valdyba vasarą pasieks rei
kalingus .asmenis ir suruoš pramatytą pro
gramą.
Pradžiai visiems išeivijos lietuviams, vi
sose šalyse, L. K. D-j'a organizuoja kon
kursą „Vytis“.
Šiame konkurse gali dalyvauti visi lie
tuviai, be jokių sąlygų.
Konkurso objektais: sukurti Vytį — lie- .
tuvių tautos simbolį ir herbą. Sukurti jį
bet kokioje formoje, iš bet kokios medžia
gos. Bus priimama ir literatūrinė Vyčio
kūryba.
Prizai bus skaitlingi, ir juos skirs meno
ir literatūros srityse kompetentingi žmo
nės rudens suvažiavimo metu.
Linkėdama visiems įkvėpimo ir geros
sėkmės, L. K. D-ja sekančiame pranešime
papildys sąlygų detales.
St. Baltus

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 30 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — birželio 6 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje. Daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys.
BRADFORDE — gegužės 30 d., 12.30 vai.
atnaujinsime pasiaukojimą Švč. Ma
rijos Širdžiai.
LEEDSE — birželio 6 d., 3 vai. p. p. Holy
Rosary bažn.
BRADFORDE — birželio 13 d., 12.30 vai.
mūsų tremtinių ir kankinių paminė
jimas.
DERBYJE — birželio 6 d., 14 vai., šv.
Juozapo bažnyčioje, Gordon Rd.
NOTTINGHAME — birželio 12 d., 15 vai.,
St. Patrick's, London Rd.
NOTTINGHAME — birželio 13 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — birželio 13 d., 15
vai., St. Wulstan's, Wolstanton.
Šiose vietose pamaldas laiko, daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys. Plačiau
kronikoje.
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