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Dėmesys lietuviškajai
spaudai
Savosios spaudos reikšmė begalinė. Tai
brangiausias kiekvienos tautos ir žmogaus
turtas. Ji yra šaltinis, kurio tyru vande
niu amžiais malšina savo dvasinį troškulį
milijonai žmonių. Jei nori numarinti ar
mirtinai sužaloti tautą — uždaryk tą šal
tinį arba užteršk jo vandenį, Jei tauta į
tai nereaguos, bus ženklas, kad yra mer
dinti arba jau lavonas. Todėl kėsintis į
spausdintą žodį gali tik tikras genocidininkas arba tautžudys.
Mūsų tauta amžių slinktyje yra patyru
si daug įvairių nuoskaudų iš savo kaimy
nų. Tur būt, nežmoniškiausia skriauda jai
buvo padaryta, uždraudžiant spausdintą
žodiį lotynų raidėmis. Nors Lietuva anuo
met (1965-1905) buvo ir „tamsi ir juoda“,
t. y. mažai raštinga, bet jos žmonių reak
cija pasirodė labai ryžtinga. Tai buvo
ženklas, kad ji yra gyva ir tautiškai svei
ka, nors jau apie šimtmetį kentėjusi cari
nės Rusijos priespaudą.
Kovoje už savo spaudą stiprėjo ir augo
mūsų žmonių tautinė sąmonė ir apšvieti
mas. Į nepriklausomybės angą jie žengė
tautiškai susipratę, nors kultūriškai ir ne
labai išprusę. Reikėjo daug triūso ir pa
stangų, kol nepriklausoma Lietuva išsiug
dė Vakarų lygio plunksnos žmonių ir
spaudą.
■Raudonieji rusai, okupavę Lietuvą 1940
metais, mūsosios spaudos nebedraudė, bet
ėmėsi naudoti ją savo tikslams. Per lietu
viškus laikraščius ir knygas jie stengiasi
aptemdyti lietuvių sąmonę, daugiausia
klastodami praeitį. Per lietuvišką spaudą
okupuoto krašto žmonėms brukama sve
tima pasaulėžiūrą bei ideologija. Net gry
nai mokslinių veikalų autoriai verčiami į
savo knygas įterpti komunistinės propa
gandos, kuri labai sumažina tų knygų ver
tę. Be jos šiandien negali pasirodyti jokia
knyga bei laikraštis. Tik užsienyje leidžia
ma lietuviškoji spauda yra laiąva. Užtat
ji taip labai pageidaujama tėvynėje. Ten
patekę lietuviškos knygos ir žurnalai bei
laikraščiai eina iš rankų į rankas, kol vi
siškai suplyšta. Kai kurie veikalai ranka
perrašinėjami — taip, kaip būdavo daro
ma prieš spaudos išradimą. Už tokias kny
gas' mokama brangiausia kaina: maždaug
tiek, kiek už pilną sovietinės propagandos
. sunkvežimį.
Jei pas mus išleidžiamos knygos taip la
bai vertinamos, reiktų-laukti, kad ir išei
vijos lietuviaiųas grobstyte grobstytų. De
ja, taip gerai nėra. Mes ne tik lietuviškos
spaudos neieškome, bet dažnas jai duris
užtrenkiame. Labai sunku kuriam nors iš
mūsų įsiūlyti kokią knygą ar laikraštį.
Kodėl taip yra? Nejau senoji karta apako
ar užmiršo lietuviškai skaityti, o jaunoji
dar neišmoko, jei Vak. Vokietijoje, kur
gyvena per 10.000 tautiečių, taip mažai
lietuviškų laikraščių prenumeruojama ir
knygų išperkama? Toks skaičius tautiškai
ir kultūriškai aktyvių žmonių galėtų porą
savaitraščių išlaikyti ir keletos knygų lai
das išpirkti. O gal čia taip suvargome,
kad nebeįstengiame bent poros laikraščių
užsiprenumeruoti ir vieną kitą lietuvišką
knygą kasmet nusipirkti? Kur tau! Pini
ginės stbrėja, o lietuviškos spaudos parei
kalavimas mažėja.
JAV-bėse kasmet skelbiami lietuviškos
spaudos platinimo vajai. Tuo laiku sustip
rintai platinamos knygos, renkamos laik
raščių prenumeratos. Į tą vajų įtraukiami
ir vaikai bei jaunimas — lituanistinių mo
kyklų mokiniai, studentai. Lenktyniaudąr
mi tarp savęs, jie pasiekia gražių rezulta
tų: paremia vis sunkiau 'besiverčiančią
mūsų spaudą ir patys vis stipriau ją pa
milsta.
Vokietijoje spaudos platinimo vajai ne
skelbiami (neskelbiami ir Anglijoj. Red.),
©alinai gal dėl to, kad šiame krašte nebe
turime lietuviškų laikraščių ir knygų lei
dyklų. Bet tai nėra jokia kliūtis mūsajai
spaudai įsigyti. Europoje ir užjūry išei
nančius laikraščius visiems uoliai siūlo
lietuviai kunigai. Keletas asmenų platina
ir knygas. Ir Vokietijos LB Valdyba šie

Nori nusikratyti egzilais
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TRADICIJA AR LIBERALIZMAS?

Didelis būrys Londono lietuvių sekma
dienį, lapkričio 28 d. vakare laukė Londo
no aerodrome atvykstančios airių delega
cijos su šv. Mergelės statula. Kaip jau bu
vo rašyta, po trumpų pamaldų aerodromo
koplyčioje, statula pirmadienio rytą turė
jo iškeliauti į Maskvą, o iš ten į Vilnių.

Arkivyskupas Marcel Lefebvre, kaip ži
noma, lankėsi Anglijoje ir laikė savo pa
sekėjams tridentiškąsias (lotynų kalba)
pamaldas. Ta proga jis kalbėjosi su „Ti
mes“ religijos reikalų korespondentu apie
nesutarimo su popiežium pagrindus.
Iš to pasikalbėjimo paaiškėjo, kad arki
vyskupas, kuris turi savo kunigų semina
riją Šveicarijoje, kovoja ne tik su naujais
Antrosios Vatikano Tarybos nutarimais,
bet jis nesutinka su pačia Il-sios Vatika
no Tarybos esme, jos autoritetu.
Arkiv. Lefebvre sako, kad II-ji Vatika
no Taryba buvo tiktai pastoralinė, bet ne
dogmatinė. Ji negalėjo nieko pakeisti, (kas
buvo nutarta dogmatinėje Vatikano Tary
boje 1870 metais. Tos Tarybos tradiciniai
nutarimai galioja per amžius, nes jie pa
daryti šv. Dvasiai įkvepiant ir vadovau
jant. Esą, abu popiežiai (Jonas XXIII ir
Paulius VI) aiškiai pabrėžę nenorį šioje
Taryboje įsivelti į dogmatinius dalykus.
Pagal jį, II-ji Vatikano Taryba nepriklau
santi tai pačiai kategorijai, kaip iki šiol
buvusieji Bažnyčios susirinkimai, todėl ir
jos nutarimai negalį būti visiems privalo
mi.
Du dokumentai įrodą, kad II Vatikano
Taryba nebuvusi autentiška katalikiškų
tradicijų dalis. Tie dokumentai esą Pasto
ralinė Bažnyčios Konstitucija Moderniš
kame pasaulyje (Gaudium et Spės) ir Re
liginės Laisvės Deklaracija. „Mūsų parei
gose prieš Dievą nėra minties, garbinimo
būdo ar sąžinės laisvės, nes tai yra teisy
bės, pareigos ir teisės dalykas“. Pagal jį,
žmogus nepasirenka laisvai garbinimo bū
do pagal savo pageidavimą, bet privalo
paklusti Bažnyčios tradicijai, popiežiui.
„Ne kieno nors sąžinė apsprendžia tikėji
mo reikalus, bet Popiežius“.
Savo teigimams pailiustruoti jis pasi
renka angelų pavyzdį. Esą, vaikams ga
lima pradėti aiškinti, kad angelai neeg
zistuoja. Jų sąžinė dėl to galėsianti būti
rami. Tačiau Bažnyčia tokį aiškinimą pa
smerktų, nes jis prieštarauja dviejų tūks
tančių metų tradicijai.
Antroje Vatikano Taryboje buvę apie
250 vyskupų, kurie gynę Bažnyčios tradi
cijas, kaip tikėjimo pagrindą. Bet „libe
ralų“ grupė laimėjusi, nes ji buvusi ge
riau organizuota, turėjusi daugiau pinigų
ir abiejų popiežių paramą.
Apibendrinant padėtį, dabartinio Kata
likų Bažnyčios „skilimo“ negalima net pa
vadinti skilimu, nes ginčas vyksta ne dėl
dogmų, o dėl tradicijų. Atrodo, kad dau
guma tikinčiųjų vis dėlto yra ne kovoto
jų už tradicijas, o liberalų pusėje.

Deja... Statulą atlydėjo tik vienas kun.
Kamaitis, kuris buvo iš Manchesterio spe
cialiai nuvykęs į Dubliną. Airių delegaci
ja negavo vizų į Maskvą, tad nebebuvo
prasmės važiuoti ir į Londoną. Tuo tarpu
statulos kelionė pasibaigė Londono lietu
vių bažnyčioje.

Šia ypatinga proga Londono lietuviai
sekmadieni savo bažnyčioje turėjo specia
lias pamaldas už pasaulio taiką ir Lietu
vą. Pamaldose dalyvavo gana daug airių
iš kaimyninių parapijų. Po pmaldų dau
gelis nuvyko tiesiai į aerodromą, kur jų
laukė nemaloni staigmena ir nusivylimas.
REVOLIUCIJOS MOKYKLA

Centras, kuriame ruošiami pasauliniai
revoliucionieriai ir busimieji Vak. Vokie
tijos (jei ji virstų komunistine) vadai yra
Rytų Berlyne. „Bild am Sonntag“ (lapkri
čio 7 d.) paskelbė apie šią slaptą „Kadrų
mokyklą“, esančią Rapsweg gatvėje Berlin-IBiesford platų iliustruotą straipsnį.
Šitoji mokykla, dar kitaip vadinama
Franz — Mehring — Institutu, yra izo
liuota nuo pasaulio. Apie ją iki šiol mažai
kas žinojo, ir dar mažiau kalbėjo.
Pasak minėtąjį laikraštį, tos mokyklos
mokiniai yra Vakarų Vokietijos patikimi
komunistai. Jų skaičius nuo 60 iki 70.
Kandidatai atvyksta vienerių metų apmo
kymui. Jie praeina Maskvos C. K. tarp
tautinio skyriaus pavaduotojo V. Zagtliadino išdirbtą revoliucinės veiklos progra
mą, išdėstytą jo parašytame „Komunistų
pasaulinis judėjimas“ vadovėlyje.
Kandidatai į mokyklą pasiunčiami slap
tai. Namie likusieji draugai, kad nekiltų
įtarimas, apmoka jų buto nuomą ir visas
kitas namų sąskaitas. Mokykloje besimo
kantieji gauna po 250 markių (Ryt. Vo
kietijos) per mėnesį, bet mažai turi pro
gos juos išleisti. Ryšys su išoriniu pasau
liu beveik visiškai nepalaikomas, išėjimas
iš mokyklos griežtai kontroliuojamas,
svečiai — lankytojai nepageidaujami.
Mokyklos rajonas aptvertas vielų tvora.
Baigusieji mokyklą, grįžta atgal į Vak.
Vokietiją, į savo senas vietas. Čia jie lau
kia signalo, kada galės perimti jiems nu
matytas valdžios ar partijos vadovaujan
čias pareigas. Į mokyklą atvyksta nauji
kandidatai. Nuo 1969 metų jau esą išleis
ta 900 paruoštų „abiturientų“. Tik patys
geriausieji kandidatai, mokyklą užbaigus,
dar pasiunčiami pasitobulinti į Visuo
meninių mokslų institutą Maskvoje.
MĖSYTĖS NĖRA PER DAUG

„Soviet News“ (spalio 26 d.) paskelbė
pirmųjų devynių mėnesių (1967 m.) ga
mybos duomenis. Pagal juos, mėsos per
tą laiką Sov. Sąjungoje pagaminta
5.800.000 tonų. Išeitų, kad kiekvienam
gyventojui per mėnesį teko po 2.5 kg ar
ba po 83 gramus per dieną mėsos. Pie
no pagaminta per tą patį laiką 17.600.000
tonų, arba po 8 litrus kiekvienam gyven
tojui per mėnesį. Sviesto gamyba siekė
tik 1.100.000 tonų — po 500 gramų vienam
gyventojui per mėnesį arba apie 17 gra
mų per dieną. Reikia spėti, kad šioje sta
met sustiprino lietuviškų knygų platini tistikoje nepriskaityti privačių sklypinin
mą. Ji yra užsakiusi ir iš įvairių leidyklų kų pagamintieji maisto produktai, nes ki
jau gavusi nemažą kiekį. Pasirinkimas di taip Sovietų S-gos gyventojų maisto nor
delis, o ir kainos nėra neįkandamos.
mos tikrai būtų labai menkos.
Priartėjo ruduo, nebe už kalnų ir žie
ma su ilgais vakarais ir naktimis. PratinCAMRA IR CAMREB
kimės nuvogti vieną kitą valandą nuo
menkesnių televizijos programų ar kitų
Anglijoje yra tūkstančiai įvairiausių or
pramogų ir skirti jas lietuviškai spaudai. ganizacijų, ir jų skaičius dar vis didėja.
Dėl to tikriausiai nei akys nenukentės, Paskutinės dvi naujausios: Camra (Camnei kultūrinis horizontas nesusiaurės.
paing for Real Ale) ir Camreb Campaign
Reiktų taip pat pratintis įvairiomis pro for Real Bread). Pirmoji kovoja už alaus
gomis savo tautiečiams dovanoti knygas. kokybę, o antroji už rudą (juodą) duoną.
Įteikdamas knygą, dovanotojas parodo,
kad jis pats yra ir apdovanojamąjį laiko
šviesiu žmogumi. Dovanota knyga papuoš
ČEKAI PYKSTA
ir praturtins knygų lentyną ir paliks gra
žų bei ilgą prisiminimą apie dovanotoją.
Čekų komunistų laikraštis „Rude Bra
V. L. B. Informacijos vo“ užsipuolė Italijos komunistų organą
„L'Unita“. Esą, pirmą kartą istorijoje pa
skelbtas toks baisus melas, kad Čekoslo
EUROPOS LIETUVIS — GERA
vakijoje persekiojami kunigai. Net bur
KALĖDINĖ DOVANA. UŽ £9 JIS
LANKYS JŪSŲ DRAUGĄ PER VISUS žuaziniai laikraščiai nesą tokio melo pa
METUS

skelbę.

