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Ar pajėgtume ?
Atrodo, kad jau neatšaukiamai nuspręs
ta, kad ketvirtasis lietuvių jaunimo pa
saulinis kongresas 1979 m. turės būti Eu
ropoje. To kongreso pagrindinę . ruošimo
naštą imasi Vokietijos lietuvių jaunimas.
Tačiau jie teisingai galvoja, bandydami
susirasti talkininkų ir kituose Europos
kraštuose.
Iš spaudos jau esame patyrę, kad suda
rytas kongreso ruošimo komitetas, į kurį
įtrauktas ir Britanijos lietuvių jaunimo
atstovas. Provizorinėje programoje numa
tyta, kad kongresas neturėtų apsiriboti
vienu miestu ar vienu kraštu. Iš viso pa
saulio į Europą suvažiavę lietuvių jauni
mo atstovai norės pasinaudoti proga pa
matyti ne tik Hamburgą ar Muencheną,
bet taip pat Londoną, Paryžių ir gal kitų
kraštų sostines.
Nors dar laiko yra likę nemaža, bet
jau dabar reikia pradėti galvoti, ar visų
Europos kraštų lietuviškasis jaunimas
bus pajėgus prie šio didelio užsimojimo
prisidėti. Mažiausia rūpesčio, be abejo,
sudarys Vokietijos lietuvių jaunimas —
jis yra gausesnis, geriau organizuotas,
energingesnis. Vasario 16 gimnazijos pa
vėsyje. išaugęs ir visa širdimi jam atsida
vusių vyresniųjų padedamas, Vokietijos
lietuviškasis jaunimas, jeigu tik pasi
temps, savąją dalį atliks.
Vokietijos lietuviškasis jaunimas yra
ne tik pats gausiausias ir geriausiai or
ganizuotas Europoje, bet taip pat ir intelektuališkai stipriausias. Pvz. Petras Vo
lungė, rašydamas apie Prancūzijoje vy
kusią Studijų savaitę, sako: „Malonu bu
vo dalyvių tarpe regėti didelį jaunų veidų
būrį“. Ir tai buvęs daugiausia Vokietijos
lietuviškasis jaunimas.
Didžiausią rūpestį kelia Britanijos lie
tuvių jaunimas. Saujelė išsilavinusio ir
dar lietuviškai kalbančio jaunimo, dar ne
spėjusio išemigruoti, yra išsiblaškiusi po
visą kraštą. Kaip jį sutelkti? Reikia tik
prisiminti, kokių milžiniškų pastangų rei
kėjo organizatorėms, kol suklijavo astuo
nių porų taut, šokių šokėjų grupę ir ją
paruošė tautinei šokių šventei Chicagoje.
G,ai blogiausia yra tai, kad Londonas ne
beturi pakankamo skaičiaus pajėgaus lie
tuviško jaunimo sudaryti stipresniam
branduoliui, apie kurį vėliau susigrupuo
tų po visą salą išsisklaidę jaunieji lietu
viai.
Padėtis yra sunki, bet ne beviltiška.
Ypatingai daug vilčių teikia naujai suda
rytas Lituanistinis skyrius, kurį pasižadė
jo remti DBLS centro valdyba. Nors šito
skyriaus organizatoriai ir nėra pačios pir
mosios jaunystės žmonės, bet jiems ne
trūksta energijos ir gerų norų.
Turint prieš akis busimąjį jaunimo kon
gresą, šis Lituanistinis skyrius turėtų į jį
atkreipti ypatingą dėmesį. Tas kongresas
kaip tik gali sudaryti akstiną abejojan
tiems prisidėti prie konkretaus lietuviško
darbo.
Iš spaudos matyti, kad (Britanijos lietu
viams siūlomas ir kitas, gal dar didesnis
darbas — suruošti ateinančią vasarą Stu
dijų savaitę. Apie tai jau buvę kalbėta
praėjusios studijų savaitės metu Prancū
zijoje. O jau minėtas P. Volungė beveik
užtikrintai rašo (E. L. Nr. 35), kad kitais
metais Britanijos lietuviai sukvies brolius
ir seses į D. Britaniją.
Atrodytų, kad tai beveik natūralu. Švei
carijoje ir Prancūzijoje gyvena žymiai
mažiau lietuvių negu Anglijoje. Tuose
kraštuose jau buvo suruoštos Studijų sa
vaitės, sutraukusios didelius dalyvių skai
čius. Turint galvoje, kad tokiais atvejais
lemia ne kiekybė, bet kokybė, kyla rim
tas klausimas, ar galėtų tai padaryti Bri
tanijos lietuviai?
Iki šiol į Studijų savaites iš Anglijos
vykdavo labai mažas lietuvių skaičius.
Mažai jie yra prisidėję ir prie tų savaičių
programos ■.— viena kita paskaita, ir vis
kas. Taigi lyg ir būtų atėjęs laikas pasi
reikšti, savąjį indėlį į šį kultūrini rengi
nį įnešti. Gal ne visiškai tokį gilų aka
deminį gal laibiau vidutinio intelekto da
lyviui pritaikytą.
Svarbiau nei programa yra pajėgumas
pačią savaitę suorganizuoti. Ar turi Bri
tanijos lietuviai pakankamai žmonių iš
teklių ir laiko tokiam užmojui įvykdyti?
Ar įmanoma sudaryti tinkamas sąlygas,
darbo branduolį? Ar iš viso nepavėluota
apie tai pradėti kalbėti, nes didžioji dalis
mūsų stipresniųjų intelektualinių pajėgų
jau yra peržengusi savo aktyviosios veik
los zenitą. Ir gerai pasižvalgę aplinkui,
mes negalime Anglijoje matyti tokių ne
pamainomų organizatorių ir entuziastų,
kaip pvz. Alina Grinienė ir jos bendra
darbiai.
Jeigu būtų nutarta šito žygio imtis, tai
pirmiausia ir čia turėtų pasireikšti jau
minėtasis Lituanistinis skyrius. Bet ir jis
pats vienas šio darbo neįveiks. I talką tu
rėtų ateiti visos bendrinės ir kultūrinės
organizacijos. Tik bendromis visų tų or
ganizacijų (DBLS, DBILB, ALKB) jėgo
mis, jų vadovybėms susitarus, būtų gali
ma šio darbo imtis. Jeigu dar vis atrodo,
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Svetimoje spaudoje
Italų dienraštis „11 Giomale“ (5. 9. 76)
rašo, kad sovietų valdžios įstaigos yra la
bai susirūpinusios 'dėl padaugėjusių slap
tų radijo siųstuvų. Viename trijų šimtų
tūkstančių gyventojų mieste jų esama net
125, ir jų nevyksta susekti. Siųstuvų sa
vininkus spauda vadina „radijo chuliga
nais“, o transliacijų (turinį — „reakcio
nierių nesąmonėmis“, vulgariomis paska
lomis“, „religiniais plepalais“.
Pagal Baudžiamojo kodekso 70-tą
straipsnį, už tokias transliacijas bausmė
būtų mažiausia dviejų metų kalėjimo.

vis Broadway*j uje, kur rašoma apie filmų
režisierių Joną Meką. Apie jį rašęs pran
cūzų dienraščio „ Le'Monde“ New Yorko
korespondentas, dalyvavęs naujausio J.
Meko filmo „Praėjo, praėjo, praėjo“ už
darame spektaklyje.
Žiūrovų tarpe buvo ir lietuvių' išeivių,
priklausančių „Laisvoji Lietuva“ organi
zacijai. Tos draugijos tikslas — išlaikyti
lietuvybę, ir jos veikla yra vaizduojama
naujame filme. „Mes visi svajojome, —
aiškinęs recenzentams J. Mekas, — grįžti
į tėvynę, kai Lietuva atgaus nepriklauso
mybę. Praėjo 30 metų nuo to laiko, kai
mes pasiekėme New Yorko uostą. Mūsų
svajonės pasirodė visiškai nerealios. Jei
gu būtume didelės tautos sūnūs, pavyz
džiui italų, tai gal nejaustume apmaudo,
išeivijoje tapę amerikonais. Bet priklau
sydamas mažai tautai, kurios egzistencija
yra pavojuje, jauti, kad kiekvienas žmo
gus daug reiškia. Tą visuomet turiu gal
voje. Nenoriu būti amerikonu. Esu Ame
rikos pilietis, bet tas nereiškia, kad esu
pasiryžęs likti čia ligi mirties. Mano sie
la liko Lietuvoje visam laikui.“
J. Meko didžiausias meninis laimėjimas
yra jo filmas „Atsiminimai iš kelionės po
Lietuvą“, kurį galima būtų pavadinti
„Lietuva, tėvyne mano“. 1971 m. rugpjū
čio mėn. Jonas Mekas su broliu Adolfu,
gavę sovietų vizą, buvo nuvykę į Lietuvą.
Aplankė gimines ir apvažinėjo kraštą. Iš
tos kelionės gimė filmas, kuris padarė di
delę įtaką į jaunų New Yorko režisierių
kūrybą.
„Mano kelionė, — sako J. Mekas, — su
tvirtino manyje įsitikinimą, kad Lietuva
nebus išbraukta iš pasaulio žemėlapio,
nes mūsų žmonės yra užkietėję. Pavojus
jiems gresia ne iš komunizmo, bet iš Ru
sijos, kuri sudaro pavojų kitoms sąjungi
nėms respublikoms, primeta joms savo
kalbą ir alfabetą. Rusijos respublika no
rėtų, kad pasaulis kuo mažiau žinotų apie
kitų respublikų būvimą. Gruzinai, lietu
viai, latviai, estai ir kitos tautos turi pa
čios parodyti savo gyvybę. Tose respubli
kose jos bando stabdyti didžiojo kaimyno
— ruso — ekspansiją.“
Net ir kituose J. Meko filmuose, pavyz
džiui tokiame, kur vaizduojamas New
Yorkas, prasiskverbia lietuviški peisažai.
Vaikystės prisiminimų atspindžiai pasiro
do kiekviename J. Meko kūrinyje.

Australijoje, JAV, Vokietijoje ir Švedijo
je. Vadinamieji Ustaši teroristai kaltina
Tokiu vardu ką tik pasirodė knyga, mi pernai nužudę Jugoslavijos konsulą
vaizduojanti Varšuvos pakto ir Nato ka Frankfurte. Praėjusiais metais jie ruošę
riškųjų pajėgų balansą. Tas balansas pa pasikėsinimą prieš prezidentą Tito Zagre
sirodo labai nepalankus Vakarams, nes be, 1972 m. nužudę Jugoslavijos ambasa
Rusų disidentų žurnalo „Kontinentas"
Sov. Sąjunga turi daug kartų galingesnę dorių Švedijoje, o dabar buvo pasigrobę 7-tame numeryje buvo atspausdintas
karo mašiną, negu visos Vak. Europos lėktuvą, iš kurio ię Londoną .bombarda straipsnis apie Estiją, o naujai išėjusiame
valstybės, sudėjus į krūvą, štai keletas vo“ proklamacijomis.
8- itame numeryje pasirodė Kazio Bradūno
knygoje pateiktų skaičių.
eilėraščio „Kryžių kalnelis“ vertimas į ru
PEIKIA SUVALSTYBINIMUS
Oro naikintuvų Vakarai turi 520, o Var
sų kalbą. Ten pat yra paaiškinta apie ko
šuvos pakto valstybės 3.900; bombonešių
vą, vykstančią Lietuvos istorinėje vietoje
Buvęs
Britų
Geležinkelių
valdybos
pir

