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Dar kartą
Šie metai D. lE'ritanijos lietuviams yra

didelių įsipareigojimų metai. Minėdami 
30-ies metų įsikūrimo sukaktį, tyčia ar ne
tyčia, panorome ją kuo nors ypatingesniu 
atžymėti, atsijauninti.

Atrodė, kad nuo pat atvykimo į Jį kraš
tą kalbėję apie jaunimą, apie lietuviško
sios veiklos įpėdinystę, pagaliau buvome 
kapituliavę. Nebesimatė jokio šviesaus 
pragiedrulio — susidarė labai rimtas asi
miliacijos, nutautėjimo ir lietuviškojo 
darbo pagreitinto žlugimo pavojus.

Gal būt dėl tos priežasties ir jungtinė 
DBLS-L. Namų bendrovės Centro valdyba 
suskato ieškoti priemonių bent ekonomiš
kai įsitvirtinti, kad nebūtų vienu kartu 
prarasta visa tai, kas per 30 metų kurta 
ir puoselėta.

Tačiau didžiausio dėmesio yra vertas 
kai kurių tos valdybos narių pasiryžimas 
organizuoti Lituanistikos skyrių, o per jį 
dar kartą pabandyti ne tik susigrąžinti 
paklydusias aveles, bet dar ir naujų susi
rasti. Iš tiesų tai yra poros jaunųjų entu
ziastų (A. Vilčinsko, R. šovos) .užsimoji
mas dar kartą pasistengti iš visų kampų 
sukviesti lietuviškąjį jaunimą ir jį įtrauk
ti i darbą.

Šių dviejų aktyvių vyrų iniciatyva 
DELS atstovų suvažiavimas nutarė šiuos 
sukaktuvinius metus pavadinti D. Brita
nijos lietuvių jaunimo metais. Juodu pa
sisiūlė dar kartą aplankyti visus dides
niuosius lietuvių centrus, išsikalbėti su 
lietuviškuoju jaunimu bei jų vadovais ir 
sukviesti visus į bendrą skautų-jaunimo 
vasaros stovyklą Lietuvių Sodyboje.

Kalbant apie šį didelį užsimojimą, dr.
S. Kuzminskas užakcentavo žodžius dar 
kartą, ir pridėjo: gal jau paskutinį. Daly
vaudamas kiekviename DBLS atstovų su
važiavime jis daug prisiklausė, nemažai 
ir pats prikalbėjo apie reikalą prisitrauk
ti lietuviškąjį jaunimą, susirasti vyresnia
jai kartai įpėdinius. Iki šiol visos tos kal
bos nedavė pakankamai gerų rezultatų.

Vien tik nutarimo paskelbti D. Britani
jos lietuviškojo jaunimo metus neužten
ka. Neužtenka ir užsimojimo suorganizuo
ti skautų-jaunimo stovyklą. O svarbiau
sia — neužtenka vien tik poros žmonių ši
tam darbui atlikti. Jeigu nenorime, kad šis 
bandymas būtų paskutinis, privalome dar 
kartą visi ateiti jaunesniesiems entuzias
tams į talką.

Šiuo metu Britanijoje yra išlikęs vie
nintelis organizuoto lietuviško jaunimo 
branduolys — skautai. Dėka visa širdimi 
tam darbui atsidavusių vadų, jie dar pa
jėgia suorganizuoti vasaros .stovyklas ir 
Šiek tiek krutėti per ištisus metus. Jų di
džiausia nelaimė, kad priaugantieji, busi
mieji vadovai per anksti iš tos organiaci- 
jos pasitraukia. Dėl to ir pasiryžta šaukti 
bendrą skautų-jaunimo vasaros stovyklą, 
kad būtų galima susigrąžinti nubyrėju
siuosius.

Pažymėtina, kad nors plačiai ir nesirek- 
lamuodami, stovyklos organizatoriai ruo
šia gan rimtą jos lietuviškosios dalies pro
gramą. Jie yra pasiryžę įveikti net kalbi
nę kliūtį, kasdien skirdami tam tikrą lai
ko dalį tiems, kurie lietuviškai kalbėti ne
išmoko arba pamiršo. Kad tiktai jų dva
sia būtų lietuviška, kad atsirastų noras 
įsijungti į lietuviškąjį darbą ir nesigėdyti 
lietuvio vardo.