Socialistų Internacionalas, kurio tarp
tautinis kongresas praėjusį savaitgalį įvy
ko Ženevoje, šiuo metu yra viena svar
biausių politinių organizacijų. Atsižvel
giant į socialistų svorį Europos valstybių
parlamentuose (Vokietija, Britanija ir
kt.), j šį kongresą buvo nukreiptos pa
saulio akys. (Apie jos nutarimus ir eigą
bus parašyta vėliau).
Labai svarbus ir įsidėmėtinas faktas,
kad šioje, didelį politinį svorį turinčioje
organizacijoje, iki šiol labai aktyviai da
lyvavo ir Sovietų įtakoje ar globoje esan
čių kraštų egzilinių socialdemokratų at
stovai. Jų tarpe visada buvo ir lietuviai.
Tiesa, tos partijos neturėjo pilnų nario
teisių, bet joms buvo duotas vadinamas
„konsultatyvinis statusas“. Jos galėjo da
lyvauti kongresuose ir reikšti savo nuo
monę, bet neturėjo teisės balsuoti. Kiek
vieno krašto socialdemokratai galėjo siųs
ti į kongresą po du atstovus.
Paskutiniaisiais metais egzilų socialistų
dalyvavimas Socialistų Internacionale kai
kam pradėjo nebepatikti. Gal aktyviausiai
prieš juos pasireiškė britų Labour par
tija, kuri iš tikrųjų įkūrė ir patį Interna-

cionalą po to, kai subyrėjo sovietų domi
nuojamas II-sis Internacionalas. Jau du
kartu Socialistų Internacionalo biuras bu
vo nutaręs siūlyti egzilus iš organizacijos
pašalinti. Abu kartus nutarimą rėmė bri
tų Labour partija, kuriai biure atstovauja
kairiojo sparno įtakoje esąs Vykdomasis
komitetas. Galutinai šį klausimą palikta
išspręsti Ženevos kongresui, kurio nutari
mus greitai patirsime.
Rašydamas apie darbiečių nedraugišką
elgesį su sovietinės imperijos socialistais,
žinomas britų žurnalistas Bernard Levin
(Times, lapkr. 23 d.) primena, kad čia ne
apsieinama be Sovietų Sąjungos įtakos.
Kremliui socialistai-egzilai yra rakštis
akyse. B. Levin įtaigoja, kad Ponomarevo
vizito metu šis klausimas taip pat turėjęs
būti pasitarimų programoje. Baigdamas
savo išvedžiojimus jis pareiškia, kad jei
gu britų delegatai kongrese prisidės prie
Centrinės — Rytų Europos Socialistų Są
jungos (šitaip yra pasivadinę organizuotų
egzilų socialistai) pašalinimo, „tai bus dar
viena semtuvė žemės ant britų socialde
mokratijos, o kartu ir ant britų laisvės
karsto“.

Vadas miega ramiai
Saikoma, kad šiuo metu Kremliuje ra
miausiai iš visų miega Leonidas Brežne
vas, kuris gruodžio 19 d. ruošiasi labai iš
kilmingai atšvęsti 70 metų sukaktį, šiuo
metu politbiuro hierarchijoje jis neturi
priešų, tykančių slaptai paveržti jo sostą.
Priešingai — Brežnevas yra trečias žmo
gus Sov. Sąjungoje, po Lenino ir Stalino,
kuriam viešai suteiktas „vožd“ (vado) ti
tulas.
Neseniai išleistoje Brežnevo biografijo
je rašoma,, kad jis buvęs puikus studen
tas, išradingas inžinierius, karo herojus,
genialus planuotojas, sugebėjęs pasiųsti į
orą astronautus, Azijos dykumas paversti
derlingais laukais. Tai žmogus, kuris ži
nąs juodos duonos skonį ir tirpstančio
plieno kvapą...
Iš Maskvos neseniai sugrįžęs žurnalis
tas John Miller rašo (Daily Telegraph,
lapkr. 19 d.), kad Sov. Sąjungos gyvento
jai nesistebėtų, jei gimtadienio proga
Brežnevo vardu būtų pavadintas kuris
nors miestas.
Tas pats autorius pastebėjęs, kad Brež
nevo kultas, nors „asmens kulto“ termi
nas viešai ir nevartojams, jau labai pri
menąs Stalino dienas. Net senieji anekdo
tai esą atgaivinami ir pritaikomi Brežne
vui. Štai vienas jų apie meno ir literatūros
premijas. Trečioji premija yra Puškino
biustas, vaizduojąs jį skaitantį savo raš
tus, o Brežnevą užpakaly besiklausantį.
Antroji — Brežnevas skaito Puškino raš-

tus. Pirmoji premija vaizduoja Puškiną,
skaitantį rinktinius Brežnevo raštus...
J. Miller pastebi, kad už tokias istorijas
šiandien vis dėlto, greičiausia, jų pasako
tojai nebebūtų pasiųsti į Sibirą, kaip bū
davo Stalino laikais. KGB vyrai dabar
turį rimtesnio darbo.
L. Brežnevas jau išbuvo partijos vadu
12 metų. Šioje vietoje tik Stalinas yra jį
pralenkęs. Per savo „viešpatavimo“ laiką,
jis vis dėlto gerokai pakėlė krašto ūkį ir
nepaprastai sustiprino jo kariškąją galy
bę. Užsienio politikoje, neskaitant keletas
nepasisekimų, jis taip pat yra pasiekęs ne
maža laimėjimų.
Įsidėmėtina, kad prieš porą metų lan
dūs žurnalistai Brežnevui priskirdavo
daugybę visokių ligų ir negalavimų, šian
dien apie tai niekas nebekalba. Vieninte
lė kliūtis neribotai tęsti susikurtąją kar
jerą yra amžius. Metai sudaro problemą
ne tik jam, bet ir kitiems politbiuro na
riams .Vidutinis politbiuro narių amžius
yra 66 metai, bet daugelis jų turi 70 metų
ir daugiau.
Atrodo, kad gruodžio 19 d. bus tinka
miausias momentas L. Brežnevui apsi
spręsti: pasitraukti pilnoje garbėje ir di
dybėje į užpelnytą atsargą, ar siekti dar
didesnių užmojų, gal būt, sukuriant (Mao
pavyzdžiu) partijos pirmininko titulą,
kuris apimtų pirmojo sekretoriaus ir pre
zidento postus.
J. Peikia

Segios DIENOS

PASKUTINIS TOMAS

Iš spaudos išėjo penktas ir paskutinis
„Britų užsienio politika antrojo pasaulinio
karo metu“ tomas. Jame daugiausia rašo
ma apie Vokietijos ir Japonijos kapitulia
ciją ir apie busimąją santvarką pokari
niame pasaulyje. Jalta ir Potsdamas su
darė tos santvarkos pagrindus.
M. Hilton, recenzuodamas šį paskutinį
L. Woodwardo paruoštą tomą (D. Tele
graph), tarp kitko, rašo: „Dar kartą pa
juntame nevykusį prezidento Roosevelto
įsitikinimą kad tiktai jis galįs įvesti Ru
siją i tautų šeimyną. Nustumdamas Brita
niją!, dėl! jos p.kolonialistinių“ polinkių,
jis ir Stalinas bendromis pastangomis galį
užtikrinti, kad po karo visi gyvens laimin
gai per amžius.“
Toliau M. Hilton rašo:
„Įdomiausias knygos skyrius, kuriame
sprendžiamas Britanijos vaidmuo Euro
pos, ypačiai Vakarų Europos pokarinėje
saugumo sistemoje. Pagrindinė dilema iš
pat pradžios buvo aiški. Reikėjo pasirink
ti — sudaryti saugią bazę prieš galimą pa
sikartoti Vokietijos agresiją, įtraukiant į
tą saugumo sistemą it' Rusiją, arba suor
ganizuoti Vakarų Europos apsaugą prieš
galimą pokarinės Rusijos ekspansionizmą.
Tas pasirinkimas buvo tik tada padary
tas, kai paaiškėjo Stalino intencijos.“
Baigiantis karui, Britanijai buvę pasiū
lyta perimti Vakarų Europos vadovybę.
Tačiau ji tuo pasiūlymu nesugebėjusi pa
sinaudoti.
Šis paskutinysis tomas Rytų Europos gy
ventojams, o kartu ir mums, bus pats įdo
miausias, nes jis atskleidžia Jaltos ir Pots
damo konferencijų paslaptis.
NAUJAS PROFSĄJUNGŲ VIRŠININKAS

Vietoje atleistojo Šelepino, Sov. Sąjun
goje nauju prof. sąjungų vadu paskirtas
beveik visiškai nežinomas Aleksiejus šybajevas. Iki šiol jis buvo partijos sekreto
rius Saratove prie Volgos.

— Du Rytų Vokietijos futbolo žaidėjai
po rungtynų Istambule atsisakė grįžti na
mo.
— Londone suimti auksinių pinigų pa
dirbėjai, kurie būtų galėję padaryti dide
lių nuostolių tarptaut. aukso rinkoje.
—Thames upėje netoli Readingo darbi
ninkai atrado voką su svarbiais Nato do
kumentais.
— Lenkijos vyskupai savo konferenci
joje nutarė prašyti vyriausybę amnesti
jos visiems darbininkams, nuteistiems po
riaušių, kilusių dėl maisto kainų.
— Prieš du metus pavogti Australijos
atradėjo James Cook batai vėl grąžinti į
Melboumo muziejų.
— Maskvoje prie Amerikos 200 metų
sukakties proga suruoštos parodos, žmonių
eilės vienu metu pasiekė 10.000.
— Kubos vyriausybė viešai įsipareigojo
siųsti savo kariuomenę į Mozambiką, ko
voti prieš Rodeziją.
— Pręzidentas Podgorny pareiškė, kad
visos olimpiniam komitetui priklausančios
tautos galės dalyvauti Maskvos olimipiadoje 1980 m. Izraelis ir Čilė taip pat ne
bus išskirtos.
— Nors dalis politinių kalinių Čilėje pa
leista, bet dar apie 1.000 žmonių tebelai
komi kalėjimuose.
— Polski Fiat — Lenkijos automobiliai,
nors pasiūlyti labai prieinama kaina, ne
turi pasisekimo Anglijoj, nes darbas esąs
labai blogas.
— Senatorius Kennedy kritikavo JAV
prezidentą Fordą dėl sunkių sąlygų pa
skoloms Britanijai. Netiesioginiu būdu
jis galįs padėti nuversti darblečių vyriau
sybe.
— Kinų spauda skelbia, kad Mao žmo
na Čiang čing norėjusi po vyro mirties
pasidaryti Kinijos valdove. Ji savo ser
gantį vyrą vadindavus senu „karo arkliu“.
— R. S. Zakarchiew (18 m.), kuris metė
pieno butelį į Sovietų ambasados mašiną
per Ponomarevo vizitą, nubaustas £30.

— Pietų Vokietijoje susidūrė du sprausminiai karo lėktuvai. Penki žmonės žuvo.
— Sov. Sąjunga pasižadėjo parduoti
Lenkijai vieną šnilijoną tonų grūdų ir ki
tų maisto produktų krėditan.
— Sovietų atstovas prie J. Tautų J. Ma
lik (70 m.) atšauktas atgal į Maskvą.
— Upsalos seismologijos stotis užregist
ravo labai smarkų požeminį atominės
bombos sprogimą Sibire.
— Anglijoje numatoma padidinti baus
mes už chuliganizmą futbolo rungtynių
metu iki £1.000.
— Dr. Sacharovas pareiškė norą akty
viai bendradarbiauti su Lenkijos intelek
tualų komitetu, ginančiu darbininkų, nu
kentėjusių per praėjusios vasaros riau
šes, teises.
— Tass praneša, kad iš Sov. Sąjungos
deportuoti keturi amerikiečiai ir du vokie
čiai, platinę antosovietišką literatūrą.
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A.A. Kun. K. A. Matulaitis
DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE

įPraeity man yra tekę kalbėti apie kun.
dr. Kazimierą Aloyzą Matulaiti Ph. D.
MIC, džiaugsmo valandomis, kada jis
švęsdavo savo {vairias sukaktis. Šį kartą
dalinuosi mintimis liūdną valandą, kada
jis apleido šį pasaulį.