— Vakarai 1.040, Sovietai — 6.950; tankų
tarp tikinčiųjų ir ateistų. Pabaigoje —
— Vakarai 9.800, Sovietai — 49.000; sun mininkas sir Richard Marsh, palikdamas poeto biografija.
kiosios artilerijos raketų — Vakarai 1.150, savo darbą pareiškė, kad vyriausybė vi
Sovietai — 32.000; atominiais ginklais ap siškai nesugeba administruoti suvalsty
Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas
rūpintų laivų — Vakarai 12, Sovietai — bintų nuosavybių. Vadlžios aparatas nesąs
215; atom, povanden. laivų — Vakarai 9, pritaikytas vadovauti biznio įmonėms. Dėl .Kultūra“ (Nr. 7-8, 1976) tęsia dabar jau
tos priežasties britų geležinkeliai, nors ir tradicinę skiltį — Kronika litewska. Joje
Sovietai — 114.
Varšuvos pakto kariuomenė yra aprū keldami kainas, visą laiką darė nuosto aprašyti vėliausi įvykiai Lietuvoje ir iš
pinta specialiais tankais, galinčiais per lius. Nors paskirtieji suvalstybintų įmo eivijoje. Šią skiltį veda E. Žagiel, parink
važiuoti upes po vandeniu, modemiškais nių vadovai esą tokie pat pajėgūs kaip ir damas medžiagą iš liet, išeivijos spaudos,
šarvuočiais, naujausio tipo MiG 25 lėk privatiškose įmonėse, bet „jie neturi sa iš dalies ir iš „E. Lietuvio“. (Šio laikraš
vo užnugaryje akcininkų paramos, sie čio vardas yra paminėtas kronikoje).
tuvais.
Lietuvos žydų sąjungos Izraelyje biule
Sovietų laivynas po antrojo pasaul. ka kiančios įmonės pelno“.
tenis — sakoma kronikoje — praneša, kad
ro pasidarė pats didžiausias pasaulyje.
BIBLIJA JUODOJE RINKOJE
per pastaruosius metus iš Lietuvos į Izra
Sukurti nauji laivų tipai, pradedant Kašin klasės naikintojais, baigiant ką tik
„Welt am Sonntag“ rašo, kad Sov. Są elį atvyko daugiau kaip 10 tūkst. žydų. Iš
pasirodžiusiu Kiev lėktuvnešiu.
jungoje juodoje rinkoje pardavinėjamos Lietuvoje dar likusių 5 tūkst. dauguma
Povandeniniai laivai turi atomines ra biblijos. Kaina — 300 DM. Spėjamą, kad taip pat norėtų išvažiuoti. Atvykstan
ketas, galinčias tiksliai pasiekti taikinius, tai yra muitininkų iš turistų atimtos bib tiems į Izraelį, pirmoje eilėje studentams,
esančius už 4.850 mylių, — o milžiniškos lijos, kurios vėliau patenka į „talkučkes“. penkerių metų laikotarpyje duota pasko
lų bei pašalpų 3 mil. svarų. Išleista kele
tarpkontinentalinės raketos, kurių vienos
tas knygų apie Lietuvos žydų pergyveni
pakaktų pusei Anglijos sunaikinti, tiks
TASS APIE „TIMES“
mus. Lietuvos žydų organizacijų esama
liai pasiekia savo taikinį už 7.500 mylių.
Tasso polit. apžvalgininkas V. Gončia- Londone, New Yorke, Filadelfijoje, MontDidžiausias karo istorijoje žinomas
ginklas yra „SS-18“ aštuongalvė raketa rovas paskelbė straipsnį, reiškiantį nepa realyje, Los Angeles ir Pietų Afrikoje.
(121 pėdų aukščio), turinti 40-50 megato sitenkinimą „Times“ bendradarbio Chal„Dabar į Lietuvą galima patekti be di
nų galią. Tokiais ginklais lengva paversti fonte rašiniais. Tarp kitko, ten sakoma:
„Laikraštyje „Times“ neretai pasirodo delių kliūčių“. Viduržemio jūroje kursuo
mūsų planetą ugniakalinio krateriu, ku
riame visokia gyvybė bus nustojusi egzis straipsniai, pasirašyti Čalfonto. Londono ja sovietų turistinis laivas „Litva“, ku
laikraščiui, kuris rūpinasi savo solidaru riuo keliauti galima be sovietų vizos. Vil
tuoti.
Žinoma, atominių ginklų nestokoja ir mu ir respektabilumu, matyti, malonu tu niškė „Tiesa“ kažkodėl nevadina to laivo
Vakarai. Tai yra vienintelė priemonė ka rėti savo autoriumi lordą, baroną, ir, be ^Lietuva“. Jeigu Lenkija taptų 174ąja
respublika, tai vandenynais plaukiotų lai
taklizmui išvengti. Tik įsidėmėtina, kad to, buvusį ministrą.
Tačiau titulai yra titulai, o pati čalfon vai, su taip pat skambiu vardu ,Polša“,
Sovietų karo mašinai nuolat didėjant, Va
to rašliava vargu ar gali padėti stiprinti sako P. Žagiel.
karai vis toliau šioje srityje atsilieka.
laikraščio „Taims“, kaip solidaus spaudos
Žurnale yra atskiras straipsnis „Lietu
j. r.
organo, reputaciją: šis lordas pastoviai
SKYRYBOS SOV. SĄJUNGOJE
imasi abejotinų dalykų.
Antai, rugpiūčio 30 d. Čalfontas iš
Vidutiniškai Sov. Sąjungoje šimtui san
tuokų (1974 m.) teko 28.52 skyrybos. At spausdino straipsni, kuriame visaip rek
skiruose regijonuose jos taip skyrėsi: Uz lamavo „[Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“
bekijoje — 12.3, Ukrainoje — 31.7, Esti radijo stočių veiklą. Jis nusišnekėjo, teig
joje — 38.6, Leningrade — 43.8, Latvijoje damas, kad ši veikla, esą, prisidedanti
—• 49.5, Odesoje — 53.3, Magolano srityje prie „tautų savitarpio supratimo ir atitin — Dubline anarchistas N. Murray, nu
— JAV prezidentas Ford pareiškė apie
— 49.5, Odesoje — 53.3, Magdano srityje ka visos Europos pasitarimo paskelbtus teistas mirties bausme už policininko nu rugsėjo 9 d. mirusį Kinijos vadą Mao Tsetikslus“... Tikrai retas pavyzdėlis, kaip žudymą, paprašė pagreitinti sprendimo tungą: „Tai buvo milžiniška figūra, ku
— 72.9.
Tikslių skyrybų duomenų Lietuvoje ne iškraipomi Baigiamojo akto nuostatai.“ įvykdymą.
rios įtaka į pasaulio istoriją pasireiškė to
Toliau pranešama, kad amerikiečiai
pavyko gauti. 1971 metais Lietuvą skyry
— Prof. dr. A. Zinovjevas atleistas iš li už Kinijos sienų“.
bomis buvo pralenkusios Latvija, Estija ir bandą gauti leidimą pastatyti siųstuvus Maskvos universiteto už tai, kad parašė
— Rugsėjo 9 d. uniformuotas sovietų
šioms radijo stotims Anglijoje, bet Ang protesto laišką, negavęs vizos vykti į kon kareivis peržengė Rytų Vokietijos „mir
Ukraina.
lijos vyriausybė esanti dėl to susirūpinu ferenciją Suomijoje.
ties zoną“ ir atvyko į Hanoverį.
si.
LĖKTUVO SUSIDŪRIMO AUKOS
— Sovietų šachmatininkai atvirame
— Estijoje, netoli Kundos girtas rusų
laiške spaudoje pasmerkė į Vakarus pa kareivis įsiveržė į darbininkų vasaros sto
DRAUGIŠKUMO GESTAS
Jugoslavijoje susidūrusių ore dviejų
Politbiuro narys K. Mazulovas, pava bėgusį V. Koročnoj, kuris išdavęs savo vyklą ir pareikalavo degtinės. Jos nega
lėktuvų katastrofoje bendras aukų skai
vęs, nušovė 11 darbininkų, savo draugą ir
duojąs
sergantį Kosyginą, ir užs. reik, mi- | tėvynę.
čius yra 176. (Britų Trident lėktuve (63
— Spėjama, kad Kinijoj Mao Tse-tungo pats nusišovė.
nistras
A. Gromyka nuvyko į Kinijos am
žmonės) buvo 20 britų, 20 turkų, 7 aust
įpėdinis nebus renkamas iki kitų metų.
— Du londoniečiai, Donoghue ir Bur
ralai, 5 Saudi arabai, 5 Pietų amerikie basadą Maskvoje ir pasirašė užuojautų
— Du Rytų Vokietijos muzikantai nebe
knygoje.
Spaudai
duotas
parėdymas
su
gess Maskvoje nuteisti po 8 metus darbo
čiai, 2 Kipro salos gyventojai, 2 amerikie
grįžo
atgal
po
koncerto
Austrijoje.
stabdyti ką tik mirusio Mao kritiką.
čiai, 1 danas ir 1 be pilietybės.
— 1978 m. sovietų oro satelituose ap stovyklos už nelegalų narkotikų įvežimą.
— Amerikoje mirė Jimmy Reed, poka
Jugoslavų BC9 lėktuve, išskyrus vieną
link
žemę skris Bulgarijos, Vengrijos, R.
J. TAUTŲ RŪMAI VIENOJE
jugoslavą, visi keleiviai buvo vokiečiai.
Vokietijos, Kubos, Mongolijos, Lenkijos, rinio meto lengvosios muzikos kūrėjas ir
Austrija yra kraštas, kuriame nieko ne Rumunijos ir Čekoslovakijos kosmonau propaguotojas.
sigirdi apie nedarbą, streikus ir revoliu tai.
KROATAI NERIMSTA
— Londone savo skyrių atidarė Vatika
cijas. Jos sostinė Viena pamažu pradeda
— Persijos šachas rugsėjo 16 d. atšven no bankas — Banco di Santo Spirito.
Po paskutinio JAV lėktuvo pagrobimo atgauti kadaise turėtą Habsburgų dinas tė 35 metų karaliavimo sukaktį.
— Lakūnas Bilenko, kuris jau atvyko į
ir atskraidinimo į Paryžių, Kroatijos var tijos garsą.
— Čekoslovakijoje už nepakankamą ga Los Angeles, parodė žemėlapį, kuriame
Krašto sumanus min. pirmininkas mybinę iniciatyvą atleisti trys ministrai. buvo sužymėtos visos Kinijos kariškosios
das vėl nuskambėjo pasaulio spaudoje.
Kroatai sudaro apie penktadalį Jugo Kreisky nutarė antroje Dunojaus pusėje Jų tarpe ž. ūkio ministras B. Vecera.
bazės.
slavijos gyventojų (apie 4.5 mil.). Nors pastatyti nepaprastai ištaigingus rūmus,
, — Sovietų Sąjunga pradėjo „taikos“
pats prezidentas Tito yra kroatų kilmės, kuriuos pavadins Jungtinių Tautų rū
— KGlB' viršininkas V. Andropovas ir ofenzyvą, siūlydama Sirijai atitraukti iš
bet krašte vyrauja serbai, kurie sudaro mais. Į tuos rūmus jis nori privilioti tas vidaus reik: ministras N. Šekolov pakelti Libano kariuomenę, kuri yra užėmusi apie
40% visų gyventojų. Dabartinė suvienyta JT įstaigas, kurioms nebūtina turėti sa į generolus.
60% to krašto teritorijos.
Jugoslavijos valstybė buvo sudaryta tik vo centrus New Yorke. Nors rūmų staty
— Po pralaimėjimo olimpiadoje, Sov.
tai po I pasaul. karo. Vokiečių okupacijos ba kaštuos kiekvienam Austrijos gyven S-gos futbolo federacija paskyrė naują
organai vėl buvo leidę kroatams atsiskir tojui po 60 svarų, bet valdžia žada juos vyr. trenerį Simonianą, nes buvusiųjų tri EUROPOS LIETUVIS —
ti, bet, II pasaul. karui pasibaigus, jie bu išnuomoti Jungtinėms Tautoms už vieną jų trenerių darbas įvertintas nepatenki
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visų savo pajėgų bendram darbui sutelk
— „Saliut-5“ kosmonautas Volynovas
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ti, tai geriau iš anksto nuo jo atsisakyti.
apdovanotas Lenino ordinu, o jo gimtinėj ir Lietuvių Namų Ako. Bendrovė.
ATVIRAS
PASIKALBĖJIMAS
Abu minėtieji renginiai Britanijos lie
nutarta pastatyti bronzinį biustą.
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina
tuviams, o ypačiai jaunimui, išeitų į nau Britų užs. reik, ministras Cropland at
— New Yorko city nusipirko aštuonis savo nuožiūra.
dą. Konkretus ruošos darbas išjudintų iš virai išdėstė Čekoslovakijos ministrui britų gamybos dviaukščius autobusus
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
apatijos, sužadintų norą veikti. O patys Čnoupek, kad čekai nesilaiko Helsinkio miesto transporto susikimšimui paleng dėl to nesusitarta, negrąžinami,
tie įvykiai neabejotinai pakeltų dvasią, susitarimo. Esą, judėjimas dar vis varžo vinti.
Prenumeratos kaina metams 8,50 av.;
atnaujintų pasiryžimą išlikti lietuviais, mas, išskirtos šeimos negali susitikti, bri
— Kardinolas Hume TV pasikalbėjime pusei metų — 4.50 av.; dolerio kraštuose
įtrauktų į platesnę kultūrinę veiklą.
tų spauda sunkiai įsileidžiama. Anot pareiškė, kad ginčas dėl lotyniškai laiko — 19.50 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.
Atrodo, kad dabar jau yra pats laikas Čnoupeko, angliškų laikraščių daugiau mų mišių yra tiktai „audra vandens stik
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Anglijos lietuviškosios veiklos vadovams parduodama Čekoslovakijoje, negu čekiš linėje“.
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
apsispręsti ir nutarti. Ypačiai skubus yra kų Anglijoje. Crošlandas jį užtikrino,
— Britų radijo žinių centras praneša, cija nesiima atsakomybės.
Studijų savaitės reikalas, nes jai suruoš kad čekų laikraščiai nevaržomi; jis ne kad daugelis Afrikos, Azijos ir P. Ameri Vienoj skilty įdėto skalbimo kabia 2.00
ti nebeliko nė metų laiko.
kaltas, jei maža žmonių, norinčių juos kos kraštų neįsileidžia BBC koresponden sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
pirkti.
J. Vikis
tų.
brangiau.
SOVIETŲ KARO MAŠINA
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Lietuvių biblioteka Londone
Neseniai Australijos lietuvių laikraštis
„Mūsų Pastogė“ įsidėjo vedamąjį apie lie
tuviškos bibliotekos atidarymą Sydnejuje. Tas straipsnis turi neįprastą antraštę:
„Bibliotekos — kam?“
Pasidžiaugus mintimi, kad šiuo metu
dar esama pakankamai lietuviškai skai
tančių ir net ieškančių lietuviškos kny
gos, keliamas klausimas — kas bus rytoj?
Autorius pagrįstai baiminasi, kad mūsų
jaunimas lietuviška knyga per mažai do
misi, o ateityje dar mažiau domėsis.
Tur būt nelabai* daug kas žino, kad
Londone, Lietuvių Namuose, yra DBLS
centrinio skyriaus įsteigta biblioteka, ku
ri yra didžiausia lietuvių biblioteka Ang
lijoje, o gal ir Vakarų Europoje.
šitoji biblioteka užgimė apie 1951 me
tus, kai susitikvidavus Tadcasterio sto
vykloje DBLS skyriui, apie 200 knygų tu
rinti bibliotekėlė buvo atgabenta į Lon-