Anglijos lietuviai iki šiol beveik neruo
šė jokių specialių lituanistikos stovyklų ar 
kursų. Jie nesiuntė jaunimo į lituanisti
nius kursus Lietuvoje. Jie beveik laukė ir 
tebelaukia stebuklo: dabartinė lietuvių 
karta niekada neišnyks, nepasens, nepri
truks skyriams vadovų, chorams daininin
kų, laikraščiams redaktorių, knygoms 
■skaitytojų... Deja, taip nėra. Atėjo beveik 
paskutinis laikas, pasigirdo paskutinis 
skambutis, skelbiąs paskutinę pamoką. 
'Gerai, kad jis pasigirdo. Ši vasara gali bū
ti lemiamoji. Nepasisekimai gali pakirpti 
sparnus ir tiems, kurie dar nėra praradę 
vilties.

Kalbant apie šią sukaktuvinę vasarą, 
negalima tylom praeiti ir pro kitą Brita
nijos lietuvių užmojį — pasiryžimą su
ruošti Studijų Savaitę. Šitie du įvykiai 
vienas kitą papildys: Studijų Savaitę gai
vins jaunimo meniškosios jėgos, o jaunų
jų padrąsinti ir jiems padėti nuvyks vy
resnieji. Tik svarbu, kad šioje Studijų Sa
vaitėje, į kurią jau užsirašė dalyvių be
veik iš visų kontinentų, kiek galima gau
siau dalyvautų ir Anglijos lietuviai.

Nuo to, kaip pasiseks šios vasaros užsi
mojimai, priklausys tolimesnė Britanijos 
lietuvių veikla. Tatai ypačiai svarbu jau
nimui, kuris už poros metų ruošiasi būti 
bent iš dalies Pasaulio jaunimo kongreso 
šeimininkais. Tad dar kartą pasiryžkime 
didesniam lietuviškam darbui ir žiūrėki
me, kad tas kartas nebūtų paskutinis.

J. Vikis

DIDŽIOJI BRITANIJA ŠIAIS M ETAIS ŠVENČIA SAVO KARALIENĖS 
ELZBIETOS II SIDABRINĮ JUBILIEJŲ ( 1952 M. VASARIO 8 D. JI PASKELBTA 
KARALIENE, O 1953 M. BIRŽELIO 7 D. VAINIKUOTA). TA PROGA ŠIE METAI 
PASKELBTI SIDABRINIO JUBILIEJAUS METAIS, O BIRŽELIO 7 D. LONDONE 
IŠKILMINGAI BUS PRADĖTOS JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS.

D. BRITANIJOS LIETUVIAI KARTU SU VISAIS KRAŠTO GYVENTO 
JAIS DŽIAUGSMINGAI JUNGIASI Į ŠIAS SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKIL
MES, REIKŠDAMI LOJALUMĄ JOS DIDENYBEI KARALIENEI ELZBIETAI II IR 
JOS DEMOKRATINEI VYRIAUSYBEI.
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PAŠAUE YJE
NORI ĮSTOTI Į PEN KLUBĄ

Tarptautinio rašytojų PEN klubo vado
vybė Maskvoje derasi dėl Sov. S-gos ra
šytojų įstojimo į šį klubą. Kaip žinoma. 
PEN klubas priešinasi bet kokiems žodžio 
ir rašto laisvės suvaržymams. Be to, klubo 
nariais iki šiol priimami ir egzilų rašyto
jai, su kuriais Sovietų rašytojams būtų 
nepakeliui. Sov. S-gos rašytojai reikalau
ja PEN klubo vadovybėje tam tikro skai
čiaus vadovaujamų postų, kad tuo būdu 
galėtų daugiau paveikti laisvojo pasaulio 
rašytojus (P. E. N. — Poets, Playwrights, 
Editors, Essayists & Novelists).

NUMATO KEISTI KONSTITUCIJĄ
Kremliuje speciali komisija paruošė 

naują konstitucijos planą, kuris būsiąs 
paskelbtas viešoms diskusijoms. Dabarti
nė konstitucija buvo išleista Stalino prieš 
41 metus. Spėjama, kad naujoje konstitu
cijoje nebebus paragrafo, leidžiančio at
skiroms respublikoms išstoti iš Sov. Są
jungos. Konstitucijos paruošimas, užtruko 
15 metų.