Kun. dr. K. A. Matulaitis gimė 1894 m.
spalio 19 d. Bitikų kaime, Sasnavos para

pijoje,

Marijampolės

aps.

Vienuolikos

valkų šeimoje Kazimieras buvo vyriau

dvasios vadu. 1950-1951 m. gyveno Romo
je.
1950 m. vėl skiriamas Londono lietuvių
klebonu, kur išbuvo iki 1954 m. Po to vėl
iškeliauja į Ameriką. Tačiau 1968 m. vėl
grąžtą į Londoną ir jame pasilieka iki pas
kutinės gyvenimo dienos. Tuo būdu jis
Londono lietuviams tarnavo daugiau kaip
20 metų. Čia jis ėjo arkiv. Jurgio Matu
laičio beatifikacijos bylos vicepostulatoriaus pareigas.
Kaip dvasiškis, jis yra parašęs keliolika
dvasinės srities knygų: „Kristaus Patari

sias. Lietuvoje šiuo metu dar gyvena jo
sesuo Ona B'alaikienė.
Baigęs pradžios mokslą, jis įstojo į Ma
rijampolės gimnaziją, o iš 5 klasės 1911 m.
perėjo į Seinų Kunigų seminariją.
Prasidėjus pirmajam pasauliniam ka
rui, 1915 m. kartu su seminarija turėjo
trauktis i Mogilevą, o paskui į Petrapilį.
Kunigu įšventintas 1917 m. s-palio 21 d.
Petrapilio dvasinėje akademijoje.
Tapęs kunigu, K. A. Matulaitis dvejus
metus vikaravo Disnoje, Vilniaus vysku
pijoje, ir Ignalinoje, Seinų vyskupijoje.
Gilesnio dvasinio gyvenimo traukiamas,
pasiryžo tapti vienuoliu. 1919 m. padarė
pirmuosius įžadus neseniai atkurtoje Ma
rijonų vienuolijoje. Po to tęsė savo studi
jas Fribourgo universitete Šveicarijoje,
studijuodamas filosofiją, istoriją ir peda
gogiką. Už disertaciją „Rex naturalis si ve mų keliais“, „Sielos takai tobulybėn“,
dlvina in relatione ad rellgionem et liber „Dorybės“, „Šventųjų gyvenimai“ ir mal
tatem iuxta, Thomam Hobles“ gavo filo daknygę „Viešpatie, pasigailėk manęs“.
sofijos daktaro laipsnį. Po trijų metų FriŠalia tarnybos Dievui, jis daug dirbo
bourge jaunas daktaras gauna Marijonų kaip rašytojas, istorikas ir visuomeninin
vienuolijos paskyrimą į JAV. 1924 m. sau kas. 1917 m. jis atstovavo Jaltos lietu
sio 7 d. atvyksta į Chicagą talkininkauti viams Petrapilio Lietuvių konferencijoje,
marijonams, ir po keliolikos dienų pradė 1919 m. — Antrojoje lietuvių konferenci
jo redaguoti „Draugo" dienraštį, kartu joje Kaune kaip Igliaukos ir Igliškėlių
kapellonaudamas Sv. Kazimiero seserijų valsčiaus atstovas.
vienuolyne.
Savo raštus pasirašydavo daugiausia
JAV išbuvo iki 1931 m. spalio mėnesio. Bitiko slapyvardžiu. Spaudoje pradėjo da
Iš ten atvyko į Londoną pavaduoti susir lyvauti jau 1912 m. Du kartus buvo
gusį savo giminaitį, Londono lietuvių kle „Draugo“ vyriausiuoju redaktorium, ad
boną kun. Kazimierą Matulaitį, dabarti ministratorium, „šaltinio“ ir „Laivo“ re
nės Londono lietuvių bažnyčios statytoją. daktorium. Daugybė jo straipsnių buvo
Sekančių metų vasarą ligonį kun. K. Ma atspausdinta .Drauge", „Ateityje“, „Šal
tulaitį jis parvežė į Lietuvą, Marijampo tinyje“, „Darbininke“, „Laive“, „Aiduo
lę. Savo vietoje paliko kun. L. Mažoną, se“. Be to, jis buvo nuolatinis Lietuvos Is
MIC, o jis Marijampolėje perėmė reda torikų Dr-jos leidžiamų knygų bendradar
guoti marijonų leidžiamą savaitraštį „Šal bis. Yra parašęs knygas Londono lietuviai
tinį“.
ir Auksinis Jubiliejus, apie Londono lie
1933 m. kun. K. A. Matulaitis paskirtas tuvių parapiją (1952 m.).
Marijampolės Marijonų vienuolyno vyres
Besirūpindamas lietuviškos knygos at
niuoju.
eitimi, kun. K. A. Matulaitis 1950 metais
1935 metais jis vėl skiriamas klebono suorganizavo „Lietuviškos knygos“ klubą
pareigoms Londone, nes kun. L Mažonas ir iki 1952 metų jam vadovavo. Jis buvo
išvyko i misijas Kinijoje, čia jis išbuvo Lietuvių Istorijos draugijos vicepirminin
klebonu net keturis metus. Jo klebonavi ku, vėliau jos pirmininku, o kai draugija
mo metu Londono lietuviška parapija pa pradėjo leisti istorijos žurnalą „Tautos
sidarė veikliausia savo istorijoje. Jo vado Praeitis“, jis nuo 1957 m. pradžios iki 1968
vaujamas jaunimas įsijungė į įvairias or m. buvo jo administratorius. Nebuvo nei
ganizacijas — sportininkus, vaidintojus, vieno to žurnalo tomo, kuriame kun. Ma
dainininkus ir t. t. 1939 m. vėl išvyko į tulaitis nebūtų bendradarbiavęs. Kai isto
J1AV. Po poros metų (1941 m. vasarą) grį rikai numatė išleisti Pasaulio lietuvių is
žo J Londoną, kur jis praleido visas Ant toriją, kun. Matulaitis paruošė D. Brita
rojo pasaulinio karo baisenybes. Po karo nijos lietuvių gyvenimo istoriją.
grįžo į JAV Chicagos vienuolyno vyres
Vienuoliškame gyvenime kun. dr. K.
niojo pareigoms, šalia to, jis buvo Mari A. Matulaitis, MIC, pasižymėjo kaip geras
jonų seminarijos dvasios vadas ir Pasto kapelionas, moksleivių dvasios vadas, vie
racinės teologijos dėstytojas. 1950 m. jis nuolyno vyresnysis, klebonas, tarybininpaskirtas Tarptautinės Marijonų Kolegijos kas, sekretorius.

(Būdamas istorikas, yra parašęs eilę is
torinių studijų, straipsnių, kurie tebėra
rankraščiuose. Taip pat didoką studiją
apie etruskų kalbą, nes jis buvo tos kal
bos tyrinėtojas.
Nuo 1968 m. įsijungė į D. B. Lietuvių
Bendruomenę, galvodamas, kad Pasaulio
lietuviai turi būti vieningi ir visi privalo
priklausyti vienai bendrai organizacijai.
Jos vadovybėje ėjo įvairias pareigas.
Be to, jis buvo šv. Kazimiero draugijos
valdybos narys ir dabartinio „Šaltinio“
redakcijos narys.
Londono lietuviškoji visuomenė liūdi
netekusi tauraus lietuvio ir savo darbui
atsidavusio dvasios vado.

Eltos biuro vienam steigėjų ir pirma
jam biuletenio redaktoriui prof. Juozui
Eretui, gimusiam Bazelyje, Šveicarijoje,
1976 m. spalio 18 d. sukako 80 metų. Nuo
1915 m. jis studijavo Friburgo, Bazelio ir
Lausanos universitetuose. 1918 m. univer
sitetą baigė daktaro laipsniu, parašęs di-

Stasys (Kasparas

J. Eretui 80 m.
Nepajėgdami savo labai ribotos apimties
savaitraštyje plačiau paminėti labai daug
Lietuvai nusipelniusio, lietuviškos spau
dos veterano, profesoriaus ir mūsų laik
raščio bendradarbio prof. J. Ereto 80 me
tų sukaktį, pasinaudojame Eltos biulete
nio paskelbtuoju sukaktuviniu straipsniu.
Ta proga linkime gerbiamajam profeso
riui ir toliau būti kelrodžiu mūsų sunkia
me kelyje į nepriklausomybę, tikėdami iš
girsti jo ugningą ir padrąsinantį žodį atei
nančią vasarą Studijų savaitės metu Ang
lijoje. (Red.).

J. Kuzmionis

Epigrama
Broliui Zigmui
Pasruvusią karčia tulžim išgėręs taurę,
bemirksniškai išplėtęs vyzdžius, suvaitojai,
vidudienio tyloj naktim tu apsiklojai,
ir užbaigei klajonę žemės šios atšiaurią.

Gražiausius troškimus krūtinėj subrandinęs,
tautos žynių giliom idėjom nusigėręs,
graužeisi, kai pilis svajonių šiaurės vėjai
naikino kaip ugnis senus namus gimtinės.
Poeto sakalų sparnais kilai nuo žemės,
ilgėjais tolimų žvaigždynų Vienažindžio,
elegijos Vaičaičio suokė tavo širdžiai,
su Donelaičio būrais kūbrinai aptemęs...
O plakė nugarą lemties patyčių smūgiai,
kad suklupai tiaštos sunkumų nepakėlęs:
graudino notrinėm kandžiom takai užžėlę,
ir krūpavai tamsios dienos, nakties šviesios
pabūgęs,
ir motinos šaukeis, ilgėjaisi jos kelių,
kai jos globoj buvai mažutis karaliūrias...
Ne sakalu skridai, bet perbridai tu liūnus,
užlaužtais pirštais įsitverei savo žemės,
bemirksniškom akim — jos budinčių Smūtkelių.
1976. X. 26.