Tomas Vidugiris — DBLS centrinio
skyriaus bibliotekos vedėjas

[Besinaudojantieji biblioteka skiriasi į
dvi kategorijas: pasiimantieji knygas tie
siai iš bibliotekos ir gaunantieji per paš
tą. Per 25 metus biblioteka vietoje yra
pasinaudoję 42 asmenys-Sudėjus į krūvą,
jie yra apsilankę 163 kartus ir pasiėmę
skaityti 627 knygas. Išeina, kad vidutiniš
kai biblioteką per metus aplankė 7 asme
nys, kurie perskaitė 25 knygas. Paštu per
tą laiką pasiųsta 200 siuntų (vidutiniškai
po 8 siuntas per metus) 36 asmenims. Iš
viso pasiųsta 736 knygos (apie 30 knygų
per metus). Per visą tą laiką trys knygos
pasiųstos į Vokietiją ir po vieną į JAV ir
Šveicariją. Kaip matyti iš pateiktų duo
menų, perskaitytų knygų skaičius yra
daugiau negu kuklus.
Kas bibliotekos knygomis naudojasi? Iš
visų (1.376) išduotų knygų, 1.203 knygas
paėmė du skaitytojai — J. Balanius ir P.
Padagas. Pirmasis perskaitė 623 knygas,
o antrasis — 580. Iš viso skaitytojų būta
78. Tad visi likusieji skaitytojai per 25
metus persakitė tiktai 160 knygų, arba
apytikriai po 2 knygas kiekvienas. Tad
beveik galima sakyti, kad Londono DBLS
centrinio skyriaus biblioteka iki šiol tu
rėjo tiktai du tikrus skaitytojus. Gel per
ateinančius kelis metus jų skaičius kiek
padidės, nes išėję pensijon, žmonės turės
gal daugiau laiko ir noro lietuviška knyga
pasidomėti.
Kaip jau minėta, bibliotekos tvarkyto
jas ir jos siela yra Tomas Vidugiris. Gy
vendamas čia pat vietoje, jis niekada ne
atsisako patarnauti knygų pageidaujan
tiems skaitytojams. T. Vidugiris myli
knygas. Jis jas rankioja iš kur galėdamas,
ieško dingusių ir, kiek išgalėdamas, per
ka naujų. Jo globojama biblioteka, prasi
dėjusi beveik iŠ nieko, jau peržengė dvie
jų tūkstančių skaičių. Ir vis dar auga.
Bet kas bus toliau? Kokia bibliotekos
ateitis? Kam ji kuriama ir plečiama? T.
Vidugiris, paklaustas apie skaitytojų am
žių, pareiškė, kad nei vienas jaunesnis
žmogus iki šiol biblioteka nėra pasidomė
jęs. Anot jo, biblioteka mūsų jaunimui
nereikalinga. Tai rodo ir Glasgowo lietu
vių pavyzdys — išmirus vyresniajai kar
tai, biblioteka buvo likviduota...
Tomas Vidugiris su savo biblioteka yra
suaugęs kaip skerdžius Lapinas su Grainių liepa. Bet jau geras metelių skaičius
spaudžia ir jo pečius — šią savaitę šven
čia 83-čiųjų sukaktį. O čia, dairyk nesi
dairęs, niekur nesimato ne tik didesnio
būrio naujų skaitytojų, bet ir bibliotekos
vedėjui užvaduotojo. Tad reikia tik lin
kėti, kad T. Vidugiris ištesėtų savo darbą
nors iki tol, kol yra nors vienas lietuviš
kos knygos skaitytojas.
Paklaustas apie bibliotekos ateitį, T.
Vidugiris liūdnai atsiduso. Jam pasivai
deno Tadcasterio, Glasgowo ir kitų lietu
viškų bibliotekėlių likimas.
— Jeigu niekas mūsų knygų nebenorės,
turėsime pasiųsti jas į Lietuvą, bet sude
ginti neduosime, — pareiškė jis ryžtingai.
Būkime dėkingi Tomui Vidugiriui už jo
įdėtą triūsą, tikėkime, kad jo sukurtoji
biblioteka dar daug metų išsilaikys.
J. Baltmiškis

doną. Taigi šiemet Londono lietuvių bib
liotekai sueina 25 metai.
Iš pradžių šią biblioteką tvarkė didelis
lietuviškos knygos mylėtojas ir kolekcio
nierius Viktoras Zdanavičius, o 1952 m.
Lietuvių Namuose apsigyvenus Tomui Vi
dugiriui, jam buvo perduotas bibliotekos
tvarkymas. Tą darbą jis tebedirba iki šiai
dienai. Šis i'š karto pradėjo ne tik dova
nojamas knygas rinkti, bet ir naujai išlei
džiamąsias pirkti. Iki šio meto knygoms
pirkti ir įrišti išleista £755,98. Iš jų
£445,00 yra centro valdybos pašalpa, o
likusius pinigus surinko centrinis skyrius.
Biblioteka žymiai padidėjo, kai Glasgowe likvidavosi Lietuvių Katalikų Draugi
jos biblioteka ir visas savo knygas — 400
egzempliorių — perdavė Londono biblio
tekai. Daugumoje tai yra gana vertingi,
nepakartojami leidiniai, atsiųsti iŠ nepri
klausomos Lietuvos ir JAV. Jų tarpe esa
ma ir nepriklausomoje Lietuvoje ėjusių
žurnalų komplektų.
Stambus bibliotekos rėmėjas buvo Ang
lijos lietuvis a. a. Vladas Dzikavičius, pa
aukojęs 150 knygų. Mažesni kiekiai gauti
iš palikimų arba padovanoti privatiškų SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, j
asmenų. Iš viso biblioteka šiuo metu turi JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS
2.170 knygų. Jų tarpe yra Lietuviškoji En
LIETUVIUS. AR JAU UŽSISAKĖTE
ciklopedija ir vertingų lituanistinių leidi
„E. LIETUVĮ“ ATEINANTIEMS
METAMS’
nių.

Kybartu aktai
Dr. Albertas Gerutis
(„Aidai“, Nr. 4, 1976)
Prezidentas patikslino, kad veikiančioji kon
stitucija numato pavaduotoją, kuris eina pareigas,
kol bus išrinktas kitas valstybės galva. „Jei paskir
čiau Škirpą, prieš išvažiuodamas Amerikon, kils
įtarimų, ar aš ne vokiečių agentas. Paskyręs Škir
pą, aš Amerikoje nebegalėsiu rodytis. Išvažiuoda
mas turiu palikti įgaliojimus ministrui pirmininkui,
bet ne Škirpai ir ne Galvanauskui, o iš esamų as
menų. Sąlyga, kad veiks pagal konstituciją. Tada
aš atsakau, šiaip gi negalėčiau prisiimti atsakomy
bės“.
Į diskusijas įsijungė E. Turauskas ir siūlė bet
kuriuo atveju skirti ministru pirmininku Škirpą.
„Jeigu tęstinumą norime išlaikyti, tai gal dėl vieno
nuošimčio reikėtų palikti įgaliojimus. Dabar rea
liausia — provokiška spekuliacija. Kito žmogaus
Škirpos vietoje nėra. Jeigu pasvirs kiton — anglo
saksų — pusėn, paskyrimo aktą panaikinsime. Jei
gu Škirpa nebus paskirtas, jei nebus akto, jis pats
savo atsakomybe tvarkys Lietuvą. Politikoje su
ašim reikia apsidrausti, nes tik vokiečių politikoje
yra rytų, Pabaltijo, Baltijos jūros klausimai“.
Dar pasikeitus nuomonėmis, S. Lozoraitis pa
siūlė Tautinio komiteto pirmininko klausimą at
skirti nuo ministro pirmininko klausimo. Preziden
tas dar pastebėjo, kad jis K. Škirpos akcijai princi
pe pritariąs ir kad iš Berlyne esančių žmonių skirtų
tik jį, bet „aš nenoriu visu svoriu remtis į Škirpą
bei jo politiką, nes susikompromituočiau prieš

Su kunigu Antanu atsisveikinant
Visi žinome, kad mirties nė vienas ne
išvengsime, bet netekę giminės, draugo ar
pažįstamo, vistiek liūdime. Paskutinioji
žinia mus ypatingai pritrenkė, kai suži
nojome. jog mūsų mielas kun. Antanas
Kažlauskas, MIC, po ilgos ligos atsiskyrė
su šiuo pasauliu. Mirė tolimoje Australi
joje rugsėjo 12 dienos rytą, dar nesulau
kęs savo 69-tojo gimtadienio. Jo mirtis
yra ypatingai skaudi šio krašto lietu
viams, kurie jį labai gerbė ir mylėjo dėl
jo draugiškumo, sugebėjimo su visais su
gyventi, tolerancijos.
Tas jo dorybes galima pailiustruoti vie
nu pavyzdžiu. Emigracijai į Ameriką pra
sidėjus, vienas tautietis, žinomas kaip už
kietėjęs bedievis, specialiai atvažiavo į
Londoną atsisveikinti su kun. Kazlausku,
kuris buvo visų draugas.
Kunigą Antaną pirmąsyk sutikau per
savo vestuves, kada jis asistavo kun. Sakevičiui. Jis buvo ką tik atvykęs į Londo
ną.
Nuo tada prasidėjo mūsų draugystė, ku
ri vystėsi dalyvaujant lietuviškoje veik
loje, o taip pat ir asmeniškuose susitiki
muose. Jis nesiekė garbės ar aukštų po
zicijų, bet niekuomet neatsisakė padėti,
kur buvo reikalinga. Kelis kartus kalbi
nau kandidatuoti į Sąjungos pirmininkus,
bet jis griežtai atsisakydavo. Jis norįs
būti mano vicepirmininku — nei aukš
čiau, nei žemiau.
Tose pareigose jis išbuvo daug metų.
Per tą laiką mudu apvažinėjome visą
kraštą — kunigas Antanas pamaldų lai
kyti, o aš prakalbų sakyti.
Tai buvo varginantys laikai, bet labai
malonūs, nes kunigas Antanas buvo vi
sur nuoširdžiai laukiamas ir sutinkamas.
Turėjome ir nuotykių. Kartą jam prisiėjo
stumti mano sustreikavusį automobilį iki
artimiausio garažo. Buvo jau naktis. Me
chanikas ilgai vargo taisydamas, pradėjo
keiktis. Staiga pamatė automobilyje sė
dintį kunigą. Vargšas vos neapalpo. Pasi
rodo, buvęs airis-katalikas.
DELS veikloje jis buvo nepamainomas
šulas. Jei mes darniai veikėme ir gražiai
sugyvenome — tai buvo daugiausia kun.
Antano nuopelnas. Jis neskirstė lietuvių
į grupes, bet kalbėjosi ir bendravo su vi
sais. Į posėdžius atsinešdavo linksmą ir
padrąsinančią nuotaiką.
Jis prisidėjo ir prie DBLBendruomenės
steigimo ir buvo jos valdyboje. Taipgi
buvo vienas iš pirmųjų Lietuvių Namų
b-vės direktorių. Iš tų pareigų jam reikė
jo vėliau pasitraukti, kai paaiškėjo, jog

J. Macevičius

Beržai
Beržai baltnuirškiniai nuliūdę,
lyg būtų nuskriaudęs kažkas,
išeina i rudenio liūtį,
nuleidę šakas kaip rankas.

Prieš vėją keliu nulinguoja
graudi, sielvartinga minia.
Palaukit, beržai baltakojai,
paimkit kartu ir mane.

Man taip nejauku ir nelinksma,
Ir užgulė širdį kažkas. —
Gal dienos į rudenį linksta
ir lenkia rankas kaip šakas.