PAKEIS IR HIMNĄ
KP centr. komitetas priėmė tekstą ir 

melodiją naujojo Sovietų S-gos himno. 
Dabartinis himnas buvo sukurtas per ka
rą. Kadangi jo tekste garbinamas .Stali
nas, tai nuo Chruščiovo laikų jis niekada 
nebuvo giedamas, o tiktai grojama jo me
lodija.

V. BUKOVSKIS PRIEŠ REVOLIUCIJĄ
„Tėv. Žiburiai“ (Nr. 19) išspausdino 

įdomų pasikalbėjimą su V. Bukovskiu, ku
ris buvo apsilankęs Toronte. Be kita ko, 
jis buvo paklaustas, kokiu būdu Sov. Są
jungos tautos ir žmonės galėtų atgauti 
laisvę. Į šį klausimą V. Bukovskis taip at
sakė:

— Aš netikiu į revoliuciją. Tai žiaurus, 
kruvinas kelias, kuris veda į kitą diktatū
rą, net žiauresnę. Išsilaisvinimas Sov. Są
jungoje gali ateiti evoliucijos būdu, nuo
lat plečiant piliečių teises, švelninant 
varžtus. To negalima laukti iš kariuome
nės. Kareiviai yra, galima sakyti, kaliniai, 
o karininkai, ypač aukštieji, yra neostali- 
ninkai. Dėl to aš abejoju, ar kariuomenės 
įsikišimas ką nors pagerintų.

Tame pačiame pasikalbėjime V. Bu
kowskis pasisakė, kad numato apsigyventi 
Anglijoje ir rašyti knygą.

KINAI ŠAUDO OPOZICIONIERIUS
Kinijoje sušaudytas 24 metų vyras, ban

dęs įkurti naują politinę partiją. Jis bu
vęs paveiktas užsienio propagandos ir ban
dęs pabėgti į Rusiją. Anksčiau sušaudyta 
dar septyni asmenys už kriminalinius ir 
politinius nusikaltimus.
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LENKIJOJE NERAMU
Kardinolas Wyszynskis atšaukė Varšu

voje gedulingas mišias už stud. St. Pyjas, 
dėl kurio žuvimo disidentų ir valdžios 
nuomonės skiriasi. Kardinolas bijojo, kad 
pamaldų metu gali įvykti demonstracijos 
ar net naujas sukilimas. Ryšium su stu
dento St. Pyjas mirtimi Krokuvoje įvyku
sios masinės demonstracijos parodė, kad 
lenkų antikomunistinės nuotaikos gali 
prasiveržti kiekvienu metu. Nauji disiden
tų areštai tas nuotaikas dar labiau dirgi
na.

Nors ir atšaukdamas pamaldas, kardi
nolas įspėjo savo krašto vyriausybę, kad 
ji privalo laikytis žmogaus teisių deklara
cijos nuostatų. Jis net gynė žmonių teisę 
skaityti patriotinę poeziją bažnyčioje.

„Valstybė negali gyventi be žmonių, o 
žmonės privalo turėti jiems būtinas teises. 
Kitaip tai būtų ne tauta, o masė iškamšų, 
nepajėgiančių atlikti jiems skirtų uždavi
nių“, pareiškė kardinolas.

POPIERINIAI PLANAI
Dabartinio penkmečio šūkis Sov. Sąjun

goje yra pagerinti prekių kokybę. Tačiau, 
kaip r.ašo Vera Rich („Nature“, gegužės 
5 d.), daug kur vis dar rūpinamasi ne pa
gerinti gaminių kokybę, bet išpildyti ir 
■perviršyti planus. Ji sumini dvi respubli
kas, — Baltarusiją ir Lietuvą —kur ypa
tingai kreipiamas dėmesys tik į plano iš
pildymus.

Pvz. Baltarusijoje buvęs plačiai išrek
lamuotas ir aktyviai įgyvendinamas Že
mės ūkio instituto ir tyrimo įstaigos pa
tiektas pianas pertvarkyti pieno ūkį. Sku
bindamas paruošti naujus, „stebuklingus“ 
planus, institutas paspėjęs juos išbandyti 
tik viename ūkyje. Baltarusijos KP sekre
torius viešai pareiškęs, kad pasiremiant 
tokiais (.plonais“ eksperimentais, negali
ma tikėtis pagerinti gamybos kokybę.