Ameliją: — Prašom truputį palaukti, čia atvyks
St. Būdavas pats ponas Morris.
Ji įsitempė, tačiau nieko nebijojo. Tik jautėsi
nepatogiai, nes nežinojo, kas iš visa tai išeis. Be to,
raštininkė iš karto pasirodė tokia šalta, ir visa įstai
ga padvelkė vėsumu. Jos mintys dirbo kaip verpetai, taip pat ir širdis skubino. Ji vėl prisiminė tėvo
(Ištrauka iš to paties vardo St. Būdavo romano, laišką ir pasijuto drąsesnė.
kurį neseniai išleido Nidos Knygų Klubas)
Už sienų ūžė mašinos, ir protarpiais ten buvo
girdėti žmonių balsai. Jos sąmonėj vėl nušvito tėvo
Amelija užsispyrė ir įsikibo New Yorke. Pabė
žodžiai, ypač pati laiško pabaiga, ir jos pasitikėji
gėlių Globos Organizacija paskolino jai truputį pi
mas išsitiesė, kaip išdidi viršūnė.
nigų. Ir ji pradėjo veikti judriai ir su išdidžiu pasi
— Mano brangioji, vienintelė šio pasaulio ver
tikėjimu.
tybė
yra jėga. Tai atsimink: ir tu, Amelija, taip pat
Pirmiausia ji susirado kambarį. Tai buvo rami
turi
jėgą.
Tu ją ir pati žinai, bet aš norėjau tau pri
vietelė šiauriniame miesto pakrašty. Pro vienintelį
langą ji galėjo matyti George Vašingtono tiltą, minti, kad būtum drąsesnė. Tu esi pranašesnė už
drumstą Hudsono vandenį anapus jo ir eilę pakran daugelį kitų moterų ir dėl to...
tės namų, kurie buvo jau New Jersey valstybėj.
Į raštinę įžengė stamboko ūgio vyras, arti 50
Dabar ji dar labiau atsigavo, nes pasijuto sa metų, šiek tiek pabalusio veido. Jis atrodė šiek tiek
vame kampe ir šiek tiek nepriklausoma.
nuvargęs ir susirūpinęs. Jo plaukai buvo papilkavę
Tos pačios Pabėgėlių Globos tarnautojams pa aplink ausis, tačiau galva buvo tarsi tirštai apklota.
dedant, ji greit užmezgė ryšį su keliomis New Yor— Jūs, rodos, norėjot mane pamatyti? — iš
ko dirbtuvėmis, ir viena jų pakvietė ją užeiti pasi karto jis pasisuko į Ameliją. — Ar kalbate angliš
kalbėti. Ji apsidžiaugė, nes buvo vilties, kad ten kai?
gaus darbo.
— Taip, pone, truputį kalbu. Aš esu Miss Ar
Kitą rytą pagal gautąjį adresą ji atsidūrė pra minas.
moningajame rajone žemutinėje miesto dalyje ir pa
— Malonu tamstą pažinti. Aš esu Morris, —
matė didoką pastatą, ant kurio stogo buvo pastaty pakilo ji nuo kėdės. — Prašom sėstis, — jis pats
ta didžiulių raidžių tvora
nuėjo ir atsisėdo už stalo. — Atsiprašau, kaip tams
MORRIS & GIFFORD. INC.
tos pavardė?
Čia ji įžengė ir pasisakė!
Ji pakartojo savo pavardę.
— Aš esu Miss Arminas. Jūsų įstaiga pakvietė
— Miss Arminas... — pakartojo ir jis. — Aš
mane užeiti pasikalbėti darbo reikalu.
stebiuos, kad gana gerai kalbat angliškai. Kada atRaštininkė pasižiūrėjo į ją ir liepė atsisėsti. Po vykot į Ameriką?
to ji pakėlė telefono ragelį ir paklausė:
— Tik prieš keturias dienas, pone.
— Atsiprašau, kaip tariate savo pavardę?
— Prieš keturias dienas! Ir taip gražiai supran
— Miss Arminas... — Amelija išdėliojo atski tat. Aš stebiuosi.
romis raidėmis, o paskui ištarė kaip įprasta.
— O, pone, mano anglų kalba dar labai var
— Ačiū, Miss Arminas... Mr. Morris? Labas ginga, bet aš stengsiuos, kad tikrai gerai Išmokčiau.
rytas. Čia ką tik atvyko Miss Arminas. Ji sako, kad Aš turiu vilties...
esanti pakviesta. Ką aš galiu jai pasakyti? Taip...
— Atsiprašau, Miss Arminas, aš esu tikras,
Gerai... Ačiū... — užbaigė raštininkė ir pasisuko į kad kalbat dar ir kitomis kalbomis.
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— Taip, aš dar kalbu vokiškai, šiek tiek pran
cūziškai, lenkiškai, bet mano gimtoji kalba...
— O iš kur atvykot? — pertraukė ją Mr. Mor
ris.
— Mano tėvynė yra Lietuva. Prieš šešerius
metus pabėgau nuo bolševikų, po to gyvenau Vo
kietijoj. Jūs žinot.
— Ar viena čia atvykot? Neturit giminių, pa
žįstamų. draugų? '
Ji susimąstė ir įsitempė.
— Mano tėvas liko Lietuvoj, — kalbėjo ji
gaišdama. — Bet mano brolis yra Minnesotoj, —
ji kiek raustelėjo, — tačiau aš nenoriu ten važiuo
ti. nes...
— O ką veikėt Lietuvoj? — vėl pertraukė ją
Mr. Morris.
— Aš esu dailininkė ir mokytojavau gimnazi
joj, ten dėsčiau piešimą.
— O, dailininkė! Hm, — susimąstė Mr. Mor
ris. — Kaip matau, esat aukšto išsilavinimo mote
ris, ir aš dabar nežinau, ką galėčiau pasiūlyti. Ma
tot, mūsų fabrikas gamina moteriškus batukus ir
rankinukus. Man šiek tiek nepatogu. Rankinukų
skyriuje mes turim pakankamai darbininkų. O, žiū
rėkit, Miss Arminas, tamsta kalbat gana gerai ang
liškai, gal pasisektų gauti darbą savo profesijoj.
New Yorke yra daug įstaigų, kur ieškoma dailinin
kų... Gal tamsta...
— Atsiprašau, Mr. Morris, — pertraukė jį
Amelija, — aš labai abejoju greitesniu laiku suras
ti ką nors artimesnio savo profesijai. Gal kada nors
vėliau. Bet, svarbiausia, aš negaliu laukti. Supran
tat, aš turiu gyventi, valgyti. Aš būsiu labai dėkin
ga, jeigu ką nors man surastumėt savo fabrike.
Tamsta suprantat mane, Mr. Morris.
— Taip, suprantu. Miss Arminas. Gerai, aš ga
liu duoti darbą, šiuo metu viename skyriuje mums
kaip tik reikalingos moterys. Bet tiktai batų skyriu
je.
— Man vistiek, Mr. Morris. Aš būsiu tamstai
labai dėkinga.
— Gerai, aš tamstą priimu.
(bus daugiau)

sertaciją apie jėzuitų teatrą Šveicarijos
Friburge. Ten jis susipažino su lietuviais
studentais ir padėjo jiems redaguoti spau
dai siunčiamus biuletenius apie Lietuvą,
o taip pat prisidėjo prie žurnalo Litauen
redagavimo. Jis parašė ir knygą apie Lie
tuvą.
1919 m. Berne prie Šveicarijos vyriau
sybės susiformavus Lietuvos diplomatinei
misijai ir ten įsteigus spaudos biurą, Ere
tas buvo pakviestas redaktorium. Ten jis
savo veikalą „Litauen“ išleido ir prancū
zų kalba. Tais pat metais dirbo spaudos
biure prie Berlyno pasiuntinybės ir tų pa
čių metų spalio mėnesį buvo pakviestas į
Kauną. Čia, be kitų pareigų, suorganizavo
Lietuvos Telegrafo Agentūrą ELTĄ ir bu
vo jos direktorium. Lenkams užpuolus Vil
nių, Eretas savanoriu Įstojo į Lietuvos ka
riuomenę ir buvo pirmojo savanorių pul
ko vado K. Škirpos adjutantu.
Karui pasibaigus, Eretas perėjo į civili
nį gyvenimą: organizavo blaivybės drau
giją, sporto šventes ir kt. Jis greitai pasi
darė pavasarininkų vadu ir tik 1928 m.
pavasarininkų vadovavimą perdavė dr.
Juozui Leimonui. Tapęs Lietuvos piliečiu,
įstojo į krikščionių demokratų partiją ir
1923 m. buvo išrinktas į II-jį seimą atsto
vu.
1922 m. naujai įsteigtame Lietuvos uni
versitete jis pradėjo profesoriauti. Teolo
gijos-filosofijos fakultete — dėstė visuo
tinę literatūrą. Būdamas Lietuvoje para
šė daug knygų lietuvių, prancūzų ir vokie
čių kalbom: lengvosios atletikos vadovėlį
(drauge su K. Dineika), Beethoveno jau
nystė, H. Sense ir Elzbieta Steigei, Juozas
Taurelis, Jaunas Goethe ir kt. Su Ona
Jakštyte sukūrė lietuvišką šeimą. 1941 m.
kovo 22 d. išvyko į Šveicariją ir ten rašo
knygas ir straipsnius. Paskutinis veikalas
yra „Die Vengessenen Balten“, kuris vė
liau buvo išverstas į anglų ir prancūzų
kalbas.
Nuoširdžiai vertiname sukaktuvininko
didžiai vertingus darbus ir nuopelnus Lie
tuvai, o Eltos biuletenio įkūrėjui ir pirma
jam jo redaktoriui linkime ilgiausių ir
dar kartą ilgiausių metų.
(ELTA)

Su lietuviais
pasaulyje
BRAŽINSKŲ BYLA VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE

ALTos pirm. dr. K. Bobelis gavo telefo
ninį pranešimą iš kongreso atstovų rūmų
nario E. Derwinskio, kad JAV imigracijos
ir pilietybės įstaiga Prano ir Algirdo Bra
žinskų klausimą perdavė JAV valstybės
departamento galutiniam sprendimui su
rekomendacija pasilikti JAV. Amerikos
Lietuvių Taryba prašo visus JAV lietuvius
skubiai kreiptis į valstybės sekr. H. Kissingerį, kad jis jiems suteiktų politinių
pabėgėlių teises.
P. E. N. KONGRESE NEBUVO LIETUVIŲ

Vokietijoje leidžiamas „Mitteilungen
aus baltischem Leben“ aprašo rugpjūčio
mėnesį įvykusi tarptautinį rašytojų kon
gresą Londone. Kongrese dalyvavo apie
550 P. E. N. narių ir 'svečių iš 59 centrų.
Šiais metais nebebuvo keliamas baltų
rašytojų pašalinimas, kad tuo būdu galė
tų dalyvauti sovietai.
Latviai ir estai turėjo kongrese savo at
stovus. Estams atstovauti buvo atvykęs iš
JAV lietuvių draugas prof. Aleksis Rannit. Buvo estų ir latvių rašytojų iš Ang
lijos ir Vokietijos. Deja, iš aprašymo ne
matyti. kad kas nors būtų atstovavęs lie
tuviams rašytojams.
LIETUVIAI DAILININKŲ ALMANACHE

Cambridge išleistame almanache „Who
is in Art and Antiques“ yra ir trys lietu
viškos pavardės. Tai Havajų meno aka
demijoje profesoriaujanti dail. Bronė Jameikienė, Temple universiteto prie Fila
delfijos grafikos skyriaus vadovas dail.
Romas Viesulas ir čikagietis dail. Adol
fas Valeška. Almanachas informuoja
skaitytojus apie šių lietuvių dailininkų
didesniuosius darbus, laimėtas premijas,
nurodo muziejus, kuriuose yra jų kūri
nių. Iš anapus geležinės uždangos almanachan įtraukti tik lenkai.
PREMIJA A. TENISONUI

Išeivijos Lietuvių Miškininkų Sąjungos
valdyba savo $500 premiją paskyrė buvu
siam Telšių girininkui A. Tenisonui už jo
atsiminimų knygą „Žemaitijos girių ta
kais“. Sprendimas padarytas Chicagoje,
kur šią 25-kių apsakymų knygą atspausdi
no M. Morkūno spaustuvė. Autorius su
dukra ir žentu gyvena Antverpene, Belgi
joje.
ŽURNALO SUKAKTIS

Spalio 17 d. „Lietuvių Dienų“ žurnalas,
leidžiamas Los Angeles mieste, atžymėjo
savo 25 metų sukaktį. Minėjimo bankete,
kuris įvyko Ambasador viešbutyje, pa
grindines kalbas pasakė Ignas Medžiukas
ir poetas Bernardas Brazdžionis. Dauge
lio organizacijų atstovai sveikino žodžiu.
Gauta daug sveikinimų raštu.
(ELTA)
SVEIKINIMAS Iš FLORIDOS

Spalio revoliucijos 59 metinių proga
sveikinimus į Lietuvą „pažangiųjų JAV
lietuvių vardu“ atsiuntė Jonas Smalenskas iš Miami.
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Ar teisingu keliu einame?
NAUJŲJŲ DBLS ĮSTATŲ PROJEKTAS
Kadaise turėjome D. Britanijos Lietu
vių Sąjungą, vieningą, veiksmingą, mielą
organizaciją, kuri niekam kojos nekišo, ir
niekas jai kojos nekišo. Ji turėjo ir savo
lietuviškus įstatus.
Vėliau buvo sugalvota pakeisti įstatus,
bet vis dar lietuvių kalboje, kad į Sąjun
gą būtų galima įtraukti kitas organizaci
jas. Pasekmėje suskaldėme šio krašto lie
tuvių veiklą į vadinamuosius du centrus.
Dabar vėl mėginame keisti įstatus, bet
jau anglų kalba parašytus ir sunkiai iš
verčiamus į lietuvių kalbą. Tie įstatai, jei
gu bus priimti, išskirs pavienius L. N. ta
vęs akcininkus ir dar daugiau suskaldys
ir supykins mūsų lietuviškąją visuomenę.
Juk ne paslaptis, kad vadinamosios Sąjun
gos akcijos'per suvažiavimus viršija visų
kitų paivenių akcininkų turimas akcijas,
ir tie akcininkai palieka be galios.
Ir kodėl visa tai daroma? Tik todėl, kad
norima legalizuoti jau daug metų daro
mus nelegalius veiksmus per L. N. b-vės
akcininkų susirinkimus. Vadinamųjų Są
jungos akcijų vardu niekas neturėjo tei
sės balsuoti, ir dėl to bendrovės valdybos
rinkimai ir kiti nutarimai, tokiu būdu
įvykdyti, buvo neteisėti.
Pagal naujųjų įstatų projektą, S-gos ak
cijos bus perrašytos trijų įgaliotinių var
du, bet tie įgaliotiniai bus tik „klapčiu
kai“, be jokios galios. DBLS-gos suvažia
vimas nutars ir Sąjungos pirmininkas
raštu praneš patikėtiniams, ką jie turi
rinkti į valdybą ir kaip balsuoti kitais at
vejais. ’Bet kas atsitiks, jei patikėtiniai
nepaklausys to įsakymo? įstatų projekte
jokių bausmių tuo atveju nėra numatyta.
iL. Namų b-vės akcininkų susirinkimai
bus tik formalumas, nes direktoriai jau