Ameriką“. Prezidentas išsireiškė, kad dėl įpėdinio
jis dar pagalvosiąs iki rytdienos.
Lapkričio 21 d. priešpietinis posėdis buvo
Skirtas vidiniams pasiuntinybės reikalams. Prezi
dentas atėjo tik į popietinį posėdį, prasidėjusį 17
vai. Jis posėdžio pradžioje paėmė žodį ir pareiškė:
„Prieiname prie kandidatūrų. Sustoju ties pa
siuntiniais Šveicarijoje ir Romoje, kurie savaime
man lygūs. Abi kandidatūros vertos pasitikėjimo.
Bet Kaune jau numatytas vienas asmuo — užsienio
diplomatijos šefas. Reikia, kad tas asmuo būtų val
džios galva. Tą pačią dieną Kaune paskyriau Mer
kį ministru pirmininku, tą pačią dieną skiriu kitą
ministrą pirmininką. Darysime fikciją Virbalyje. —
Daktaras Šaulys nešioja daug istorijos, turiu juo
pilną pasitikėjimą. Lozoraitis penkis metus dirbo
kaip užsienio reikalų ministras, jis yra jaunosios is
torijos kūrėjas. Amerika jį pažįsta, taip pat Žadeikis. Netikiu ilgos paslapties išlaikymu. Dėl Škirpos
galiu žodžiu pasakyti, kad jį paremsiu, mano žo
dis morališkai riša. Jo kandidatūra iškils, kai bus
rimtų sąlygų su vokiečiais bendradarbiauti. Jeigu,
neišdegs vokiečių kombinacija, tai galime galvoti
apie Europos-Anglijos kombinaciją. Tuomet galiu
ir apie kitą asmenį pagalvoti. Svabu, kad būtų iš
laikyta vienybė, ne srovių, bet idėjos, kas būtina
kontinuitetui išlaikyti. Ministras pirmininkas nega
li duoti perįgaliojimų, nes to nenumato konstituci
ja. Tai gali įvykti tik dideliam reikalui esant“.
Respublikos prezidentas dar ilgokai klostė sa
vo tarytum politinį testamentų, pasisakydamas,
kaip jis įsivaizduoja Lietuvos ateitį ir kaip, jo nuo
mone, turėtų reikštis busimoji vyriausybė, kai kraš
tas bus išlaisvintas iš sovietų. „Jeigu ateitų vokie
čiai okupacijai, tai tegu patys daro, be mūsų. Dėl
teritorijos, — reikalausime, kas mūsų. Aš tikiuosi,
kad turėsite patys nuovokos, kas reikia daryti. Ir
ateityje iš rusų nieko gero negalima laukti“.

vienuoliams neleidžiama būti komercinės
bendrovės direktoriais. Tačiau jis kant
riai sutiko laikinai pasilikti direktoriumi,
kol aš susirasiu pakaitalą, nes tais lai
kais kandidatų į direktorius buvo sunku
rasti.
Sodybą perkant, jis tarpininkavo Westminsterio Kurijoje, kad pratęstų terminą,
iki mes -pajėgsime sumokėti paskutinius
pinigus.
Kunigo Antano klebonavimo laikus tur
būt visi parapijiečiai prisimena su dide
liu malonumu, nes ir čia jis gražiai su vi
sais sugyveno ir mokėjo žmones pritrauk
ti prie bažnyčios. Jam labai sėkmingai pa
dėjo kun. Dauknys, kol abu kartu buvo
išsiųsti į Australiją (1962 m.).
Perkėlimas į Australiją jį labai nuliū
dino, nes jis mylėjo šio krašto lietuvius,
su kuriais taip gražiai sugyveno. Tačiau,
kiek žinome, jis ir ten žmonių buvo myli
mas, nes visur rodė taikaus sugyvenimo
pavyzdį.
Liūdime netekę šviesios, asmenybės, ge
ro kunigo ir nudširdaus draugo. Tegu
Viešpats suteikia jam ramų amžiną atilsį.
M. Bajorinas

Biografinės žinios
Gimė 1907. 9. 24 Ilgižių k., Betygalos
vis. Mokėsi Marijonų gimnazijoje Mari
jampolėje ir Vytauto Didžiojo Universi
tete, teologijos-filosofijos fakultete. Vika
ravo Ž. Kalvarijoje (1934-35), mokytoja
vo Marijampolės marijonų gimnazijoje
(1935-36). Marijampolės parapijos viceklebonu buvo nuo 1936 m. iki 1940 m., po
to klebonu iki išvažiavimo į Vokietiją
1944 m. Marijampolėje pastatė parapijos
salę 1.000 žmonių ir įkūrė naują Skard
upių parapiją.
1948 metais atvyko į Angliją.
SUVENYRINIAI ŽENKLIUKAI

Filatelistų draugija „Lietuva“ Čikago
je išleido suvenyrinius ženkliukus, skir
tus tautinių šokių šventei. Ženkliukų pie
šinyje yra ant žemės rutulio šokanti šokė
jų pora, pasipuošusi tautiniais drabužiais,
o fone — būdinga Čikagos panorama ir
Vilniaus Gedimino pilis tolumoje. Kiek
vienas ženkliukas turi įrašytą skirtingą
tautinio šokio pavadinimą.
„LAISVOSIOS LIETUVOS“ SUKAKTIS

Chicagoje leidžiamas gausiai iliustruo
tas lietuvių laikraštis „Laisvoji Lietuva“
šiais metais švenčia 30 metų sukaktį.
Laikraštį leidžia Lietuvos Atgimimo Są
jūdis. Redaguoja V. Šimkus ir redakcinė
kolegija.

Posėdžio pabaigoje, 18 vai. 30 min., preziden
tas dar pastebėjo: „Reikia paskyrimą atlikti forma
liai.“
Prieš pasibaigus posėdžiui, dr. J. šaulys pa
reiškė, jog pritaria prezidento parinktam asmeniui.
Kai jau buvo vėloka, tai atitinkami raštai ne
buvo pasirašyti tą patį vakarą, o tik po dviejų die
nų, lapkričio 23 d. Prieš tai, dalyvaujant Lozorai
čiui, šauliui, Turauskui ir man, buvo tartasi dėl ak
tų teksto, patikrinti valstybės konstitucijos nuosta
tai. Mudu su S. Lozoraičiu paruošėme aktų projek
tus, kurie buvo visų dalyvių priimti. Aš pats tuos
aktus perrašiau pasiuntinybės rašomąja mašinėle.
Man neįsirėžė atmintin, kuo S. Lozoraitis argumen
tavo, bet vietoje prezidento paminėto Virbalio,
kaip aktų sudarymo vietovės, jis pasiūlė pažymėti
Kybartus. Lapkričio 23 d. į pasiuntinybės raštinę
atėjo respublikos prezidentas A. Smetona. Trum
pai pasitarus, nusistatyta, kad prezidentas pats sa
vo ranka parašytų tekstus. Prezidentas taip ir pa
darė.
Taip gimė „Kybartų aktai“, o jų turinys toks:
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (97 str.),
atleidžiu Ministrų Pirmininką ats. pik. Itn. Antaną
Merki 'r 1° sudarytą Ministrų Tarybą iš pareigų ir
skiriu Stanislovą Lozoraitį Ministru Pirmininku.
Kybartai, 1940 m. birželio mėn. 15 d.
A. Smetona
Respublikos Prezidentas
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (71 str.),
pavedu Ministrui Pirmininkui Stanislovui Lozorai
čiui mane pavaduoti.

Kybartai, / 940 m. birželio mėn. 15 d.
A. Smetona
Respublikos Prezidentas

(Bus daugiau)

J. Radvila — Lietuvos
kardinolas
'Lietuvoje buvo garsi Radvilų giminė,
kilusi iš didžiųjų Lietuvos kunigaikščių
dinastijos. Ypatingai pasižymėjo Mikalo
jus VI, vėliau pramintas Radvilu Juoduo
ju. Tai. galima sakyti, buvo faktiškasis
Lietuvos valdovas , lyg ir nevainikuotas
jos karalius, didysis kancleris, Vilniaus
vaivada, Livonijos vietininkas, didžiosios
kunigaikštijos archyvo saugotojas. Jis
griežtai protestavo prieš ruošiamą Lietu
vos-Lenkijos uniją. Politiniais sumeti
mais jis atsimetė nuo katalikų ir tapo re
formacijos rėmėju, priimdamas kalvinizmą. Steigė mokyklas, spaustuves, platino
švietimą ir skyrė lietuviams mokslo sti
pendijas. Jo vardas buvo plačiai žinomas
ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir Va
karų Europoje. O kaip jį gerbė savieji, V.
Daugirdaitė-Sruogienė taip rašo:
„...Kai Mykolas Juodasis šokdavo ant
žirgo, tai pirmieji valstybės vyrai laikė
jam balno kilpas, o kai jisai žengdavo į
Ponų Tarybos posėdį, net patsai Žygiman
tas Augustas ir visi pagarbiai atsistodavo,
kaip prieš monarchą; kai jis atvykdavo į
Krokuvą, Lenkijos karalius išvykdavo jo
pasitikti prieš miesto vartus, kaip kitos
valstybės galvą“. („Lietuvos Istorija“).
Tai iš tos garsios Radvilų giminės buvo
paskirtas pirmasis Lietuvos kardinolas.
Jo asmenybę liečiančios žinios surinktos
iš kun. K. Prapuolenio parašytos knygos
„Lenkų apaštalavimas Lietuvoje“.
Autorius rašo, kad busimasis Lietuvos
kardinolas buvo M. Radvilo Juodojo sū
nus. Gimė 1556 m. gegužės 31 d. Vilniu
je. Krikštytas ir auklėtas kalvinų tikėji
me. Mokėsi užsienyje ir grįžęs į Lietuvą,
priėmė katalikų tikėjimą. 1574 m., turė
damas tik 17 m. amžiaus, jau buvo pa
skirtas Vilniaus vyskupo padėjėju su pa
veldėjimo teise. Popiežius Grigalius XIII
paskyrimą patvirtino su sąlyga, kad vys
kupiją galės valdyti tik sulaukęs pilnų
metų. Priėmęs Vilniuje mažuosius šven
timus, apie 6 metus studijavo Romoje teo
logiją. 1581 m. įšventintas ir paskirtas
Vilniaus vyskupu, o 1583 m. — Lietuvos
kardinolu. Popiežius Grigalius XIII pa
skyrimą patvirtino. Būdamas tik 27 m.
amžiaus, jis pats pirmasis pasipuošė Lie
tuvos Bažnyčios kunigaikščio purpuru.
Darbuodamasis Vilniuje, įsteigė kunigų
seminariją, padovanojo jai žemių ir drau
dė į tą seminariją priimti nemokančius
lietuvių kalbos. Rėmė Vilniaus universi
tetą ir kitas mokslo įstaigas. Uždraudė
kapitulos nariams valdyti po kelias para
pijas ir pats lankė vyskupiją ir stengėsi
atstatyti pairusią tvarką. Vizituodamas
parapijas, kartu veždavosi ispaną jėzuitų
kunigą A. Ariasą, kuris, išmokęs lietuvių
kalbų, klausydavo išpažinčių ir sakydavo
lietuviškus pamokslus. To neįstengė pa
daryti nė vienas jėzuitas lenkas. Būda
mas kardinolu, du kartus dalyvavo kon
klavoje, renkant popiežius Inocentą IX ir
Klemensą VIIIiI. Paskutiniaisiais savo am
žiaus metais buvo popiežiaus legatu Len
kijoje. Nors buvo išsimokslinęs ir mokėjo
keletą kalbų, bet neturėjo pakantos ki
toms tikyboms. Tai parodo jo griežti įsa
kymai naikinti protestantų (ypatingai jo
tėvo) išleistas knygas.
Vyskupas, kardinolas, kunigaikštis Jur
gis Radvila mirė 1600 m. sausio 21 d. Ro
moje, baigdamas 44 savo amžiaus metus.
Palaidotas Jėzuitų bažnyčioje.
V. Vytenietis

Su lietuviais
pasaulyje
J. JURAŠAS TEATRE

Rež. Jonas Jurašas debiutavo su pir
muoju režisūriniu darbu JAV-se: Stamfordo, Conn., Landmark Square Playhou
se teatre jis pastatė neseniai iš Sovietų
Sąjungos išleisto Andriejaus Amalriko
politinę satyrą ..East-West“. Rugpjūčio 314 d. d. buvo suvaidinta 10 šios satyros
spektaklių. Jo debiutą teigiamai įvertino
laikraščiai „Greenwich Times“ ir .Stam
ford Advocate“. Abu rašiniai iliustruoti
rež. J. Jurašo nuotrauka. Pateikiami ir jo
gyvenimo pagrindiniai duomenys, susikir
timas su kompartija dėl kūrybinės laisvės
Kauno dramos teatre.
APDOVANOTAS LIETUVIS
INŽINIERIUS

,ASTM Standartization News“ paskel
bė, kad The Asphalt Institute (JAV) vyr.
inžinierius Vytautas P. Puzinauskas ap
dovanotas ASTM Award of Merit and Fel
low of the Society (1976) žymeniu. Jam
toji garbė suteikta už naujų kelio grindi
mo ir stogų dengimo asfaltinių medžiagų
tyrimą ir pritaikymą.
Ten pat nurodoma, kad inž. Puzinaus
kas baigė universitetą Lietuvoje 1944 m.
ir gavo inžinieriaus, chemijos technologo
diplomą. Tuoj po karo tuos pačius daly
kus gilinęs Darmstadto universitete, Vo
kietijoje.
Atvykęs į JAV (1950), jis dirbo Massa
chusetts Institute of Technology, o vėliau
perėjo Į Asphalto Institutą. Čia dirbda
mas, inž. Puzinauskas ištyrė daugelį sta
tybinių ir kelio grindimo medžiagų ir pa
rašė apie 20 straipsnių. Priklauso įvai
rioms technikos mokslo organizacijoms
bei institutams. Rašinys iliustruotas inž.
Vytauto Puzinausko nuotrauka.
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EUROPOS LIETUVIS

Po Chicagos dangum

tai. Muzikas A. Jurgutis ir Algis Modes
tas pasikeisdami diriguoja orkestrui, o
Mikulskis savo kanklininkėms.