Lietuvos KP pirmasis seretonius taip 
pat pareiškęs, jog kai kurios ministerijos 
ir departamentai, norėdami įvykdyti pla
nus, juos „palengvina“, sumažindami už- 
projektuotas normas ir pablogindami ko
kybę.

Straipsnio autorė nenurodo, kurios mi
nisterijos ar įmonės naudojasi „popieri
niais planais“, nesiekdamos pagerinti sa
vo gaminių kokybės.

PRANAŠAUJA KARĄ
Persijos šachas vienam Paryžiaus laik

raščio korespondentui pareiškė, kad ka
ras dar šitam šimtmetyje bus neišvengia
mas. jei pramonės kraštai neapribos ener
gijos vartojimo ir nesiliaus išnaudoję ne
turtinguosius kraštus. Apie 1990 metus 
Irano naftos ištekliai jau būsią išsisėmę. 
Jų beveik niekas negali pakeisti, nes 
perdirbant naftą, dar gaunama apie 70.000 
pašalinių produktų. Nieko neatliks, jei 
bus naudojama tik atominė ar solarinė 
energija. Naftą, esą. reikia taupyti, ke
liant jos kainą.

VLIKo tarybos posėdyje balandžio 30 d. 
buvo perskaitytas toks pranešimas:

„Pavergtoje Lietuvoje veikianti propa
gandinė Tėviškės draugija verbuoja išei
vijos jaunimą į taip vadinamus lituanisti
kos kursus Vilniuje. Tokių kursų jau yra 
buvę keletas, kurių dalyviai, sugrįžę į 
JAV, pasisako nevienodai: vieni mato li
tuanistinės naudos, o kiti piktinasi sovie
tine propaganda. Iš 1976 metų vasaros 
kursų programos matyti, kokiam jauni
mui tie kursai taikomi, kas juose dėstoma 
ir kas yra dėstytojais.

1. Kursų programa sudaryta brandesnio 
amžiaus jaunimui ir platesnio išsilavini
mo studentams.

2. Kalbotyros, tautosakos, dramaturgi
jos, architektūros bei kitų lituanistikos 
šakų paskaitas skaito kompartijos parink
ti, jai ištikimi, bet kompetentingi tų šakų 
žinovai.

3. Kaip temos, taip ir dėstytojai, kurie 
tas temas gvildena, suderinta neblogai, to
dėl galima būtų manyti, kad grynoji litua
nistinė kursų dalis išeivijos jaunimui ga
lėtų būti naudinga.

4. Filosofinės paskaitos, pagal tvarka
raščio temas, persunktos maskvinio mark
sizmo-leninizmo apologetika ir išaukštini
mais. Ta dalis nieko bendro neturi su li
tuanistika.

5. Iš istorinio skyriaus tvarkraščio ma
tyti tokie dėstytojai ir Lietuvos istorijos 
klastotojai, kaip prof. J. Jurginis ir Ro
bertas Žiugžda. Jų paskaitos kursuose 
nieko nesiskiria nuo jų paskelbtų, Lietu
vos istoriją žalojančių, veikalų ir straips
nių.

6. į lituanistikos dėstytojų gretas [ri
kiuotas ir V. Kazakevičius, pagarsėjęs ko
munistine propaganda Gimtajame Krašte. 
Jo temos — bendradarbiavimas su užsie
nio lietuviais ir užsienio lietuvių kultūros 
tyrinėjimai Tarybų Lietuvoje — yra gry
niausia sovietinė propaganda.

7. Žinomus faktus sugrupavus, matosi, 
kad šalia lituanistinių dalykų, kurie išei
vijos jaunimui rūpi, yra labai stipri so
vietinės propagandos dalis, kurios jie ne
kenčia. Apskaičiuojant valandomis pasi
rodo, kad iš 227 valandų, skirtų tiems kur
sams, tik 57 valandos tenka lituanistikai, 
o 170 valandų — propagandinio pobūdžio 
dalykams.