Lapkričio 20 d. pasimirė visame pasau
lyje išgarsėjęs ^mokslininkas“, Stalino
draugas T. D. Lysenko (78 m.). Baigęs
1921 m. Sodininkystės mokyklą gimtojoje
Ukrainoje. 1929 m. jis jau buvo Selekcijos
ir genetikos instituto direktorius Odesoje.
Pirmasis jo „mokslinis“ darbas buvo
vadinamoji vemalizacija, t. y. žemos tem
peratūros dėka privertimas žieminius ja
vus sėti pavasarį ir tais pačiais metais
gauti derlių. Bandymai, kaštavę milijonus
rublių, ne visada buvo sėkmingi. Niekas
neišaiškino ir jų naudos — turint pakan
kamai vasarinių kviečių, kam juos pa
keisti žieminiais.
Lysenkos teorija, prieštaraujanti gene
tikos mokslui, kad dirbtinai įgytos auga
lų savybės (žieminių kviečių pasikeitimas
į vasarinius) pasidarančios paveldimos,
nepasitvirtino. Atsirado pačioje Sov. Są
jungoje mokslininkų (N. I. Vavilovas),
kurie jį sukritikavo. Bet Lysenko nenusi
minė. Jo teorija tiko Markso lygybės prin
cipui ir pasidarė populiari partijos vadų
tarpe. Netrukus ji pasiekė patį Staliną.
Vavilovas 'buvo areštuotas, daug moksli
ninkų atleista iš pareigų.
Tuo tarpu Lysenko 1938 m. buvo paskir
tas Lenino žemės ūkio mokslų akademijos
prezidentu. Jis buvo apdovanotas Lenino
ordinu, dviem Stalino premijom ir daugy
be mecjalių. Tais pačiais metais jis jau
buvo Au'klščiausios Tarybos vicepirminin
kas, o 1940 m. Sov. Sąjungos genetikos
mokslų akademijos direktorius. 1948 m.
buvo išleistas specialus įstatymas, smer
kiąs visus biologijos ir genetikos moks
lus, kurie nesiremia Lysenkos teorijomis.
Išimtis buvo padaryta tik žinomam sodi
ninkystės specialistui Mičiurinui. Nuken
tėjo daugybė mokslo žmonių. Viešas „iš
pažintis“ tuo metu darė ir kai kurie Lie
tuvos mokslininkai, apgailestaudami, savo
„nuodėmes“.
Tuo tarpu Lysenko ėjo toliau. Jis pa
skelbė pasaulyje pagarsėjusią „kvietru
gio“ teoriją. Iš dirbtinai apvaisintų skir
šė centrinio komiteto asmenų turėti kant tingų augalų jis tarėsi išvedęs naujas, pa
rybės, vedant pokalbius su socialdemok stovias javų ar medžių rūšis. Ši teorija jį
ratų partija.
Kardinolo Hoeffner kalba. Komiteto po
sėdžiuose kalbėjo taip pat Koelno arki
vyskupas kardinolas Joseph Hoeffner. Jis
pirmiausia priminė mirusį kardinolą Ju
lių Doepfner, kuris buvo Vokietijos kata
likų vyskupų konferencijos pirmininkas ir
kurio pareigas dabar yra perėmęs jis pats.
Toliau kardinolas Hoeffner atkreipė dė
„Akiračiai“ (Nr. 8) išspausdino V. Rasmesį į Šveicarijoje veikiantį prancūzų ar tenio straipsnį, pavadintą „Keliauninko
kivyskupą Marcele Lefebvre, kuris po liežuvis“. Jame bandoma atsakyti į klau
antrojo Vatikano susirinkimo ėmė maiš simą, kaip nuvažiavę į Lietuvą tautiečiai
tauti prieš popiežių, nesutikdamas su nau privalo elgtis — prikąsti liežuvį, ar jį pa
josiomis liturginėmis reformomis, ypač su leisti? Čia perspausdinama to rašinio pra
leidimu laikyti mišias ne lotyniškai, o džia.
kiekvieno krašto gimtąją kalba.
„'Nedidukas (su transatlantiniais lygi
Kardinolas Hoeffner taip pat kalbėjo nant) lėktuvas skrenda iš Maskvos į Vil
apie įsteigimą Berlyno vyskupų konferen nių. Su vietiniais keleiviais sugužėjo ir
cijos, pareikšdamas, kad tai ir jį yra būrys piligrimų iš Amerikos, vykstančių
skaudžiai palietę, bet kartu pasidžiaugda lygiai trisdešimt metų nematytos Lietuvos
mas, kad Vatikanas tuo nenorėjęs kokiu aplankyti. (Iš to nesunku sumesti, kad tai
nors būdu įsimaišyti į Vbkietijos atskyri bus buvę užpernai).
Beveik visi tylūs, susikaupę, tik vienas,
mo ar sujungimo problemą, o tik pasitar
nauti patogesniam katalikų veiklos funk išskirtinai šnekus, , bravūriškai dalinasi
cionavimui. Galiausiai kardinolas Hoeff įspūdžiais, ne tiek įspūdžiais, kiek dygio
ner pareiškė susirūpinimą ne tik Vokieti mis pastabomis. Lėktuvas ubagiškas, pa
joje, bet taip pat visame pasaulyje vyks lydovė — daugiau svorio, negu grožio, o
tančiu dvasiniu suirimu, kuriuo mėgina be to ir akiplėša: Lietuvon Skrenda, o ru
siškai kalba! Ir iš viso, sako, iškart pažin
ma paneigti eilę dorovinių dėsnių.
Pabaigoj kardinolas padėkojo pasitrau si, kad maskoliška tvarka...
Kitapus tako besėdįs vyriškis, panari
kiančiam centrinio komiteto pirmininkui
nęs
veidą į Pravdą, pusbalsiu pragysta: —
dr. Bernhard Vogei ir palinkėjo jam gau
sios Dievo palaimos tolimesniuose dar Oi, tu jieva, jievuže, ko nežydi žiemužę!
Oi, oi, ojojoi, ko nežydi žiemužę!
buose.
Sukluso kalbusis piligrimas, išgirdęs tą
Katalikų diena 1978 m. Buvo tartasi gerai pažįstamą gaidą. Juk tai ratelis, ku
taip pat apie katalikų dienos 1978 m. pro rį prieš 50 metų pats dainuodamas šokda
blemas. Ji vyksianti Freiburg in Etriesgau vo gimnazijos vakarėliuose. Tik ko dabar
mieste. Jos vadovaujamoji mintis dar nė tas žmogus čia, lėktuve, tą jievužę trau
ra galutinai nustatyta, tačiau manoma, kia, už Pravdos slėpdamasis?
kad bus sekanti: „Drąsa ateičiai — ateitį
O tasai vėl iš pradžios. Ne, ne iš pra
dovanoja Dievas“. Taip pat buvo pareikš džios. čia jau kitas -posmas, kiti žodžiai.
ta vilčių, kad katalikų dienoje dalyvauti Dainuoja tyliau, taria ryškiau: Oi, lietuvi,
bus pakviesti katalikų vadai iš vargingų lietuvi, valdyk savo liežuvį! Oi, oi, ojojoi,
jų pasaulio kraštų.
valdyk savo liežuvį!
— Nukaitau, nutirpau ir nutilau, — pa
sakoja buvęs narsusis keleivis. — Lėktu
vas nusileido, tas žmogus, nė akių neparodęs, išėjo ir dingo. Tik visą viešnagę, ir
net grįžus, dar ilgokai ausyse skambėjo
Štai krašto sostinė, kurioje nebegalima tas įspėjimas, — oi, oi, ojojoi...
užtikti nieko specifiškai lietuviško. Maty
Lankymasis Lietuvoj, nepaisant tenykš
ti, kad Vilniuje jau daugiau rusų ir Azi čių varžymų ir čionykščių pastangų at
jos respublikų gyventojų, negu lietuvių ar grasyti ar atbaidyti, vistiek epidemiškai
lenkų.“
paplito visoj išeivinėj lietuvijoj, tad ir
Nurodoma, kad Lietuvoj gyvena 230.000 lankymosi smerkimai nutilo. Liko tik šiek
lenkų, ir jie turi 200 mokyklų su dėsto tiek patarimų, kad, girdi, jei jau neiškenmąja lenkų kalba. Visos tautybės gražiai čiat nesilankę, tai bent būkite tenai ko
sugyvena, buvusios nesantaikos seniai už vingi, sakykit teisybę į akis (!), o grįžę
mirštos.
nėtylėkit, atvirai išsakyki,t kaip tenai yra!
Tai ką dabar daryti keleiviui su savo
■Londoniškis komentatorius nuo savęs
prideda: „Atrodo, jog Lietuva yra laimin liežuviu: — valdyti jį, ar paleisti? Atrodo,
giausia šalis pasaulyje. Visi gerai maiti kad didžiulė dauguma Lietuvoje besilan
nasi, 'kolūkiai klesti, buržuazinėje Lietu kančių suvokia, kur bei į kokias apflinkyvoje buvęs skurdas užmirštas. Lietuviai
labai mielai veda kitatautes, o po vedybų
mišrios šeimos puikiai gyvena. Gražumė klausih: „'Skaitytojai norėtų sužinoti apie
lis neišpasakytas.“
dviejų šimtų tūkstančių 'Lietuvos lenkų
Toliau jis pasakoja, kad tos mišrios šei religinį gyvenimą. Ar jie turi savas para
mos iš tiesų yra nutautėjimo, daugiausia pijas? Kas atsitiko su gausiomis Vilniaus
rusinimo, židiniai. Žmonės perkeldinėjami šventovėmis, kurios iš jų veikia, kurios
į tolimiausius Sov. Sąjungos užkampius. uždarytos ar paverstos sandėliais?“ Ko
Čia jie yra priversti sudaryti mišrias šei dėl apie tai A. Stronska neparašiusi? Aiš
mas, kurių vaikai jau bus rusai. Lietuvo ku, ji negalėjo to padaryti, nes būtų pa
je rusiškoji mažuma palengva didėja ir, žeidusi reportažo džiūgaujantį toną, švie
laikui bėgant, pasidarys dauguma. Taip sus Lietuvos paveikslas būtų patamsėjęs.
jau atsitikę Kazachstane, Kryme ir di O be to, juk ir cenzūra prie tokio rašinio
džiuosiuose Ukrainos miestuose.
galėtų prikišti savo rankas.
Baigdamas savo komentarus, Speracz,
T. V.

bus išrinkti per S-gos suvažiavimą. Ten ir
kiti nutarimai jau bus padaryti. Trys pa
tikėtiniai apie tai tik praneš akcininkams.
Kitaip sakant, DELS suvažiavimai ir L.
Namų bendrovės akcininkų susirinkimai
pasikeis rolėmis, nes iki šiol juk akcinin
kai išrinkdavo DBLS-gos valdybą. Ar ne
juokinga?
Kodėl nepalikti akcininkams, kurių yra
dar gana daug, išsirinkti direktorius, o
DBLS-gos nariams išsirinkti savo valdybą
(nebūtinai septynis). Tai ir L. N. bendro
vei ii- Sąjungai tik gali J gerą išeiti. Juk
taip ir buvo iš pat pradžių suplanuota:
L. N. b-vė prekybiniams reikalams, o S-ga
visuomeniniams. Dabar abi organizacijos
paverčiamos į biznio bendroves. Ar tik
neatsiras dar du centrai, dirbantieji tą pa
tį darbą.
Kas daryti su tomis S-gos akcijomis?
Tam yra keli būdai, kurių šį kartą nesiū
lysiu. Tik galiu pasakyti, ko su jomis ne
daryti — nenaudoti jų balsavimuose ir
tuo būdu neeliminuoti visų kitų akcinin
kų, kurie turi akcijas, nupirktas savais
pinigais, o ne įgytas per balsavimus iš ki
tų.
Dėl paties įstatų projekto teksto būtų
galima daug ką prikišti, ir aš nepavydžiu
jų vertėjams į lietuvių kalbą. Ar tik ne
turėsime Centrinę Vykdomąją Valdybą
(Central Executive Committee) vietoj Są
jungos Valdybos? „Honorary member“
yra ne tas pats, ką mes suprantame gar
bės nariu. Anglų organizacijose hon. sec
retary ar hon. treasurer yra asmenys, dir
bą organizacijose be atlyginimo. Garbės
narys turėtų būti angliškai „member of
honour“.
'Mano supratimu tas įstatų projektas
būtų geriausia padėti j muziejų.
M. Hajorinas