LEONAS VENCKUS
PENKTOJI LIETUVIU TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
Sekmadienio rytas

Rugsėjo 5 d. Chieagoje įvyko lietuvių
tautinių šokių šventė, kuri kartojasi kas
keturi metai. Ši V-toji 1. t. š. šventė pra
sidėjo iškilmingomis pamaldomis Šv. Kry
žiaus bažnyčioje katalikams, o „Tėviškės“
parapijoje lietuviams liuteronams-evangelikams. Londono lietuvių šv. Kazimiero
bažnyčios klebonui kun. J. Sakevičiui
asistuojant, šv. mišias atnašavo vyskupas
V. Brizgys. Pamokslą pasakė vysk. A.
Deksnys. Nors kadaise lietuvių pastatyta,
nors ir dabai’ dar lietuvių (kunigų valdo
ma, ši puiki bažnyčia pasidarė, laikui bė
gant, meksikiečių ir porto-rikiečių para
pija. Tačiau rugsėjo 5 d. ji buvo pilna lie
tuvių ne tik iš Chicagos, bet ir iš tolimes
nių vietovių, net iš kitų kraštų atvyku
sių. Mišių metu čia vėl skambėjo mūsų iš
kilios solistės Danos Stankaitytės balsas
ir giedojo Dainavos meno ansamblis, ku
riam šiuo metu diriguoja muzikas Aloy
zas Jurgutis.
Lietuviams evangelikams pamaldas at
laikė kun. Ansas Trakis „Tėviškės“ para
pijos bažnyčioje, kuri yra Marquette par
ko rajone.

Skubėkite į /amfiteatrą
Iš pamaldų sugrįžę, vos tik spėję už
kąsti, šokėjai ir svečiai skubinosi į Chi
cagos skerdyklų rajoną, kurį taip vaiz
džiai aprašė Upton Sinclair savo knygoje
„The Jungle“. Iš didžiulių skerdyklų be
liko tik vienas didžiausias jų pastatas, va
dinamas International Amphitheatre. Ten
reikia pradėti rinktis jau nuo pirmos va
landos, nes buvo numatyta, kad antrą va
landą atvyks JAV prezidento Fordo žmo
na, Betty Ford. Spūstis didžiausia. Nors
automobiliams pastatyti aikštė gana di
delė, bet kai suvažiuoja 12 tūkstančių mi
nia, (neskaitant 2.000 šokėjų, šventės ren
gėjų ir aukštųjų valdžios pareigūnų su
palyda), tai tokią saulėtą dieną, kad ir
milžiniškoje, bet nevėsinamoje salėje, jau
vien nuo televizijų prožektorių gausybės
žmonėms darėsi šilta. O ką bekalbėti apie
jaunuosius šokėjus. Kai kurie iš jų dar
buvo nepailsėję iš vakarykščio susipaži
nimo šokių vakaro Jaunimo Centre.
JAV prezidento žmona atidaro lietuvių
šokių šventę

Lygiai antrą valandą būgnai nutildo
kalbas. Pasigirsta Trimitai, įnešamos vė
liavos. Orkestrui grojant maršus, į areną
įžengia vieniša moteris. Tiesi ir išdidi, lyg
kokia Lietuvos karalienė, prožektoriais
apšivesta, žengia šokių šventės programos
direktorė Galina Gobienė. Po jos, viena
po kitos, išeina tautinių šokių grupės.
Anglijos vėliavą neša londoniškis Petras
Pūkštys, lydimas dviejų mergaičių: savo
sesers Aldonos ir Virginijos Juraitės.
Kiekviena grupė su savim nešasi savo
vieneto pavadinimą, didelėmis raidėmis
išspausdintą ant balto audeklo. Publika
kiekvienai grupei ploja mandagiai, santū
riai.
Bet štai pasirodo grupė su užrašu ANG
LIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPĖ LIETUVA. Užrašą-plakatą neša
inž. Simas Dobrovolskis ir Kristupas Ju
ras. Salėj plojimai pagyvėja. Anglijos šo
kėjai Chicagos lietuviams jau pažįstami
iš dviejų pasirodymų prieš šokių šventę:
pirmą kartą lietuvių televizijoje, antrą
kartą Vyčių salėje ir sodelyje įvykusiame
piknike. .Be to, penktadienio vakare per
lietuvišką radijo programą buvo perduo
tas pasikalbėjimas tos grupės atstovių
Aldonos Pukštytės bei Virginijos Juraitės
su Baliu Brazdžioniu, kurio duktė Kazytė
neseniai pradėjo naują lietuvišką radijo
programą „Lietuvos Aidai“ iš stoties
WOPA-1490 kc. Kitas V. Jurienės pasi
kalbėjimas su Leonu Venckum buvo per
duotas šeštadienio rytą per išgarsėjusią
Sophie Barčus Radijo Šeimos programą.
Be to, Chicagos lietuvių futbolo komanda
„Liths“ (kurioje žaidžia ar ne Wolverhamptone gimęs ar ten užaugęs Žukaus
kas), žinodama, kad visi anglai geri futbolistai, prikalbino Simą Dobrovolskį sek
madienio rytą lošti jų komandoje ir pa
dėti nugalėti iš New Yorko atvykusią lie
tuvių komandą. Taip ir buvo padaryta.
Todėl Anglijos šokėjų grupė LIETUVA
susirinkusios minios buvo išskirtinai šil
tai priimta.
V. Adamkus pristatinėja svečius. Tarp
jų Illinois valstybės gubernatorius Dan
Walker su žmona, kongresmanas E. Derwinski, senatorius Percy ir kiti. Tik pats
miesto meras Richard Daley neatvyko,
bet atsiuntė savo atstovą. Gal nenorėjo
prieš rinkimus susitikti su prezidentiene.
Pagaliau Adamkus skelbia: „Ladies and
Gentlemen. The First Lady of the United
States“. Siauru taku įžengia Betty Ford.
Šypsosi ir mojuoja. Jai įteikiamos raudo
nos rožės ir lietuviško gintaro karoliai.
Pakivesta prie mikrofono, garsiai ir aiš
kiai pasveikina publiką su LABAS.
Žmonės ploja prezidentienei, kuri pati
prisipažįsta esanti „atsargon išėjusi šokė
ja“. Amerika esanti gyvesnė ir įdomesnė,
nes turinti daug etninių grupių, kurios sa
vo tradicijomis, kalba, dainomis ir tauti
niais šokiais praturtina šio krašto kultū
rą. Ji ir jos vyras — prezidentas Ford —

suprantą ir remią lietuvių laisvės ir ne
priklausomybės troškimus, o taip pat jie
ir toliau mūsų siekimus remsią. Čia vėl ji
pertraukiama plojimais. Pagaliau apgai
lestauja. kad tai negalinti pasakyti lietu
vių kalba ir pareiškia: šiuo skelbiu lietu
vių tautinių šokių šventę atidarytą. Už šį
pareiškimą Fordienė gauna dar vieną gra
žią dovaną: lietuviškų tautinių rūbų
komplektą. Spalvos — balta, raudona ir
mėlyna. Amerikos vėliavos spalvos lietu
viškais raštais gražiai atrodo. Preziden
tienė apžiūri rūbus, dedasi prie savęs. Jie
tinka, kaip j'ai pasiūti. Todėl V. Adam
kus pareiškia: „This makes you an hono
rary dancer. Feel free to join in the dan
ce any time“.
Rinkimams balsų žvejojimas

Senatorius Charles Percy, respubliko
nas, Gerald Fordo šalininkas, žino, kad
per ateinančius prezidento rinkimus lap
kričio 2 d. Fordui nebus lengva nugalėti
savo oponentą, demokratų partijos kandi
datą Jimmy Carter. Todėl jis stengiasi
lietuviams įtikti, kad tie balsuotų už res
publikonus. Priėjęs prie mikrofono sušun
ka: Sveiki lietuviai! Minia ploja. Padaręs
gerą įspūdį, primena, jog tai jis Kongrese
pasiūlęs rezoliuciją, pagal kurią JAV ne
pripažins Baltijos kraštų okupacijos. Čia
reikia pastebėti, kad prezidentienei atvy
kus prie Amfiteatro, ten jų laukė .studen
tų demonstrantų būrys su plakatais TELL
JERRY WE WON'T FORGET HELSINKY.
Demonstrantai priminė Fordienei ir sena
toriui, kad prezidentas Helsinkyje lyg ir
pripažino Baltijos kraštų okupaciją. Lyg
atsakydamas demonstrantams, senatorius
Percy mėgino įtikinti publiką, jog jis su
savo kolegomis žada spausti rusus, kad
jie tikrai vykdytų Helsinkyje pasirašytą
žmonių teisių deklaraciją. Prieš rinkimus
visi gražiai kalba, daug žada, bet dr. Kissingeris ir toliau savo politikos nekeičia,
nes Fordas jį palaiko. Illinois gubernato
rius D. Walker, nepriklausomas demokra
tas, irgi pramokęs lietuviškai, pasakė
daugiau už kitus: ,Kas bus, kas nebus,
bet lietuviai nepražus“. Savo trumpoje
kalboje jis dar pridėjo: „Esu tikras, kad
Jimmy Carter norėtų šiandien būti kartu
su jumis“. Kaip jau minėjau, Jimmy Car
ter yra Fordo stiprus oponentas ateinan
čiuose rinkimuose.
Tautiniai šokiai
Pagaliau prasideda šokiai. Keičiasi ne
tik šokėjai, bet ir orkestrai bei jų dirigen

Pradžioje Landytinis, po kurio seka
Aušrelė. Šis šokis sukurtas pagal dainos
melodiją „Pradės aušrelė aušti". Per daug
vietos ii- laiko užimtų čia aiškinti ir api
būdinti Žėkelį, ŠuStą, Prienų Suktutę, Au
dėjėlę, Mikitą ir kitus šokius. Pasakysiu
tik tiek, kad pirmasis puslaikis baigėsi su
„Virginia Reel“, vieninteliu amerikietišku
šokiu mūsų tautinių šokių šventėje. Po jo
šventės orkestras ir choras užtraukė
„America, The Beautiful“. Juk Amerika
švenčia savo 200 metų sukaktį. Tad ir
mes, lietuviai, pagerbdami savo antrąją
tėvynę, įsijungiame į jos Bicentennial
šventę.
i
Po pertraukos sekė vaikų grupių šokėjų
paradas. Jie pradėjo šokį-žaidimą, pritai
kytą vaikams. Po to skardeno piemenėliai,
sekė Klaipėdos krašto žvejų polka. Blez
dingėlės ir kt. Linksmai ir šelmiškai nu
aidėjo pramoginis šokis Berneliai apgavi
kai:
„Tu mergyte, tu aguona, ar tu moki
minkyt duoną?
Tu berneli, geltonūsi, nežiūrėk į mano
pusę“.
Visa, kas gražu, kada nors pasibaigia.
Po Ūsauninko žingsninio šokio — muzika
nutilo. Juozas Gaila taria paskutinį žodį
šioje arenoje. Šokėjai pasitraukia iš are
nos. Žiūrovai ploja, kol jiems rankos
įskausta. Vienam kitam ir ašaros subliz
ga. Būkime tikri, kad lietuviškas gajumas
po 4 metų, ijei ne Chieagoje, tai kur nors
kitur, vistiek dar pajėgs surengti ir šeštą
ją šokių šventę.

Atsisveikinimo vakarienė

Rugsėjo 6 d. vakare Anglijos-iBritanijos
klubo valdyba iš Anglijos atvykusioms šo
kėjams surengė kuklias išleistuves „Ra
munės“ valgykloje. Šalia (šokėjų ir vado
vių dalyvavo klubo valdybos nariai, sve
čius priėmusieji, o ir nieku neprisidėję
asmenys. Salė maža, susikimšimas dide
lis. Klubo pirm. V. Palubeckas įteikė V.
Jurienei šokėjų grupei skirtą klubo dova
ną: bareljefinę porą šokėjų su užrašu
LIETUVA ir pasakė kalbą. Kalbėjo ir Jo
nas Jokubka, kuris daugiau už kitus val
dybos narius rūpinosi svečiais i'š Anglijos.
Kalbėjo dar B. Sebastijonas, o londoniškių vardu žodį tarė grupės vadovė Jurie
nė ir inž. S. Dobrovolskis. Po vakarienės
dalyviai išsiskirstė, dar užsukdami į Gin
taro (Adolfo Lietuvninko) ir Liths svetai
nes trumpai pasivaišinti.