8. Kursai vyksta vasaros metu, kada be
simokantis jaunimas yra išvykęs iš Vil
niaus darbams arba atostogoms. Todėl

Se/tfųmos DIENOS
— JAV .prezidentas Carteris atšaukė iš 

P. Korėjos ir atleido iš pareigų gen. Sin- 
glaubą, kuris kritikavo prezidento nutari
mą išgabenti JAV kariuomenę iš Korėjos.

— Britų vyriausybė numato dar iškel
dinti iš Londono apie 29.000 įstaigų tar
nautojų. Dabar jau yra su> savom įstaigom 
išsikėlę į provinciją 105.000 londoniškių.

— Sudanas paprašė Sov. Sąjungą atsi
imti visus kariškuosius patarėjus, o am
basados personalą sumažinti per pusę.

— Sunkvežimis, gabenęs atominę me
džiagą (hexatluoridą) apsivertė prie Win
chest erio (piet. Anglijoje). Indas, kuria
me buvo radioaktyvi medžiaga, išliko svei
kas.

— Čekų disidentas, buvęs komunistas Z. 
Mlynar gavo leidimą išvykti iš Čekoslova
kijos.

— Australijoje plebiscito keliu daina 
„Advance Australia Fair“ buvo parinkta 
naujuoju tautos himnu. „God save the 
Queen“ bus girdimas tik oficialiomis pro
gomis.

— Sutinkant šių metų futbolo taurės 
laimėtojus Manchesteryje, apie 1.000 žmo
nių buvo susigrudusioje minoje sužeista. 
Iš jų 30 reikėjo gabenti į ligoninę. Apie 
750.000 minia gatvėse sveikino Manches
ter United komandą.

— Hamburge areštuota 11 žmonių, įta
riamų esant Rytų Vokietijos šnipais.

— Pasklidus gandui, kad dr. Kissinge- 
ris gali būti pakviestas profesorium į Co
lumbia universitetą, studentai ir mokoma
sis personalas prisiuntė daugiau kaip 
tūkstantį laiškų, prieštaraujančių dr. Kis- 
singerio kandidatūrai.

— Pirmą kartą po karo Lenkija atsiun
čia 8 lenktynių arklius, kurie rugpiūčio 
mėnesį dalyvaus lenktynėse Yorke.

— Dauguma jaunų Pietų Moluccas vy
rų. kurie terorizuoja olandus pagrobdami 
■traukinius, niekada nėra matę Indonezijos 
valdomų salų, dėl kurių jie kovoja.

— Prezidentas Tito 85 metų sukakties 
proga buvo apdovanotas Sovietų S-gos 
Spalio revoliucijos ordinu.

— Chichisterio magistrato teismas nu
tarė bausti girtus mašinos vairuotojus po 
vieną svarą už kiekvieną virš normos pa
imtą alkoholio miligramą iš 100 mililitrų 
kraujo. 

kursų dalyviai negali su juo susitikti, pa
žinti ir pabendrauti. Kursai taip išplanuo
ti, kad jų klausytojai visą laiką būtų ■už
imti ir gerai paruoštų, kompartijai ištiki
mų asmenų prižiūrimi. Jie su kursantais 
lanko žymesnes vietas, aiškina jiems įvy
kius, eksponatus, pastatus bei ūkio pasie
kimus komunistų partijas formuluota pro
pagandine linkme.

Išvadoje aišku, kad Vilniaus kursų 
klausytojai privalo mokytis daug kompar
tijos primestų propagandinių dalykų, ku
rie nieko bendro neturi1 nei su lituanistika, 
nei su mokslu. Vilniaus kursai pirmoje ei
lėje siekia propagandinių tikslų. Jiems rū
pi paveikti ir patraukti atvykusį išeivijos 
jaunimą nuolaidžia okupantui linkme. 
Kursų rengėjai nesiekia mūsų jaunimo 
lietuviškumą sustiprinti, jiems rūpi pat- 
lankios okupacinei sovietinei santvarkai 
nuotaikos sudarymas.“

PODGORNY PAŠALINTAS

Tuo tarpu pranešimas gana trumpas — 
Sov. S-gos prezidentas Podgomy išmestas 
iš Politbiuro. Kol Maskva nepaskelbė, nie
kas nežino, ar jis liks prezidento soste ir 
partijos centriniame komitete. Nei ligos, 
nei atsistatydinimo — išmestas ir baigta. 
Jo likimas žiauresnis ir už Chruščiovo — 
anas buvo oficialiai priverstas atsistaty
dinti.