Katalikai Vokietijoje
KUN. BRONIUS LIUBINAS
Naujas centrinio katalikų komiteto pir
mininkas. Vokietijoje jau nuo seno yra
šalia vyskupų taip pat pasauliečių taryba,
vadinamas „Vokiečių katalikų centrinis
komitetas“. Puspenktų metų jam primininkavo dr. Bemhard Vogei, kuris šiuo
tarpu yra Rheinland Pfalz krašto švieti
mo ministeris, bet nuo pradžios gruodžio
perima to krašto ministerio pirmininko
pareigas, nes ligšiolinis ministeris pirmi
ninkas dr. Helmut Kohl pereina išimtinai
į federalinę politiką, tapdamas opozicijos
vadu Elonnoje. Tad B. Vogei pasitraukė iš
centrinio katalikų komiteto pirmininko
pareigų ir į jas turėjo būti išrinktas nau
jas asmuo. Iš karto buvo du kandidatai:
Duesseldorfo opoozicijos vadas dr. Hans
Koeppler ir Muencheno švietimo minist
ras dr. Hans Maier, tačiau prieš pat rin
kimus pirmasis nuo savo kandidatūros at
sisakė. Pirmininku tad buvo išrinktas dr.
Hans Maier, dabar gyvenąs ■ Muenchene,
bet kilęs i'š Freiburg i. Br. Jis gavo 123
balsus iš 132 balsavusių. Prof. Maier yra
45 metų amžiaus, nuo 1962 metų jis dėsto
Muencheno universitete politinius moks
lus o nuo 1970 metų yra Bavarijos švieti
mo ministeris.
Centrinis katalikų komitetas yra pagrin
dinis Vokietijos katalikų organas. Jam
priklauso patys aktyviausieji pasauliečiai
katalikai, nepaisant politinių partijų. Ta
čiau daugumoje jo nariai yra krikščionys
demokratai. Iš socialdemokratų tarpo yra
du — 'gynybos ministeris Georg Leber ir
parlamento vicepirmininkas dr. Hermann
Schmidt-Vodkenhausen. Georg Leber, ku
ris šiuo metu turi nemaža rūpesčių su sa
vo aviacijos generolais, katalikų posė
džiuose nedalyvavo. Katalikiškoje spaudo
je tai jam paskaityta minusu, ypač, kad
jis rado laiko tą patį vakarą dalyvauti
Sovietų Sąjungos pasiuntinybėje, šven
čiant 59 metų spalio revoliucijos sukaktį.
Dr. Hermann Schmidt-Vockenhausen pra

Lenkai apie kaimynus
Lenkijoje išeinąs žurnalas „Polityka“
įsidėjo savo .bendradarbės A. Stronskos
platų reportažą iš Lietuvos, pavadintą
„Nasz sąsiad Lietuva“ (Mūsų kaimynas
Lietuva). Šį reportažą su Savomis pasta
bomis atpasakojo arba savotiškai recen
zavo (lapkr. 6 d.) londoniškiame dienraš
tyje „Dziennik Polski“ jo bendradarbis
Speracz (pseudonimas). Pažymėtina, kad
abiejuose leidiniuose rašoma „Lietuva“, o
ne lenkiškai — „Litva“.
Suprantama, kad A. Stronska, atvykusi
iš socialistinės Lenkijos į tarybinę Lietu
vą, atranda ją labai gražią ir šviesią. Tuo
tarpu jos oponentas Londone tas „šviesas“
po truputį pritemdo.
Reportažo autorė rašo, kad Lietuva dik
tuoja naujas madas butų statyboje, žavisi
jos naująja architektūra. Tuo tarpu Spe
racz sako: „Patikėčiau jos teigimu, jeigu
nebūtų įdėta nuotrauka Vilniuje statomo
dviaukščio namo, kuris atrodo gana grioz
diškai ir nekelia jokio susižavėjimo“.
Toliau autorė rašo: „Vilniaus mieste jau
yra 32% mišrių šeimų. Esant tokiai pa
dėčiai, Lietuvos sostinė nebesudaro pa
grindo lietuviškumui apspręsti. Tautinių
papročių reikia ieškoti kaime.“
Speracz replikuoja: „Ačiū už atvirumą!

PAMINKLAS LENINUI

Mirė garsusis Lysenko
išpopuliarino paprastų kaimiečių ir „visų
mokslų mokslininko“ — Stalino akyse.
Tačiau Vakarų mokslininkai neigė Lysen
kos „atradimus“ ir iš jo šaipėsi.
Tik po Stalino mirties (1953 m.) ir so
vietinėje spaudoje pradėjo pasirodyti
straipsniai, griauną Lysenkos mokslą.
Chruščiovas jį galutinai nuvainikavo, pa
šalindamas (1956 m.) iš Žemės ūkio moks
lų akademijos prezidento pareigų. Moks
liniai darbai, parašyti remiantis Lysenkos
teorijomis, buvo atšaukti.
Dar kiek laiko jis ištvėrė įtikinęs Chruš
čiovą, kad jam pavykę pagerinti galvijų
veislę ir pakelti karvių pieningumą. Ta
čiau Chruščiovą pašalinus iš valdžios, ir
Lysenkos garbė galutinai užgeso.
Pagaliau iškeliavo „mokslininkas“, de
šimtmečiais sutrukdęs Sov. Sąjungoj bio
logijos ir žemės ūkio mokslų pažangą ir
pražudęs daug nekaltų žmonių.

NESUDERINTI FORTEPIJONAI

Valstybinės filharmonijos salėj, Vilniu
je, kaip rašo „Literatūra ir menas“, pasi
girdus pirmiesiems fortepijono garsams,
sėdėti nebemiela. Toks instrumento nederėjimas galįs suerzinti net tuos, kam
„meška ant ausies užmynė“.
Pasirodo, kad filharmonija ne tik netu
ri savo nuolatinio fortepijono derintojo,
bet jo iš viso nesą galima surasti. Visi
bandymai šioje srityje nedavę gerų rezul
tatų. Siūloma fortepijonų derintojams su
ruošti kursus, kad jie galėtų šio darbo pa
kankamai išmokti.
Toks pat vargas esąs ir su kitų muzikos
instrumentų pataisymu. Jei neatsiranda
koks nusimanąs pensininkas, tai sugedu
sių instrumentų nesą kam pataisyti.

Kili, rašo
bes nuvyksta, tad ir savo liežuvius atitin
karnai valdo. Tik vienas kitas susigundo
kovūno aureole pasipuošti ir pasišauna
viešai timptelėti. Štai, sako, atvyksta eks
kursija Kaunan, išlipa iš autobuso, ir vie
nas toks narsuolis staiga į praeivius: Te
gyvuoja laisva Lietuva! Alba, sėdi ekskur
santų būrelis restorane, tarp vietinės pub
likos. Viena ekskursantė pakyla, prieina
prie pianino ir ima skambinti Lietuvos
himną! Daugumas dedasi negirdį, bet ke
letas jaunuolių prie vieno ar poros stalų
atsistoja.
Herojiški, ar vaikiški pasielgimai?“

Centrinė Klaipėdos miesto aikštė pava
dinta Lenino vardu. Lapkričio 4 d. toje
aikštėje atidengtas Leninui paminklas. Į
atidarymo iškilmes buvo suvažiavę parti
jos ir vyriausybės vadai. Bronzinę Lenino
skulptūrą sukūrė skulptorius G. Jokūbonis,

„BEBAIMIAI DIDVYRIAI“
S. 'Bistrickas savo laiške iš Maskvos
„Tiesoje“ rašo, kaip jis, ieškodamas pir
mųjų Lenino mauzoliejaus sargybinių
pėdsakų, užsuko į vidaus reikalų minis
terijos muziejų, kuriame „sukaupta gau
si medžiaga apie čekistus, bebaimius did
vyrius, kurie nuo pirmųjų socialistinės
valstybės dienų gynė Didžiojo Spalio iš
kovojimus“. Tų gynėjų tarpe jis rado ir
lietuvio Prano Baltrušaičio pavardę.
Šitam vyrui tekę 1922 metais „budėti
prie Lenino kabineto Kremliuje“. Vėliau
jis Leniną saugojęs Gorkuose, o jam mi
rus, atlydėjęs karstą į Maskvą ir stovėjęs
garbės sargyboje Kolonų salėje.
P. Baltrušaitis buvęs ištikimas čekistas
ir pasižymėjęs malšindamas „anarchistų
ir buožių sukilimą prie Riazanės ir nai
kindamas Denikino ir Machino gaujas Uk
rainoje“. Tuo metu jis tarnavęs latvių
šaulių divizijoje.

PREMIJUOTI ŽEMDIRBIAI
Sov. Sąjungos komunistų partijos ir vy
riausybės vadovybės paskyrė valstybines
premijas šiems žemės ūkio darbuotojams:
P. Blazarevičiui, J. Juškauskui, A. Būd
vyčiui, L. Kadžiuliui, J. Lukoševičiui, V.
Valiušiui, V. Petruševičiui, A. Jonušui, A.
Kefouriui, P. Marazui, P. Meilui. Iš kitų
profesijų spaudoje paminėtas tiktai me
nininkas S. Krasauskas. Apdovanojimai
rodo, kad Sov. Sąjungoje rimtai susirū
pinta žemės ūkio kilimu.
P. VASINAUSKO FILMAS
Jau buvo rašyta, kad praėjusią vasarą
agronomas, Žemės ūkio akademijos profe
sorius Petras Vasinauskas, pasikinkęs kumelaitę, apkeliavo beveik visą Lietuvą.
Žinoma, jis domėjosi daugiausia Lietuvos
žemės ūkiu, jos derlingais laukais, melio
racija. Dabar iš toje kelionėje surinktos
medižagos pagamintas filmas, pavadintas
„Ar nuneši mane jauną...“ Pasak spaudos,
tai esąs filmas ne vien tik apie žinomą
Lietuvoje žemės ūkio specialistą, bet ir
apie Lietuvos naują kaimą.

GYVAS TIKĖJIMAS
Liuteronų pasaulinės federacijos sekre
torius dr. Paul Hansen neseniai lankėsi
Sov. Sąjungos Azijos respublikose. Jis ra
dęs, kad ten ištremtųjų vokiečių koloni
jose (apie 1.8 mil) tikėjimas esąs labai
gyvas. Jie turį keletą 'šimtų krikščioniškų
bendruomenių. Esą, jų gyvenimo būdas ir
artimo meilė labai primenanti pirmųjų
krakščionių ir apaštalų laikus.

KALĖDINĖS DOVANOS.
SIUNTINYS 2. 1976.

Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška
medžiaga arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga
su įaudimu „Ali wool made in England“, crimp
lene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba crimp
lene medžiaga dviem suknelėm, 1 vyriški nailono
išeiginiai marškiniai, 1 vilnonė gėlėta arba su orna
mentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų
storų nailoninių kojinių, gėlėta crimplene madžiaga suknelei.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis £80.00.
Į šį siuntinį dar galima pridėti prekių iki 10 svarų
svorio.
žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui £40.00
Jeans, vyriškos ar moteriškos „WRANGLER“
£18.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis
£12.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono £1.50
Tights
£1.80
Vilnonė suknelei medžiaga 1 m
£5.00
Crimplene medžiaga, tinkanti kostiumėliui arba
suknelei, 1 m
£4.50
Nailono apatinis
£4.80
Geresnis nertinis
£16.00
Nailono marškiniai
• £5.00
Geresni marškiniai
£7.50
Lietsargiai, telescopic
£6.00
Vilnonė skarelė
£5.50
Angliška vilnonė, labai gera eilutei medžiaga
£25.00
Kainos su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores
Ltd.
(Z. Juras)
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT,
ENGLAND.
"

Tel. 01-789 8734
arba 01-460 2592
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Lietuvių Kronika
AUKOS

LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS
50-METIS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
Xnglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos
J. Petrėnas — 5.00 sv„ I. Klumbys —
2.^0 sv., J. Sauliūnas — 2.00 sv., A. Petke vadovybė pavedė Londono Lietuvių Kata
likų Bendrijos Tarybai suruošti Lietuvos
vičius —1.00 sv.
Bažnytinės Provincijos 50-mečio minėji
mą.
Aukos Tautos Fondui
Minėjimas rengiamas gruodžio 5 d.
K. Grigaitienė — 5.00 sv., I. Klumbys
(sekmadienį).
Prasidės 11 vai. pamaldo
— 2.50 sv.
mis Londono lietuvių Švento Kazimiero
šventovėje.
PASKUBINKIME SVEIKINIMUS
4 vai. po pietų Sporto ir Socialinio klu
Laiko iki Kalėdų liko nebedaug. Norin bo salėje vyks minėjimo akademija. Pa
tieji pasiskelbti ar pasveikinti draugus grindinę paskaitą skaitys kun. dr. Stepo
kalėdiniame E. Lietuvio numeryje, turi nas Matulis, MIC, iš Nottinghamo. Londo
nebedelsti. Visi Skelbimai ar sveikinimai no lietuvių choro vedėjas Justas černis
turi būti atsiųsti iki gruodžio 15 d. Vėliau rūpinasi menine dalimi. Minėjimo pabai
gautieji skelbimai ar sveikinimai gali į goje bus parodytas spalvotas garsinis fil
kalėdini numerį nebepatekti. Siunčiant mas apie rašytoją kun. M. Vaitkų, L. ši
sveikinimą, reikia pridėti £5.00, nes tuo mutį ir prel. M. Krupavičių.
būdu sutaupomas laikas ir susirašinėjimo
PADĖKA
išlaidos.
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, ku
JAUNIMO ŠOKIAI — DISCO
rie mano mylimai Mamytei Veronikai
Sinskienei staiga mirus, pareiškė užuojau
Sekantieji jaunimo šokiai Lietuvių Na tas, atsiuntė gėlių, aukojo mišioms ir vi
muose įvyks gruodžio 3 dieną. Gros sokiais būdais talkininkavo.
„Opus One“ Disco. Įėjimas tik 50 penų.
Adelė Kriaučiūnienė ir šeima
Bus užkandžiai. Kvieičame visus atsilan
kyti ir atsivesti savo draugus/es. Prašome
NAUJŲJŲ 1977 METŲ SUTIKIMAS
vyresniųjų padėti savo jaunimui atvažiuo
Sporto ir Socialinis klubas rengia Nau
ti į pasilinksminimą.
Ta pačia proga bus naujai įrengto DBLS jųjų 1977 Metų sutikimą klubo salėje,
Jaunimo Kambario atidarymas. Prašome 345A Victoria Park Road, E9.
Pradžia 8.30 vai. iki lval.
ateiti 19.30 vai.
Veiks baras ir užkandžiai su lietuviškais'
tradiciniais valgiais.
SVEIKINAME NAUJAS JĖGAS
Iš Muencheno gauta nepaprastai malo
ni žinia, kad jaunimo „Ratuko“ korespon
dencijas apsiėmė rašyti ne per seniausiai
iš Lietuvos atvykusi jauna dainininkė
Violeta Rakauskaitė-Landienė. šią savai
tę jau spausdiname pirmąją jos paruoštą
,.Ratuko“ veiklos korespondenciją.
Šia proga dėkojame „Ratuko“ organiza
toriams ir globėjams, ypačiai A Grinienei,
už pastangas sutelkti jaunimą, o taip pat
jaunajai dainininkei, sutikusiai mus pa
remti savo korespondencijomis. Ačiū.