Vilnius auga
Anąkart rašytojo Mikelinsko lūpomis
papasakojome apie Vilniuje jo pastebėtus
trūkumus, šiuo kartu leidžiame kalbėti
kitam autoriui, Vytautui Vaitkui apie Vil
niaus darbus ir užmojus. (Mokslas ir gy
venimas, Nr. 8).
Nurodęs, kad Vilnius yra Lietuvos pra
monės centras, kuriame vien per praėjusį
penkmetį paga^ninta prekių daugiau kaip
už 6 milijardus rublių. V. Vaitkus patei
kia tokios statistikos.
„Devintajame penkmetyje miesto ūkyje
sunaudota apie 640 mil. rublių kapitalinių
įdėjimų. Pastatyta daugiau kaip 1,2 mil.
kv. m gyvenamojo ploto, arba 520 gyve

saugyklos, nauji aukštųjų mokyklų audi
torijų korpusai, 3 prekybos centrai, 55
parduotuvės, 170 valgyklų ir kavinių bei
restoranų, daug buitinio gyventojų aptar
navimo įmonių, tiltas per Nerį ir 2 tiltai
per Vilnelės upę. Elektrifikuotas Vilniaus
— Kauno geležinkelio ruožas. 19 mil.
rublių sunaudota vietinėms Taryboms
priklausančio gyvenamojo fondo kapita
liniam remontui ir 14,2 mil. rublių eina
majam remontui.
Vandentiekio linijos pailgėjo 54 km, ka
nalizacijos tinklai — 31 km. Nutiesta 31
km naujų gatvių ir magistralių, pastatyti
3 viešbučiai: „Draugystė“, „Sportas“, „Tu

VKiuramzių Vilniaus vaizdas

namųjų namų su 22 tūkst. butų. Miesto
gyvenamasis fondas išaugo beveik ketvir
tadaliu. Pastatyti Sporto rūmai, 1142 vie
tų Operos ir baleto teatras, universalinė
parduotuvė, autobusų stotis, Santuokų
rūmai, Mokslų akademijos skaičiavimo
centras, uždaras plaukymo baseinas, 20
tūkst. numerių ATS Lazdynuose, 6 admi
nistraciniai pastatai, 6 vaisių ir daržovių

ristas“. Dabar Vilniaus viešbučiuose yra
1732 vietos.
Vilniečiai per tą laiką įsigijo daugiau
kaip 10 tūkstančių lengvųjų automobilių,
padvigubino savo indėlius taupomosiose
kasose. Dabar vidutinis vieno indėlio dy
dis siekia 1200 rublių.
Miestas — sudėtingas organizmas. Jį
kuria šimtai žmonių: architektų, inžinie
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LIETUVOJE
SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI
Vilniuje įvyko plataus masto susitiki
mas su olimpiadoje dalyvavusiais sporti
ninkais (V. Butkus, A. Česaitytė, A. Čikota, A. Juozaitis, E. Kaminskaitė, K. Koženkova, G. Ramoškienė, A. Rupšienė),
kurie laimėjo du aukso, du sidabro ir tris
bronzos medalius.
Iš kalbų ir pranešimų paaiškėjo, kad
Lietuvos akademinio irklavimo meistrai
iki šiol jau yra iškovoję pasaulio pirme
nybėse ir olimpiadose daugiau kaip šimtą
medalių. Iš ką tik pasibaigusių Maskvoje
Sov. Sąjungos irklavimo pirmenybių su
aukso medaliais grįžo G. Ramoškienė, E.
Kaminskaitė, V. Butkus ir E. Čikota.
Vien tik per praėjusį penkmetį Lietu
vos sportininkai pasaulio bei Europos
čempionatuose laimėjo 58 medalius, o Sov.
Sąjungos pirmenybėse 222 prizus.
Šiuo metu Lietuvoje yra 2.270 sporto
meistrų ir 115 tarptautinės klasės sporto
meistrų.
Per pastarąjį penkmetį esą Lietuvoje
pastatyti penki lengvosios atletikos ma
niežai, trys irklavimo sporto bazės, 203
sporto salės, 190 šaudyklų ii’ 50 metrų il
gio plaukimo baseinas.
PRIPAŽĮSTA GIRTAVIMĄ IR
SPEKULIACIJĄ
Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius
Petras Griškevičius pasikalbėjime su žur
nalo „Literatūra ir menas“ redakcija pri
pažįsta, kad Lietuvoje nemažai girtuok
liaujama. Jis sako:
„Teisingai sakote, kad kai kurių žmo
nių girtavimas — tikra piktžaizdė, suke
lianti nepageidaujamas pasekmes. Esame
įpratę skaityti apie iš tiesų liūdną padėtį
šioje srityje daugelyje kapitalistinių ša
lių. Deja, ir mūsuose esama girtaujančių
asmenų (kai kuriuose kolektyvuose ir ne
mažai!), kurie netinkamu elgesiu, be abe
jo, daro gėdą ne tik sau, bet ir savo šei
mai, savo draugams, visuomenei. O kodėl
girtaujama? Tai, matyti, ir yra vienas
svarbiausių klausimų, kurį, kovojant
prieš šią negerovę, pirmiausia ir turime
kuo nuodugniau išsiaiškinti.“
Jis siūlo, kad įvairių mokslo šakų spe
cialistai (medikai, sociologai, teisininkai,
psichologai ir kt.) (bandytų surasti, „ko
kiu mastu atitinkami veiksniai, ypač jų
grupės, tam tikrose situacijose gimdo ir
palaiko girtavimą“.
rių, mokslininkų, kitų liaudies ūkio šakų
Specialistų. Mūsų miestas vystosi planin
gai, atsižvelgiant į būtiniausias reikmes ir
esamas galimybes. Ne visi planai, tiesa,
buvo realūs. Pavyzdžiui, pokario metais
Vilniaus augimo tempai buvo tokie spar
tūs, kokių nebuvo galima numatyti pla
nuose ir prognozėse. Ir dabar Vilnius yra
ryškus augančio miesto pavyzdys. Poka
rio metais gyventojų skaičius Vilniuje iš
augo ‘beveik 4 kartus. Minskas, Ryga, Ta
linas — mūsų artimiausi kaimynai — au
go lėčiau. Vilniaus generaliniame plane
buvo numatyta, kad 1980 m. mieste gy
vens 425 tūkst. žmonių, o tiek buvo jau
1974 m. pradžioje. Tad jau šiame penk
metyje respublikos sostinės gyventojų
skaičius viršys pusę milijono.“
Toliau autorius plačiai papasakoja apie
Vilniaus ateities planus. Per ateinantį
penkmetį būsią pastatyta 1,5 mil. kv. m
gyvenamojo ploto. Viršuliškių rajone nu
matoma įkurdinti daugiau kaip 100 tūks
tančių žmonių.
„Vilniaus centrą papuoš daug unikalių
pastatų. Čia iškils Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos ir Profesinių Sąjungų
Tarybos rūmai. Dešiniajame Neries kran
te prie jau veikiančios universalinės par
duotuvės bus baigtas viešbutis „Lietuva“,
ateityje iškils Revoliucijos muziejus, Kon
servatorijos rūmai.
Dešimtojo penkmečio metais gatvių, til
tų, požeminių perėjimų bei viadukų sta
tybai bus skiriama daug lėšų. Bus nuties
tos magistralės nuo Studentų iki Paribio
gatvės, nuo Ukmergės ilki Linkmenų gat
vės, nauja Mičiurino gatvė, dalis K. Po
žėlos gatvės. (Bus rekonstruotos Konars
kio, Žalgirio ir kitos gatvės, dalis Nemen
činės plento, Lydos plentas, bus nutiestas
naujas kelias į N. Vilnią. Daugelyje jud
rių sankryžų atsiras požeminiai perėjimai
pėstiesiems. Bus pastatytas tiltas prie Pe
dagoginio instituto su stambiu transporto
mazgu. Numatoma pradėti statyti tiltą
per Nerį ties Gariūnais.“
1976-1980 m. numatoma pastatyti 14
naujų mokyklų, daug naujų ligoninių, vai
kų darželių.
„Miestas pasipuoš naujomis kultūros ir
sporto įstaigomis. Lenino prospekte iškils
nauji Akademinio teatro rūmai su 750
žiūrovų sale, bus baigti statyti Jaunimo
teatro rūmai. Gorkio gatvė pasipuoš nau
ju kino teatru, į dešinįjį Neries krantą
persikels Respublikiniai.pionierių ir moks
leivių rūmai, Karoliniškėse iškils galingas
televizijos-radijo centras, bus pastatytas
Lazdynuose šalia kino teatro 50 m ilgio
uždaras plaukymo baseinas, Žvėryne —
naujas Jaunimo stadionas, Eidukevičiaus
gatvėje — dirbtinio ledo čiuožykla.
Toliau bus stiprinama mokslo įstaigų
materialinė bazė. Nauji laboratoriniai
korpusai numatyti Chemijos ir cheminės

Kalbėdamas apie „daiktizmą“ arba spe
kuliaciją, P. Griškevičius nurodo tokį
konkretų atvejį:
„Ramiai gyveno buvęs Vilniaus mėsos
kombinatą aptarnaujantis
vairuotojas
ekspeditorius V. Stundžia, kol jį neužvaldė turtėjimo aistra, noras žūt būt iš kitų
išsiskirti, juos savo prabanga nustelbti.
Deja, ši aistra jį palaipsniui apėmė, ir jis
apsukriai ėmė „kopti į kalną“... Išdygo
didelis kooperatinis butas, ištaigūs ’ bal
dai, naujutėlė „Volga“, krūvos pinigų
(net garaže kratos metu rasti nepagarbiai
numesti 45 tūkstančiai rublių!).“
„Iš kur visa tai? — ne kartą kildavo
klausimas sąžiningiems bendradarbiams
ir kaimynams. Pasirodo, ne aitvaro dėka
lobo Stundžia, o dėl to, kad, susitaręs su
materialiai atsakingais asmenimis, siste
mingai grobstė mėsą.“
Tik čia jau nebesiūloma sudaryti spe
cialistų komisijos grobstymo motyvams
nustatyti — jeigu mėsos būtų pakanka
mai krautuvėse, niekas jos neieškotų pas
vairuotojus.
STATYBOS MAŽEIKIUOSE

Mažeikių naftos perdirbimo gamykla
būsianti baigta 1978 m. Vamzdžių tiesi
mas pasiekė Lietuvos teritoriją. Visą lini
ją (442 km) Polockas — Mažeikiai stato
Lenkijos firma „Energopol“.
Naftos perdirbimo gamyklai reikės
daug vandens. Todėl tvenkiama Varduvos
upė. Užterštas vanduo tekės prie Baltijos
jūros. Čia jūros dugne, už trijų kilometrų
nuo kranto, būsiąs įrengtas specialus dre
nažas vandeniui valyti, šį darbą atlieka
speciali ekspedicinė grupė iš Kaliningra
do. Nuo jos sugebėjimo ateity priklausys
Baltijos jūros vandens ir pajūrio švara.
Mažeikiuose nestatoma
bendrabučių
darbininkams apsigyventi, kaip tai buvo
iki šiol daroma kitose pramoninėse vieto
vėse. Esą, kol gamykla pradės veikti,
kiekvienai darbininko šeimai būsiąs pa
ruoštas atskiras butas. Kas stato tuos bu
tus ir kitus bendruomeninius pastatus,
pranešimuose nesakoma.
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ REKTORIAI

Kauno A. Sniečkaus politechnikos insti
tuto rektorius yra prof. M. Martynaitis.
Veterinarijos akademijos rektorius — J.
Šulskis, Žemės ūkio akademijos — doc. J.
Dromantas.

DUONA, DUONELĖ, DUONYTĖ
„Neseniai skaičiau straipsnį apie mūsų
planetos gyventojus. Mokslininkas rašė,
kad žmonės Žemėje pasiskirstę labai ne
vienodai, o dar labiau — maisto atsargos.
Baisu, kad specialistai net yra pramatę,
kiek žmonių turės mirti iš bado.
O kas dedasi pas mus? Vežam iš par
duotuvių duoną maišais, pasidėję ant dul
kinų grindų, apžergę kojomis. Perkam ne
talkai, ne vestuvėms. Iš to maišo tik vie
nas kepaliukas paklius ant stalo, o kitus
suės paršai, sules vištos, išmėtys vaikai.
O juk duona — brangus produktas. Dar
atsimenam tuos laikus, kai dėl jos riekės
dirbom nuo aušros iki sutemų, kai, sudėję
rankas, meldėmės: duok mums duonos
kasdieninės.
Skaudu, kad duona taip nevertinama.“
Komentuodama Šį „Valstiečių laikraš
čiui“ prisiųstą kažkurio pensininko laiš
ką, jo bendradarbė St. Mockuvienė rašo:
„Dabartinio mūsų žemdirbio šeimoje
apie duoną niekas nekalba, nes jos — kaip
oro ir vandens — turime lig valiai. O ko
netrūksta, to vertė lyg ir mažesnė.
Pažiūrėkime, kiek mūsų namuose jos
sudžiūsta, apipelija, suaižėja. Kiek vaikai
išmėto mokyiose, kie duonos atsiduria
šiukšlių dėžėse. O suaugusieji nemato.
Kokia smulkmena — riekė duonos...“
Autorė sako, kad duona — taikos darbo,
laimės, svetingumo simbolis. Gaila, bet
Vakaruose tokio sentimento duonai nesa
ma, niekas nesirūpina, kiek jos perkama
ar kiek karveliams sulesinama. Matyt, so
tus alkano neužjaučia...