Spaudoj pilna visokiausių spėliojimų ir 
komentarų. Gal patikimiausia pranašystė 
yra toji, kad prezidento postas Sov. Sąjun
goje bus visiškai panaikintas. Partijos pir
masis sekretorius (šiuo atveju L. Brežne
vas) pasiims visas valdžios vadžias į sa
vo rankas. Reikia palaukti, kol prabils 
Kremlius. Kol bus paskirtas Podgorny 
vietininkas, Sovietų S-gą valdys tik 14 Po
litbiuro narių. Ta proga pažymėtina, kad 
Podgorny buvo gimęs Ukrainoje.

LATVIJOS PAŽANGA
„Soviet News“ (bal. 27) įsidėjo Latvi

jos pirmojo KP sekretoriaus A. Vosso pra
nešimą, kuriame sakoma, kad Latvijos 
pramonė, kraštui prisijungus prie Sov. Są
jungos, padidėjo 39 kartus.

Šis pranešimais buvo išspausdinta® ,,So
cialist ičeska j a Industria“ žurnale. Ten pat 
priduriama, kad Latvijos darbininkų kla
sė rodžiusi revoliucinį pavyzdį 1905-1907 
metais, o Spalio revoliucijos ir pilietinio 
karo metu Latvijos raudonųjų šaulių da
liniai pasiekė didžiausios garbės.

— Gegužės 24 d. Jugoslavijoje labai iš
kilmingai paminėta prezidento Tito 85 me
tų sukaktis.

— Tasso agentūra paskelbė, kad, pasak 
vieno Venecuelos laikraščio pranešimą, 
Bražinskai greičiausia nebūsią priimti Ve- 
necueloje. Tačiau JAV vyriausybė jų ne- 
atiduosianti sovietiniam teismui.

— Amnesty International pranešė, kad 
mažiausia 104 žurnalistai visame pasauly
je yra suimti ar dingę dėl politinių prie
žasčių. Daugiausia suimtų žurnalistų In
donezijoje (19), Brazilijoje ir Sov. Sąjun
goje po 7.

— Vienoje susirenka apie 200.000 buv. 
Sudetų vokiečių į trijų dienų festivalį ir 
demonstraciją. Čekoslovakų vyriausybė 
pareiškė dėl to protestą Austrijos kancle
riui dr. Kreiskiui, kuris taip pat yra kilęs 
iš Sudetų krašto.

— Po 10 metų draudimo, Kinijoje vėl 
leista pardavinėti Šekspyro raštus.

— Vien tiktai Londono gatvėse Sidabri
nio Jubiliejaus dieną (birželio 7) bus 
4.000 subuvimų (parties). Tokie vieši pa
silinksminimai ir laužai tą dieną ruošiami 
visame krašte.
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PARAŠTĖJE
LIETUVIAI DAILININKAI PARYŽIUJE

Telesforas Valius
Vytautas Kasiulis dalyvavo 88-je Nepri

klausomųjų Dailininkų S-gos parodoje 
Grand Palais des Champs-Elysėes patal
poje kovo 10 — balandžio 3 d. d. Paroda 
kasmetinė ir apima nuostabiai dideli dai
lininkų skaičių. Šių metų paroda turėjo 
keturis skyrius: perspektyvinė Izraelio 
dailė, jaunųjų dailininkų horizontai, mo
dernusis kilimas ir bendroji paroda su 
4.574 dailės darbais. Parodoje atsispindi 
skirtingų mokyklų, idėjų bei filosofijos iš
raiška. Tai reto masto ir įvairumo paroda. 
Kasiulis išstatė 2 didelio formato jam bū
dingo aliejinės tapybos darbus. Kataloge 
pažymėtas 2.281 numeriu darbas vaizduo
ja vyrą su katarinka ir gitaristą kairėje, o 
dvi fantastines šokėjas — dešinėje. Dar
bas pavadintas muzikantų vardu. Antrasis 
tapinys, pažymėtas Nr. 2282, yra Paryžiaus 
vaizdas, kuriame Montmartre Sacre Coeur 
šventovė dramatiškumu ir nervingumu 
virpančiame danguje suskamba Kasiuliui 
charakteringomis spalvomis. Abu darbai 
puikiai atstovauja dailininkui parodoje.