LONDONAS
PALAIDOTAS KUN. K. A. MATULAITIS,
MIC

Ūkanotą lapkričio 25 d. rytą Londono
lietuvių bažnyčia prisigrūdo pilnutėlė
žmonių. Jie atvyko į kun. dr. K. A. Matu
laičio laidotuves pasakyti svo ilgamečiu!
dvasios vadovui paskutinį sudiev.
Pamaldoms prasidedant, ilga procesija
kunigų atėjo per bažnyčią prie altoriaus.
Jų tarpe matėsi ir senas lietuvių draugas,
baltgudžių vyskupas, marijonas Sipovičius. Iš vso dalyvavo, berods, 15 kunigų.
Gedulingas mišias laikė iš Škotijos at
vykęs velionio draugas prel J. Gutauskas,
asistuojant bažnyčios rektoriui J Sakevičius, MIC.
Maldas ir evangeliją pakaitomis skaitė
svečias iš JAV kun. J Steponaitis ir kun.
dr. S. Matulis, MIC.
Trumpą, bet prasmingą pamokslą pasa
kė specialiai iš Romos atvykęs marijonų
generolas kun. J. Selski. Lietuviškai baž
nyčioj dar kalbėjo kun S. Matulis, primin
damas, kad velionis yra pirmasis buvęs
Londono lietuvių parapijos klebonas ir
rektorius, laidojamas iš šios bažnyčios,
pastatytos daugiau kaip prieš 60 metų
Per mišias labai gražiai giedojo bažny
tinis choras, vadovaujamas J. Černio, ku
rio solo giesmės ypačiai gražiai skambė
jo.
I kapines karstą palydėjo lietuviai kuni
gai (prel. J. Gutauskas, J. Sakevičius, S.
Matulis, J. Steponavičius, A. Geryba) ir
didelis būrys žmonių.
Kuklių kapinių dar kuklesniame lietu
vių kampely su velioniu atsisveikno prel.
J. Gutauskas ir Lietuvos atstovas B. Ba
ilokas.
Visiems padėkojo bažnyčios rektorius
kun J. Sakevičius, o laidotuvėms vadova
vęs S. Kasparas, pakvietė dalyvius į Liet.
Soc. klubą užkandžių.
Nelinksmi skirstėsi iš kapinių daugu
moje žilagalviai laidotuvių dalyviai, pali
kę jose pirmąjį savo vienintelės parapijos
kunigą.
ŠOKIAI ATŠAUKTI

MANCHESTERIS
L. F. R. POBŪVIS

Lapkričio 13 d. Lietuvių Filmo ir Radi
jo vienetas Manchesteryje (sutrumpintai
L. F. R.) surengė Manchesterio Liet. Soc.
klube savo pirmąjį pobūvį-balių, kuriame
dalyvavo daugiau kaip 80 žmonių.
Pobūvį atidarė ir pravedė V. Bernata
vičius.
Vaišių stalus, kuriuos paruošė K. Verbickienė, O. Markvaldienė ir J. Verbickas,
moms kartoms. Tai, be abejo, gražus, reineto dviejų metų sukakčiai atžymėti bu
vo iškeptas jubiliejinis tortas. Ant jo de
gė dvi žvakutės, kurios rodė, kad viene
tas gyvuoja jau dveji metai.
V. Bernatavičius supažindino dalyvius
su L. F. R., kuris mažai kam žinomas.
L. F. R. vienetas įsikūrė 1974 m. lapkri
čio 15 d. Ligi to laiko J. Verbickas ir J.
Podvoiskis filmavo ir įrašė svarbesnius
lietuvių kultūrinius pasireiškimo momen
tus, bet vieneto nesudarė. Tai buvo neor
ganizuotas, mėgėjiškas darbas. Filmas bu
vo be garso. Mintis įsteigti vienetą kilo V.
Dangiui. Buvo sušauktas pasitarimas lie
tuvių klube, po kurio buvo įsteigtas vie
netas ir pavadintas aukščiau minėtu var
du. Jo tikslas: nufilmuoti ir įrašyti į juos
teles šiaurinės Anglijos lietuviškos veiklos
ryškesnius momentus ir išsaugoti būsi
moms kartoms. Tai be abejo gražus, rei
kalingas ir naudingas dalykas. Surinkta
medžiaga bus laikoma ir saugoma Man
chesterio Liet. įSoc. klube. Lėšas savo veik
lai renka visais įmanomais būdais.
L. F. R. vienetą sudaro 7 žmonės, kurie
taip pasiskirstė pareigomis: V. Bernatavi
čius — administratorius, N. Gasiūnienė —
korespondentė anglų kalba, V. Dangis —
korespondentas lietuvių kalba, V. Motuzą
— fotografas, J. Podvoiskis — garso inži
nierius, K. Steponavičius — bibliotekinin
kas ir J. Verbickas — filmininkas.
Šis vienetas yra jau ne kartą gražiai už
sirekomendavęs visuomenėje. Vertas pri
pažinimo ir paramos. Linkėtina, kad jis
išsilaikytų.
Visiems besivaišinant, J. Verbickas pa
rodė filmus ramovėnų išvykos į Bellshill
ir „AUŠROS“ koncertą Manchestery. Ma
tosi, kad filmas yra ryškesnis, garsinis, su
atitinkamais paaiškinimais lietuviškai ir
angliškai, kuriuos įkalbėjo J. Podvoiskis.
Filmas tobulėja.
Pobūvio metu buvo linksmai padainuo
ta ir pašokta. IE‘e to, pobūvio metu vyko
loterija-bazaras, kuris davė gražaus pel
no; jis bus panaudotas vieneto reikalams.
Šios kuklios sukakties proga linkime
L. F. R. sėkmingai dirbti, augti, stiprėti ir
tobulėti.
PADĖJO VAINIKĄ