Pabiros
KAS BŪTŲ ATSITIKĘ?

Po JAV prezidento J. Kennedy nužudy
mo, kai Nixonas lankėsi Kinijoje, jis tu
rėjo su pirmininku Mao tokį pasikalbėji
mą:
— Kas būtų atsitikę, jei Sovietų Sąjun
goje būtų buvęs nužudytas Chruščiovas,
— paklausė Nixonas.
Mao ilgokai pagalvojęs atsakė:
— Aš esu tikras, kad jo žmona nebūtų
ištekėjusi už graikų milijonieriaus Onassio...
technologijos, Biochemijos, Puslaidininkių
fizikos, Zoologijos ir parazitologijos, Ma
tematikos ir kibernetikos institutams. Bai
giami statyti Žemės ūkio ekonomikos in
stituto rūmai. Toliau augs studentų mies
telis Antakalnyje, kuriame netolimoje at
eityje gyvens ir mokysis daugiau kaip 10
tūkst. jaunuolių.“
Nebūsiąs užmirštas ir miesto puošimas:
tvarkomi parkai, įrengiami fontanai, ap
želdinamos gatvės ir aikštės. Na, žinoma,
bus pastatytas paminklas ir „Didžiojo Tė
vynės karo partizanams“. Tai bus duoklė
partijai už leidimą vykdyti lietuvių sukur
tus planus Gedimino miestui augti ir gra
žėti.

EUROPOS
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LEIQH

^Europoš^
Lietuvių Kronika
AUKOS

‘Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
S. Surgautas — 5.00 sv., M. Valikonis —
2.00 sv.
PASITRAUKĖ KULTŪROS VADOVAS

DBLS L. Namų Centro valdybos narys
Stasys Kasparas atsisakė kultūros vado
vo pareigų. Tačiau jis ir toliau pasilieka
centro Valdybos nariu.
NETIKSLI DATA

Praėjusiame numeryje kronikos žinutė
je paskelbta, kad kun. A. Kazlauskas
Australijoje mirė rugsėjo 2 d. Turėjo bū
ti — rugsėjo 12 d.
PATIKSLINIMAS

E. Lietuvio Nr. 29 A. Giedraičio straipsnyje-recenzijoje neteisingai išspausdinti
du žodžiai.
Il-je skiltyje 13-je nuo viršaus eilutėje
išspausdinta „suklydo“, turėjo būti „suklyko“, ir IlI-je skiltyje 5-je eilutėje nuo
viršaus išspausdinta „rašinys“, turėjo bū
ti „rinkinys“.
LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAMS
VOKIETIJOJE

ninė programa. Pirmosios į sceną įžengė
Nottingham© dainininkės, pasipuošusios
žaliųjų Lietuvos laukų atspalvio tauti
niais drabužiais. Tai moterų ketvertukas,
kurį sudaro vadovė E. Vainorienė, A. Lisiūtė, I. Stulgienė ir N. Vainoriūtė. Su
skamba pianinas ir sutartinai nubanguo
ja dvi tautinės dainos: „Raiba paukštelė“
ir „Ar žinai?“ Nuskambėjus dainų ai
dams, pasigirsta švelnūs kanklių garsai ir
išpildoma graži pynė liaudies melodijų.
Užbaigai skambiai padainavo dar dvi dai
nas.
Nutilo švelnūs moterų balsai ir į sceną
triukšmingai įžengė „Šiaurės linksmieji
broliai“ iš Bradford©: P. Vasis, J. Adamonis ir J. Bugenis. Jie pradėjo su daina
„Pragėriau žirgelį ir kamanėles“. Toliau
savo dainose ir pasikalbėjimuose satyriš
kai palietė Londono lietuvių gyvenimą ir
kitas aktualijas.
Suskamba akordeonų garsai, ir į salę su
V-sios Tautinhį šokių šventės plakatais
įžengė Londono tautinių šokių grupė. Ją
pristatydamas programos vedėjas primi
nė, kad ši grupė įsisteigė 1969 m. Ji suor
ganizuota dviejų vadovių — V. Jurienės
ir P. Senkuvienės pastangomis. Ir dabar
yra viena geriausių grupių, kurios daly
vavo V-je Tautinių šokių 'šventėje.
Vadovė V. Jurienė priminė, kad grupė
po sutrukdytos kelionės tik šiandien po
pietų sugrįžo i'š Amerikos. Po kelionės šo
kėjai dar nepailsėję. Todėl atsiprašė, jei
nepavyks taip sklandžiai pašokti, kaip
pavyko Chicagoje. Priminė, kad ši kelio
nė bus didžiausias ir maloniausias prisi
minimas šokėjams. Parodė dalyviams Britanijos-Anglijos lietuvių klubo tautinių
šokių grupei įteiktą dovaną. Susipažini
mui ji bus išstatyta parapijos klubo sve
tainėje. Po to grupė mikliai pašoko 8 tau
tinius '.šokius. O dalyviai juos džiugino
karštais rankų plojimais.
Grupių vadovėms įteiktos dvi puokštės
gėlių. Toliau vyko šokiai ir šventiškas ipasižmonėjimas.

E. Lietuvio ir Nidos knygų klubo atsto
vė Vokietijoje Ž. Vilčinskaitė rugsėjo 12
d. išvyko ilgesniam laikui studijuoti. Šiuo
metu jos vietoje kitas atstovas nenumaty
tas.
Patyrimas rodo, kad Vokietijoje gyve
nantieji skaitytojai už laikraštį ir knygas
gali atsiskaityti paprastais banko čekiais
arba Vokietijos pašto perlaidomis. Kiek
vienas, kuris turi bet kuriame Vokietijos
banke sąskaitą, gali išrašyti E. Lietuvio
ar Nidos Klubo vardu čekį ir atsiųsti į
Londoną. Sąskaitos neturintieji, gali pa
prašyti kaimynų, įmokėdami jiems atitin
kamą pinigų sumą, šie atsiskaitymo būdai
gana saugūs ir paprasti. Čekius ar perlai
SERGA
das siųsti tokiu adresu: Lithuanian Hou
Sunkiai serga senosios kartos lietuvė,
se, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT, London,
buvusi Londono veikėja A. Lingienė. Lin
England.
kime stiprybės nugalėti ligos sunkumus.
Administracija
PIRMĄ KARTĄ L. NAMUOSE

TAUTOS ŠVENTĖS PAMALDOS

Rugsėjo 11 d. Lietuvių Namuose pirmą
kartą apsilankė Faimoutihe gyvenąs lietu
vis, E. Lietuvio bendradarbis, S. Surgau
tas. Jis taip pat buvo atsivežęs anglų
draugų, su kuriais kartu apžiūrėjo L. Na
mus ir dalyvavo sąskrydyje. Visi apsilan
kiusieji buvo patenkinti ii- pažadėjo vėl
atvykti.
Išvykdamas S. Surgautas spaudos rei
kalams paaukojo £5.00.
Malonu, kad tautiečiai su mūsų gyveni
mu ir veikla supažindina vietinius gyven
tojus.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d. 11 vai. Lon
dono Lietuvių bažnyčioje buvo pamaldos
Tautos Šventės proga.
Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, pasakė
pamokslą, iškeldamos Tautos Šventės
pamokslą, iškeldamos Tautos
šventės
jos sunkią dabartį.
Susirinko gana daug eilinių lietuvių pa
simelsti už savo tautą, tik per mažai ma
tėsi jų vadovų.

LONDONAS
SĄSKRYDIS LONDONE

Didysis lietuvių rudens sąskrydis ir
kartu Tautos šventės minėjimas šiais me
tais buvo suruoštas Londone rugsėjo 11 d.
Dalyvavo nepriklausomos Lietuvos atsto
vas V. Balickas su žmona ir gausingas
skaičius Londono ir 'apylinkės tautiečių.
Buvo atvažiavusios Birminghamo, Brad
ford©, Derby, Gloucesterio, Nottingham©
lietuvių ekskursijos. Anksčiau atvykusios
ekskursijos dar aplankė ir Londono lie
tuviškosios veiklos centrus.
Šventę atidarė ir ją pravedė S. Kaspa
ras. Atidaromąjį žodį tarė DBLS pirm. J.
Alkis. Pasveikino susirinkusius tautiečius
ir iš JAV grįžusią, Anglijos lietuviams
atstovavusią tautinių šokių grupę. Pri
minė, kad Sąjunga rūpinasi švenčių ir są
skrydžių ruošimu ir šiemet toks šventinis
lietuvių susibūrimas vyksta Londone. Pa
dėkojo gausiai susirinkusiems dalyviams,
palinkėdamas geroje nuotaikoje praleisti
malonų laiką ir atnaujinti pažintis.
Susirinkusius tautiečius sveikino Lietu
vos atstovas V. Balickas ir šventės proga
tarė žodį. (Jo kalba išspausdinta atski
rai).
Baigėsi oficialioji dalis ir prasidėjo me-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — rugsėjo 26 d., 1 vai. p. p.
Po pamaldų a. a. J. Juškevičiaus pa
minklo pašventinimas.
MANCHESTER — rugsėjo 26 d., 11 vai.
ECCLES — spalio 10 d., 12.15 vai.
GLOUCESTERYJE — rugsėjo 25 d., 13
vai., St. Peter‘s, London Rd. Išpažin
tys nuo 12.45 vai.
STROUDE — rugsėjo 25 d., 17.30 vai., Im
maculate Conception, lEeeches Green.
Išpažintys nuo 17 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 26 d., 11.15
vai., L. Židinyje.

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyrius šaukia narių susi
rinkimą, kuris Įvyks rugsėjo 25 d. 6.30
vai. p. p. Railway Hotel East Bond St.,
Leigh. Bus svarstomi visi skyriaus eina
mieji reikalai. Taip pat bus paaiškinta
apie ekskursiją į Manchesterio Lietuvių
klubą, kur spalio 23 ,d. bus rašytojo Spa
lio neseniai išleistos knygos „Mergaitė iš
Geto“ pristatymas. Visus prašome kuo
skaitlingiau dalyvauti. Vykstantieji eks
kursijomis, registruojasi pas kiekvieną
valdybos narį.
Leigh skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
LIETUVIŠKAS FILMAS

Rugsėjo 26 d., po 11.15 vai. liet, pamal
dų židinyje bus parodytas garsinis spal
votas filmas apie tris žymiuosius mūsų
žmones: M. Vaitkų, L. Šimutį ir M. Kru
pavičių. Visiems verta juos matyti ir iš
girsti jų kalbas. Tad visus maloniai ir
kviečiame dalyvauti.
Lietuvių K. Bendrija ir Židinys

TAUTOS ŠVENTĖ NOTTINGHAME

Rugpjūčio 28 d. susirinkome paminėti
džiaugsmingą Tautos Šventės dieną. Susi
rinko nemažas mūsų būrys, matėsi vienas
kitas ir iš ikitur.
Lietuvių Klubo vardu K. Bivainis pa
kvietė kun. S. Matulį paskaityti progai
pritaikytą paskaitą. Kun. S. Matulis trum
pai paminėjo šios dienos reikšmę, kiek gi
liau nagrinėdamas religiją ir jos perse
kiojimą dabartinėje Lietuvoje.
Po paskaitos prasidėjo visų laukta me
ninė dalis, nes nežinojome, ko tikėtis iš
pirmą kartą čia pasirodžiusio Wolverhamptono meno vieneto. Pasirodė, tai esąs
beveik jau chorelis, kuris subrendusiais
balsais sudainavo tris dainas: „Gimtasis
dangus“, „Alyvos šakos svyra“ ir „Kaip
aš augau prie Nemunėlio“. Balsai gražiai
suderinti. Dainos negirdėtos, skambios,
gal būt, truputį liūdnokos. Kitą kartą
lauksime daugiau ir linksmesnių.
Po meno vieneto Nottinghamo kvarte
tas sudainavo vėl tris dainas: „Už gimti
nės klonių“, „Suok, lakštute“ ir „Keliau
jame su daina“.
Toliau Wolverhamptono tautinių šokių
grupė pašoko du tautinius šokius: „Kal
velį“ ir „Suktinį“. Pradžia jau yra. Sma
gu .pamatyti naujai įsikūrusią grupę, kai
jau beveik visos kitos baigia išnykti. Ge
riausio pasisekimo ir ištvermės. Ateityje
lauksime su didesne programa. Užbaigai
visi sudainavo „Lietuva, brangi“.
Po to sekė pasilinksminimas.
Norėtųsi tarti keletą pastabėlių minėji
mo rengėjams. Mažai tų minėjimų mes
beturime, bet kuo toliau, tuo mažiau be
sirūpiname ir jų iškilmingumu. Anksčiau
būdavo garbės prezidumai, vėliavos, tau
tiniai paveikslai, gėlėmis pauosta scena.
Dabar numetame trispalvę ant alaus api
pilto stalo ir net nesugebame programos
dalyviams parūpinti gėlių. Trūksta dejų
ir energijos. Po truputį slystame į pakal
nę.
Buvęs

' S. K.