Lapkričio 14 d., anglų REMEMBRANCE
'Londono lietuvių parapjos 75 metų su DAY dieną, L. K. V. S-gos „RAMOVĖS"
kakties šokiai, kurie buvo rengiami lap- Manchesterio skyriaus nariai, Britų Ly
kričo mėn. 19 d. York Hali, buvo atšauk gos pakviesti, dalyvaujant liet, 'publikai
ti dėl staigios kun. dr. K. A. Matulaičio, ir tautiniais rūbas apsirengusiam O. VirMIC, mirties.
bickaitei ir J. Bematavičiūtei, su savo vė
Parapijos klebonas ir taryba atsiprašo liava dalyvavo kartu su kariuomenės da
visų, kurie tą vakarą atvyko į šokius, bet liniais ir organizacijomis Eccles mieste
rado duris uždarytas. Kiek sąlygos leido, eisenose ir prie karuose už laisvę žuvu
buvo pranešama, kad šokių nebus, bet ne sioms šio miesto ir apylinkės kariams pa
minklo padėjo vainiką. Minėjimas pasibuvo įmanoma visus painformuoti.
Kas buvo nusipirkęs bilietus iš anksto, 1I baigė British Legion salėje, kur visi buvo
parapijos kasininkas yra pasiryžęs grą pavaišinti alumi ir vaisvandeniais. Čia
žinti pinigus. Kreiptis į A. Knabiką.
I vyko koncertas ir šokiai. Tokios eisenos
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yra rengiamos kiekvieno lapkričio antrą NOTTINQHAMAS
jį sekmadienį. Ramovėnai lalyvauja eise
nose ir padeda vaniką jau 19-ti metai iš
REIKŠMINGOS SUKAKTIES
eilės. Pirmą kartą vainiką padėjo Albert
MINĖJIMAS
skvere Manchestery.
Gruodžio
12
d. iškilmingomis pamaldo
Dėdami vainiką, pagerbėme ir prisimi
nėme mūsų karius, kurie žuvo už mūsų ir mis 11.15 vai, ir po to įvairia programa
Lietuvių Židinyje bus paminėta Lietuvos
Lietuvos laisvę.
Bažnytinės Provincijos 50 m. sukaktis ir
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS Lietuvos Katalikų Bažnyčios metai.
Paminėjimą ruošia vieningai visos vie
Lapkričio 20 d. L. K. V. S-gos „RAMO tinės lietuvių draugijos ir maloniai visus
VĖS“ Manchesterio skyrius surengė Man kviečia dalyvauti.
chesterio Liet. Soc. klube Lietuvos kariuo
Rengėjai
menės minėjimą į kurį prisirinko pilna
salė žmonių.
Minėjimą atidarė ramovėnų skyr. pirm. BRADFORDAS
K. Murauskas.
PENSININKŲ SUEIGA
Buvo gautas iš C. V-bos JAV lapkričio
Gruodžio
11 d., šetadienį, 4 vai. p. p.
23-čiosios dienos sveikinimas, kurį 'per
klubo salėje, rengiama klubo ir skyriaus
skaitė A. Podvoiskis. Ten rašoma:
„Artėjant Lietuvos kariuomenės atkūri narių pensininkų
SUEIGA.
mo metinei šventei — lapkričio 23-jai die
Bus bandoma pirmą kartą sueiti ir lais
nai, LKVS „RAMOVĖ“ Centro Valdyba
sveikina visus Lietuvos karius, plačiai vai pasidalyti mintimis ir gyvenimo patir
pasklidusius po pasaulį, brolius ramovė- timi prie kavutės puoduko.
Skyriaus ir Savišalpos kasos narių susi
nus, mūsų giminingų organizacjų —• Lie
tuvos Kūrėjų Savanorių Sąjungos, DLK rinkimuose tokią sueigą surengti buvo pa
Birutės Dr-jos, Lietuvos Šaulių Sąjungos geidauta.
Kviečiame visus dalyvauti, taip pat ir
tremtyje narius ir visus Lietuvos laisvės
kovotojus pavergtoje tėvynėje, linkėdama pensininkų šeimos narius bei svečius.
BDLS Bradfordo skyr. valdyba
visiems tvirtos valios ir kovingos dvasios,
stovint laisvos ir nepriklausomos Lietuvos
vadavimo kovos pirmose gretose.
LEIQH
Tegu Tėvynės meilė, darnus susiklausy
mas ir nepalaužiamas pasiryžimas lydi
KALĖDŲ EGLUTĖ
jūsų visų veiklą, žengiant į laisvą Tėvynę
DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
Lietuvą.
lėdų eglutę, kuri įvyks gruodžio 11 d. 6.30
Tegu Lietuvos Kūrėjo-Savanorio ir vai. Railway Hotel East Bond St., Leigh.
Laisvės kovotojo pralietas kraujas Tėvy Motinos, šeimininkės ir Kalėdų senelis pa
nės laukuose stiprina mūsų visų dvasią sirūpins mažaisiais. Be to, ruošiamas tė
kovoti ir aukotis vienam ir bendram tiks vų ir kitų suaugusiųjų subuvimas. Kas no
lui — šviesiam ir didingam Lietuvos pri ri jame dalyvauti, prašome užsiregistruoti
sikėlimui.“
pas kiekvieną valdybos narį ne vėliau
Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pa gruodžio 5 d. Kaina 2 svarai 50 penų.
gerbti tylos minute.
Skyriaus valdyba
Paskaitą skaitė E. Šova iš Londono. Jis
savo paskaitoje išsamiai ir vaizdžiai api
būdino lietuvio kario drąsą ir pasiaukoji
mą, ginant lietuvių tautos laivę ir nepri
PADĖKA
klausomybę visuose amžiuose. Ir tai, ką
Man sunkiai susirgus, visiems mieliems
mes dabar ir ateity turėtume daryti, kad tautiečiams Anglijoje širdingai dėkoju už
išliktų gyva lietuvių tauta ir būtų išlais šiltus paguodos ląiškus, telegramas ir gė
vinta Lietuva.
les. Jėgas atgavus, seks asmeniškas ačiū.
Meninę dalį pravedė V. Kupstys.
Irena Joerg-Naudžiūnaitė,
E. Murauskienė paskaitė angliškai šiai
Tirolis, Austrija
progai pritaikytą savo kūrybos poemą, už
kurią susilaukė daug katučių. Reikia pažymėt, kad ji įvairių minėjimų progomis
yra paskaičiusi savo kūrybos poemų daug
kartų. Ji, nors anglė, tačiau yra giliai įsi
IŠ MUENCHENO „RATUKO“
jautusi į lietuviškus reikalus, be to, ji yra
„KETVIRTADIENIŲ“
arti lietuviškos veiklos reikalų ir, reika
Pradedant
šį rudenį „Ratuko“ susitiki
lui esant, padeda.
M. Ramonas ugningai padeklamavo sa mus ketvirtadieniais, buvo pasidalyta
vo kūrybos eilėraštį Prie didvyrio kapo. draugiškai įvairiomis pareigomis. Taip
A. Jovaras iš Škotijos parašė ir prisiuntė atsirado „Ratuko“ reprezentante; šokių
kariuomenės minėjimo proga eilėraštį, mokytoja, kuri pamažu perims iš A. Gri
nienės vadovavimą; korespondentė; lietu
kurį perskaitė J.'Verbickas.
Kalbas ir deklamacijas į juostas įrašė vių kalbos mokytoja; finansų tvarkytoja;
ir nuotraukų padarė L. F. R vieneto dar tautinių drabužių prižiūrėtoja; dainų mo
kytojas; bent du fotografai; archyvaras;
buotojai J. Podvoiskis ir V. Motuzą.
spaudos sekėja ir t. t. Matysim, kaip uo
lūs
būsime atlikti kiekvienas savo parei
PARENGIMAI
gą. Sutartas ir mėnesinis mokėsis — 5 DM
Kalėdų eglutė
įvairioms išlaidoms padengti. Gavus iš
Lietuvos ir čia pat parinkus medžiagų,
Manchesterio Lietuvių Skautų Tėvų k- pradėtos puošti tautinės lėlės. Vienos siu
tas gruodžio 18 d. 4 vai. p. p. rengia vasi sau, kitos papuoš lėles bendram rei
M. L. S. -klube klubo narių vaikams Ka kalui — kai reikės kam dovanoti. Prade
lėdų eglutę. Atvyks Kalėdų senelis ir vai dame repetuoti aštuonių mergaičių ir ke
kus apdovanos dovanėlėmis. Skautai at turių mišrių porų tautinius šokius.
liks programą. Po programos vaikams ir
Spalio 30 d. klausėmės iš juostelės E.
motinoms busarbatėlė.
Bradūnaitės Pensilvanijoje (JAV) įrašytų
Visus klubo narius kviečiame su savo senų lietuviškų dainų, įdainuotų senųjų
jaunamečiais vaikais atvykti į rengiamą mūsų emigrantų. Kai kas iš mūsų jau yra
eglutę ir kelias valandas praleisti klube. daug tų dainų išmokęs.
Skautų Tėvų K-tas
Fil. stud. Diana Hermanienė skaitė iš
Pabaltijo proistorės referatą, kurį ji buvo
Kalėdiniai šokiai
paruošusi lituanistiniam seminarui un-te.
Kalėdų antrą dieną klube bus tradici Savo nuosekliai ir kruopščiai paruoštą
niai šokiai. Prašome visus atvykti pasi darbą referentė baigė mintimi, jog Pabal
tijo proistorijoje esančios „baltos dėmės“
šokti.
bei daugelis neaiškumų, laukiančių naujų
Klubo valdyba
tyrinėtojų.
Eglė Jupodvalkytė spalio 14 d. pasidali
Naujųjų Metų sutikimas
jo mintimis apie lietuviško jaunimo kūry
L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Manches bos galimybes išeivijoje. Eglė, Amerikos
terio skyrius gruodžio 31 d„ vakare, ren lietuviško jaunimo poetė, daugiausia lietė
gia M. L. S. klube Naujųjų Metų sutiki Amerikoje rašančio liet, jaunimo proble
mą. Norintieji gali atsinešti savo maisto. mas, kadangi su jomis yra 'betarpiškai su
Vėliau maitins klubas. Kadangi N. Metų sijusi. Pagrindinė spraga jaunimui kurti
sutikimas klube darosi vis populiaresnis, yra lietuvių kalba. Tik nedidelė jaunimo
tikima, kad žmonių ir šiais metais susi dalis gerai kalba lietuviškai. Ką gi tada
rinks daug. Kviečiame tautiečius N. Me galima kalbėti apie kūrybą, kai trūksta
tus sutikti klube.
elementariausių išsireiškimų. Skaityti kuo
Ramovėnų valdyba
daugiau lietuviškos spaudos, literatūros,
nepriklausomai nuo to, kur ji yra išleista,
Klubo narių susirinkimas
— tai viena iš priemonių, kurias mato' E.
Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba J. lietuvių kalbos barjerui nugalėti. Se
šaukia 1977 m. sausio 9 d., sekmadienį, 3 kanti problema, liečianti „literatūrinio
vai. p. p. visuotinį savo narių susirinkimą, produkto“ kokybę, išplaukia iš vidurinės
kuriame klubo valdyba padarys savo veik ii- vyresniosios kartos rašytojų santykių
los pranešimą ir bus renkama nauja val su rašančiu jaunimu. Ar ne per daug en
dyba. Be to, bus sudaromas veiklos pla tuziastingai yra “sutinkamas kiekvienas
jaunojo kūrėjo literatūrinis mėginimas?
nas ateinantiems metams.
Kvorumui nesusirinkus laiku, susirin O kur antroji medalio pusė —■ kūrinio me
kimas bus atidėtas vienai valandai, o po ninė vertė? Aišku, sveikintina, kad jauni
to bus pravestas, neatsižvelgiant į susirin mas reiškiasi literatūroje, tačiau vienaša
liškas liaupsinimas kartais tampa stab
kusių narių skaičių.
Kviečiame visus narius susirinkime da džiu tolimesniam vystymuisi, tobulėjimui.
E. J. nuomone, jaunimas nesibijo objekty
lyvauti.
vios vyresniųjų kritikos ir mielai ją pri
Klubo valdyba
imtų ir pasidalytų vyresniųjų patirtimi.
Amerikoje daugiausia rašančiu jaunimu
RODYS FILMĄ
rūpinasi „Santara-Šviesa“; ateitininkai
L. F. R. vienetas gruodžio 28 d. rodys rūpinasi savo kuriančiais nariais. Gaila,
Manchesterio Liet. Soc. klube filmą iš lie kad iš didžiausios jaunimo organizacijos
tuvių kultūrinio gyvenimo. Rodys du kar — skautų nejaučiama pastangų jaunimo
tu: prmą kartą nuo 6-7 vai., antrą — nuo kūrybingumui skatinti.
8-9 vai. vak.
Pasikalbėjimo pabaigoje buvo apgailes
L. F. R. Vienetas
tauta, kad Vokietijoje neturime nė vieno
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jauno literato (nebent kas rašytų „į stal
čius“...). Ar nevertėtų susirūpinti Vasa
rio 16 gimnazijos lituanistams išauginti
jaunų kūrėjų?
Šia proga poetė Eglė Juodvalkytė pa
skaitė pirmąjį savo kūrinį proza — apy
saką, kuri turėtų būti išspausdinta „Met
menyse“.
..„ .
Spalio 22-24 d. d. Kr. Pauliukcvičiūtė ir
Kr. Žutautaitė dalyvavo „Intern. Kath. Jugendwerk f. Ost-u. Mitteleuropa“ posė
džiuose Augsburge. Ši organizacija remia
finansiškai jaunimo suvažiavimus. Jau
daug metų finansuoja ji ir mūsų liet, jau
nimo susibūrimus. „Ratukas“ užregistra
vo vieną suvažiavimą sekantiems metams
savo vardu.
Spalio 28 d. diskutavome lietuviškojo
charakterio bruožus. Jei maždaug visi su
tarė dėl humaniškumo, vaišingumo, dai
ningumo, individualizmo, per greito prisi
taikymo, kuris veda į nutautimą, tai di
džiausi ginčai kilo dėl karingumo. Buvo
nuomonė, kad, jei mes būtume didesnė
tauta, tai savo karingu būdu užkariautu
me visą pasaulį... Bet dauguma teigė, kad
lyriškas lietuvio būdas yra visai priešin
gas karingumui. Juk ir mūsų kariškos dai
nos yra visai nelkaringos...
Spalio 1 d. „Ratuko“ vardu V. Rakauskaitė-Landienė aplankė Bazelyje gyve
nantį prof. J. Eretą ir pasveikino lietuviš
ko jaunimo bei studentijos organizatorių
neprikl. Lietuvoje 80-čio proga.
XI. 12 d. „Ratuko“ šokėjų dalis aplankė
Prancūzijoje gyvenančio žymaus graikų
dainininko ir kompozitoriaus Georges
Moustaki koncertą, kuris įvyko Muenchene, cirko „Krone“ patalpose.
Spalio 13 d. įvyko Muencheno Moterų
klubo susirinkimas. Eglė Jodvalkytė kal
bėjo apie lietuviškojo jaunimo ir vyres
niųjų santykių problemas. Susirinkimas
buvo paįvairintas keletu dainų, kurias at
liko estrados dainininkė Violeta Rakaus
kaitė-Landienė. Į klubo valdybą iš „Ratu
ko“ įėjo vadovė A. Grinienė (pirm.), V.
Rakauskatė-Landienė (vicepirm. ir sek r.),
J. Jurkonytė ir M. Landienė (parengi
mams).
■
Lietuvių solistų pasirodymai Muenchene:
Operos solistė Lilja šukytė dalyvavo 13.

XI. koncerte „Henkules“ salėje, kur sub
tiliai atliko lyrinio soprano partiją M?-A.
Mozarto Mišiose c-molL
Vytas Nakas (bosas) lapkričio viduryje
giedojo trijose Muencheno ir apylinkių
evang. bažnyčiose J. S. Bacho kantatose.
,

V. ■

MUENCHENO MOTERŲ KLUBE

Š. m lapkr. 13 d. įvyko metinis susirin
kimas. Pirmininkė J. Jurkonienė apžvelgė
organizacinę ir socialinę klubo veiklą. Vy
ko mėnesiniai suėjimai su šeimos nariais
be ypatingos programos, sušelpti ir lanky
ti seneliai, ligonys. Iždininkė O. Sakalaus
kienė pateikė kasos stovį — virš 490 DM.
Naujon valdybon išrinktos: pirmininkė A.
Grinienė, vicepirm. ir sekretorė V. Lan
dienė, iždininkė O. Saklauskienė, narės
parengimams organizuoti — J. Jurkonytė
ir M. Landienė. Ateičiai numatyta tęsti
mėnesinius susirinkimus, atgaivinti „tre
čiadienius“ kavinėje, lankyti organizuotai
spektaklius, parodas.
Estrados dainininkė Violeta Rakauskai
tė-Landienė padainavo: Gorbulskio-Chtlrgino „Laukiu tavo dainos“, J. ŽečkovskosTallat-Kelpšaitės „Margi vežimai“, A.
RaudonikiojJ: Lapašinsko' „Tėvynė“^ B.
Gorbulskio-Vyt. Bložės „Ką mylės kara
laitė“, — savo jaunatviškumu ir ekspre
sija įnešdama daug giedros ir į raukšlė
tus veiduš.
Eglė Juodvalkytė kalbėjo tema: „Lietu
viškojo jaunimo ir vyresniųjų SEthtykiai“
Iškėlė sekančias problemas: 1. vyresnieji
pristato jaunimui Lietuvą tik-iš teigiamos
pusės (kas iš dalies ir suprantama). O kai
vėliau sužinomos ir neigiamybės, vyres
niaisiais nebepasitikima; 2. Jaunimas yra
už santykius su okup. Lietuva, daugumas
vyresniųjų (ypač JAV) prieš bet kokius
santykius; 3. Vyresnieji, remdami finan
siškai jaunimą, nori apspręsti ir pinigų
panaudojimą. Nors tai iš dalies pateisina
ma, bet suvaržo iniciatyvą; 4. Vyresnieji,
tautiniais sumetimais, stengiasi atribbti
jaunimą nuo gyv. krašto visuomenės. Su
sidaro įtampa. Viena, kas jungia visus,
tai Lietuvos laisvės klausimas, laisvini
mas. Nors ir pritariant pačiai idėjai, prak
tiškame darbe metodai išsiskiria.
A. G.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGH'AME — gruodžio 5 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
- , ■.
LEIGH — gruodžio 5 d„ 5 vai., St. Jo
seph's bažnyčioje.
ECCLES — gruodžio 12 d., 12.15 vai.,
ROCHDALE —■ gruodžio 19 d„ 11.30 vai.,
Pallottinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTER — gruodžio 25 d„ 11.30
vai., Notre Dame vienuolyne, Bignor
St., Manchester 8.
BRADFORDE — gruodžio 5 d„ 12.30 y.al„
specialios pamaldos už mūsų karius
partizanus ir kankinius, žuvusius dėl
tėvynės.

HUDDERSFIELiDE —gruodžio 12 d„ 1
vai., St. Joseph's bažn.
BRADFORDE — gruodžio 19 d„ 12.30 vai.
KRISTAUS GIMIMO PAMALDOS:
gruodžio 24 d. po bendros Kūčių va-,
karienės Vyčio klube 12 vai. nakties;
'gruodžio 25 ir 26 d..
12.30 vai. St.
Ann's bažn.