APLANKYTI KLUBAI IR LIETUVIŲ
BAŽNYČIA LONDONE

Per vykusį DDLS sąskrydį rugsėjo 11
d. ekskursijos i’š Birminghamo, Bradford©
ir Derby aplankė Lietuvių bažnyčią ir
Londono lietuvių klubus.
|Be to, buvo apsčiai susirinkę londoniečių sutikti tautinių šokių grupės, parvykstančios iš 5-tOsios Tautinių Šokių Šventės
Chicagoje.
Džiugu, kad provincijos žmonės domisi
senosios išeivijos įsigytais lietuviškais
centrais.
Ateityje būtų pageidautina, kad atvykstantieji iš anksto parašytų, nes tada būtų
galima juos dar svetingiau sutikti.

LIET. SODYBA
RUDENS PARENGIMAI
Šokiai

Skautiškuoju keliu

„Policija stovėjo prie užtvarų ir nelei
do jauniems žmonėms .praeiti. „Tik senie
ji žmonės įleidžiami į bažnyčią“, jie gar
siai pranešinėjo. Prasigrūdę į priekį, mes
pasisakėme esą anglai ir norime patekti į
vidų. „Mes jumis netikime. Jūs esate iš
Vilniaus (Lietuvos sostinės). Mes turime
žinių, kad grupė studentų ruošiasi atvyk
ti iš Vilniaus. Grįžkite namo“.
Mes parodėme savo pasus ir nenoriai
buvome įleisti Į žmonių prisigrūdusią baž
nyčią. Dar keletas jaunų žmonių prasiver
žė kartu su mumis. Jie susijaudinę žval
gėsi po ikonomis išpuoštą ir žvakėmis ap
šviestą bažnyčią.
Pagal rusų paprotį, žmonės išbuvo baž
nyčioje iper visas pamaldas, kurios tęsėsi
šešias valandas. Apie vidurnaktį, kvapų
ir tvankos paveikta, aš nualpau ir buvau
išnešta iš bažnyčios. Policija, sužinojusi,
kad esu užsienietė, pasišalino. Mane žmo
nės atgaivino ir pakvietė taksį.“
Važiuojam traukiniu

„Sovietiniuose traukiniuose praleidau
130 valandų. Ne vienodu greičiu važiuoja
tie traukiniai. Tačiau vidutiniškai (įskai
tant ir įprastovėjimus) jie nenukeliauja
daugiau kaip dešimtį mylių per valandą.
Mes buvome antros klasės vagone. Čia
buvo pakeliamos lentynos atsigulti, o už
primokėtą rublį, gavome antklodes. Prie
šais mane žmogus su kišeniniu peiliu tar
šė žuvį, užsigerdamas alum. Šalia manęs
pasigėręs vyras vis nukrisdavo nuo lenty
nos. Konduktorė ir keleiviai jį paspirda
vo į šalį.
Kas pusvalandį į vagoną ateidavo mo
teris įu vyteliniu krepšiu, iš kurio par
duodavo apelsinus (po 50 p), pieną, sal
dainius, biskvitus, kietai virtus kiaušinius
ir džiovintą žuvį.“
Gegužės paradas

„Gegužės pirmąją buvom pakviesti pa
sižiūrėti parado. Jame turėjo dalyvauti
visi Minsko darbininkai, moksleiviai ir
studentai. (Buvo kalbama, kad mažai kas
nori parade dalyvauti, bet yra verčiami.

Policija saugoja gatves, gal bijodama,
kad nereikalingi asmenys neįsijungtų į ei
seną, o gal dabodama, kad eisenos daly
viai neišlakstytų.
Bendras mano įspūdis — Sov. Sąjunga
yra kontrastų šalis, šalia gražių rūmų
smilksta fabrikų kaminai. Senieji, kurie
dar prisimena revoliuciją, tiki Dievą, o
jaunieji — Leniną. Teoretiškai visi links
niuoja lygybę, o praktiškai pripažįsta eli
tą ir biurokratus. Rusai yra pasmerkę
praeitį, ignoruoja dabartį, bet tikisi geres
nės ateities.“
Paslėpti mikrofonai

Kitas provincijos laikraštis), (Hiincklety
Times) aprašė įspūdžius jaunos studentės
(Denise Gent), kuri buvo nuvykusi į Už
sienio Kalbų Institutą taip pat Minske. Ji
nusiskundžia netvarka, nėšvariomis išvie
tėmis ir blogu maistu.
„Mes nežinojome, kad mūsų kambariuo
se buvo slapti mikrofonai, kurių tikslas
sekti, ką mes pasakosime apie gyvenimą
Anglijoje. Ir kalbėtis mums leido tiktai su
komjaunuoliais.
Mūsų grupei nebuvo leista toliau ke
liauti kaip 15 km nuo Minsko. Norėdami
aplankyti Maskvą ir Lietuvą, turėjome
gauti specialias vizas.
Prašo „džinsų“

D. Gent buvusi labai nustebusi, kad
ekskursijose Į Maskvą ir Lietuvą vietos
žmonės labai prašė „džinsų“ ir kramtomos
gumos. Jai pasakojo, kad už porą „džin
sų“ moka 50 svarų, o už mažą pokelį
kramtomos gumos — svarą.
Drabužių kainos aukštos, nes visi nori
turėti vakarietiškus apdarus.
Gyventojai esą labai draugiški, bet jų
gyvenimo lygis esąs žemesnis, negu Ang
lijoje.
Išskiriant vaisius ir daržoves, kiti mais
to produktai pigūs. Prabanginių prekių
kainos didelės. Pvz. maža .plytelė šokola
do kašuoja svaras.
Galutinė jos išvada — norint Sovietų
Sąjungą pažinti, reikia ją pamatyti.

Skaitytųjų taiS/iai
kad galėčiau dvi valandas pasišokti.
Jūsų

Gerbiamasis Redaktoriau,

Maloniai prašau šį laišką išsiversti į
lietuvių kalbą ir paskelbti E. Lietuvyje.
Rugsėjo 11 d. dalyvavau lietuvių są
skrydyje Londone ir buvau labai nusivy
lusi ir nepatenkinta. Provincijoje ruošia-'
mieji susirinkimai yra žymiai geresni.
Mano nepasitenkinimo priežastys:
1. Nesimatė lietuviškos vėliavos.
2. Nebuvo kalbų santraukų angliškai.
3. Nebuvo suruošta jokios parodėlės.
4. Už įėjimą ir vaikai turėjo mokėti po
vieną svarą.
5. Nebuvo sugiedotas Lietuvos himnas.
Tur būt apie 50% visų lietuvių vedybos
yra mišrios, todėl lietuvių kolonijų susi
rinkimuose dabar šventės ar minėjimo
programos paaiškinamos ir anglų kalba.
Kaip galite norėti, kad vaikai jus pa
remtų, jeigu jie nei žodžio nesupranta,
kas yra kalbama?
Manau, kad Londone jūs tikrai turite
pakankamai visokios rūšies menininkų
parodėlei suruošti.
»
Niekada savo gyvenime nebuvau kelia
vusi daugiau kaip 100 mylių vien tik tam,

Hazel S. Remeika (Mrs.)

VIS DAR NEAIŠKU

J. Vilčinskas išaiškino DBLS pasitrau
kimo iš DBLB priežastį (EL Nr. 36). Da
bar eikime toliau ta kryptimi. Reikia pa
siaiškinimo iš DBLB, kas yra ta „negir
dėta organizacija su fiktyviu narių skai
čiumi?“ Ar ji užsimokėjo DBLB nario
mokestį?
Kuriant DBLB, buvo nustatyta, kad
kiekviena organizacija moka DBLB po 6
pensus nuo nario į metus ir nuo apsimo
kėjusių narių skaičiaus siunčia atstovus
į DBLB Tarybos suvažiavimus.
Šiandien nario mokestis turėtų būti di
desnis. Ar organizacijos, priklausančios
DBLB, apsimoka nario mokestį?
Man rodos, kad labai būkštauti dėl
Amerikoje veikiančių centrų nereikėtų.
Apsitvarkykime mes čia pas save, ieško
dami kompromisų tarp skirtingų pažiūrų,
na, ir asmenybių.
M. Bajorinas

APDOVANOTI ORDINAIS

Už ilgametę dvasinę ir materialinę pa
ramą lietuvių Skautams Manchesteryje,
kun. Valentinas Kamaitis apdovanotas or
dinu UŽ NUOPELNUS su RĖMĖJO KAS
PINU.
Sveikiname gerbiamąjį kunigą, linkėda
mi ilgų ir darbingų metų, remiant skautų
vadovų pastangas įžiebti mūsų jaunime
lietuvybės žiburėlį.
Ilgametis „kukąs“ ir vadovas skauti
ninkas Algimantas Gerdžiūnas už pavyz
dingą vadovavimą skautams, apdovanotas
ordinu UŽ NUOPELNUS.
Brolį Algimantą Gerdžiūną sveikiname,
linkėdami ir toliau vadovauti vienetams,
skautaujant lietuviškose gretose.
AUKOS ATSTOVO KELIONEI IR
LIETUVIŲ SKAUTŲ FONDUI

1. J. Struoginis, Londonas — 10.00 sv.,
2. P. Mašalaitis, Londonas — 5.00 sv., 3.
N. Butkus, Sussex — 5.00 sv., 4. S. Starolis, Londonas — 2.00 šv., 5. V. O‘Brien,
Londonas — 1.00 sv., 6. !Br. Zinkus, Der
by — 1.00 sv., 7. St. Vaitkevičius, Peter
borough — 1.00 sv., 8. J. Skrimas, Londo
nas — 1.00 sv., 9. Z. Mockus, Londonas —
1.00 sv.
Kiti parengimai
Gerbiamiems skautiškos idėjos rėmė
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) — Žvejų
klubo varžybos dėl Headley Park klubo jams tariame nuoširdų, skautišką ačiū.
Rajono Skautų Vadija
taurės.
Spalio 31 d. (sekmadienį) — Žvejų klu
bo varžybos dėl Whitbread taurės.
Naujųjų Metų išvakarėse specialus ba
lius — N. Metų sutikimas. Įėjimas £5.00.
Patariama iš anksto įsigyti bilietus, nes Velykos
vietų skaičius ribotas.
Anglė Hilary Hooper, praleidusi tris
mėnesius Minske, savo įspūdžius aprašė
PETERBOROUGH
,,Malvern Gazette“ (rugp. 26). Jų san
trauka čia patiekiama.
MIRĖ S. ŽIBIKAS
„Velykų šeštadieni keletas iš mūsų nu
tarėme nuvykti į velykines pamaldas vie
Rugsėjo 2 d. Peterborough ligoninėje nintelėje Minsko bažnyčioje. Atsiradę
mirė Simas Žibikas (78 metų). Kilimo bu apie 10 vai. vakaro, radome bažnyčią iliu
vo žemaitis, gimęs Purplių km., Laižuvos minuotą, bet įėjimas buvo užtvertas
vis. Palaidotas rugsėjo 9 d. vietos kapinė medinėmis užtvaromis. Žmonių minia
se. Laidotuvių apeigas atliko kun. S. Ma stovėjo aplinkui. Mus pamatę, jie sa
tulis.
kė: „Grįžkite atgal, jūsų čia neįleis“.

Spalio 2 d. — Rudens balius — šokiai ir
vakarienė 9 — 1 vai. ryto. Įėjimas £3.00.
Spalio 30 d. — Kaukių balius — šokiai
ir vakarienė 9 — 1 vai. ryto. Įėjimas
£3.00.
Lapkričio 6 d. — Žvejų klubo pietūs ir
šokiai. Įėjimas £3.00.

Buvome Minske

A. Vitkus

1976 m. rugsėjo 21 d. Nr. 37 (1327)

Jūs esate iš Vilniaus

SIUNTINYS I. (1976).
Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.
Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £85.00
Jei kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau
išvardntų, arba kitokių prekių!
Vyriški arba moteriški nertiniai
Vilnonės gėlėtos skarelės
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui
Crimplene medžiaga suknelei
Dirbtinis mink moteriškam paltui
Nailoniniai marškiniai
Lietsargiai, telescopic
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga

£11.00
£5.00
£15.00
£9.00
£40.00
£5.oo
£6.00
£22.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores
Ltd.
(Z. Juras)
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT,
ENGLAND.
Tel. 01-739 8734

arba 01-460 2592