Antanas Moneys jau kelinti metai savo 
skulptūros dirbtuvę-studiją turi Cite Uni- 
versitaire pietų Paryžiuje. Erdvi studija 
talpina daugelį skulptoriaus darbų, ku
riuos jis yra sukūręs daugelio metų laiko
tarpyje. Studijoje, šalia savo asmeninės 
kūrybos, Moneys duoda pamokas univer
siteto studentams, kurie bando reikšti sa
vo idėjas medyje, akmenyje, metale ir gip
se. Paskutiniu metu Moneys savo kūrybo
je, šalia 'anksčiau naudotų medžiagų, 
skulptūroje naudoja retą medžiagą — ra
gą; žinoma, tik miniatiūriniams darbams.

Žibuntas Mikšys, grafikas, savo oforto 
darbų kūrybai naudojasi Friedlanderio 
studija keletą dienų į savaitę. Vasaros me
tu atliko studijines keliones į Bremeną, 
Vokietijoje ir Veneciją, Italijoje, Veneci
jos kelionės (vieno mėnesio) proga Mikšys 
padarė eilę darbų. Žiemos metu turėjo 
parodą Šveicarijoje. Šiuo metu dailininkas 
pradeda .parengti Milašiaus kūrybos ir 
jo gyvenimo parodą valstybės bib
liotekoje Paryžiuje (Bibliotheque Natio
nale).

Pranas Gailius, grafikas, savo darbus 
spausdina gyvenamajame bute esančioje 
dirbtuvėje. Šiuo metu išgyvena liūdesio 
dienas — vasario 21 d. Paryžiuje mirė jo 
žmona Monika, .palikdama vaikus Natali

ją ir Vincentą (abu mažamečiai) dailinin
ko rūpesčiui. (Tėv. Žib.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Toliušis — 13-OJI LAIDA, pa

sakojimų pynė jaunimui. JAV LB Švieti
mo Tarybos leidinys, 1976 m. Viršelis ir 
iliustracijos Aleksandro Jakšto, 254 psl., 
kaina 4 dol. Knygos pradžioje įrašyta to
kia autoriaus dedikacija: „Mieliesiems 
bendros klasės bičiuliams, 1941-ųjų metų 
pavasarį išklydusiems į rytus ir į vakarus 
savosios dalios ieškoti“. Iš viso knygoj 10 
atskirų skyrių —■ pasakojimų. Norintieji 
knygą įsigyti, prašomi rašyti šiuo adresu: 
Antanas Kareiva, 7030 S. Rockwell St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Vytautas J. Bagdauavičius — TAUTOS 
SAMPRATA IR LIETUVIŲ INDIVIDUA
LYBĖ. Paskaitų kursas Chicagos pedago
giniame lituanistikos institute. Autoriaus 
leidinys, 1977 m. Didelio formato rotato
rium padauginta 125 psl. knyga. Gale pri
dėta labai naudinga dalykų ir vardų ro
dyklė. Kaina — 3 dol.

Pirmoje knygos dalyje patraukliai kal
bama apie tautos sampratą. Čia nagrinė
jama tautos studijų uždaviniai, tautinės 
vertybės (kalba, kultūra, Europos rasės, 
tėvynė, valstybė, religija), tautiškumas 
•ir žmogaus tobulybė ir tą tobulybę suda
rą elementai.

Antroje dalyje aprašomas lietuvių tau
tos individualybė — jos papročiai, kalba, 
gyvenvietė, religinės tradicijos.

Norintieji savąją tautą geriau pažinti, 
turėtų šią knygą įsigyti ir .perskaityti.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI
KOJE 90-TIES METŲ ISTORIJA (1886- 
1976). Autoriai: Vytautas Sirvydas, Anta
nas Diržys, Algimantas M. Hudreckis. At
sakingasis redaktorius — Povilas Dargis, 
technikinis patarėjas — Jonas Valaitis. 
Išleido Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je, 1976 m. Knyga gausiai iliustruota, tu
ri daugiau kaip 600 .puslapių, iš kurių apie 
120 skirta santraukai anglų kalba. Kaina 
— 6 dol. Norint užsisakyti, rašyti šiuo ad
resu: Lithuanian Alliance of America, 307 
West 30th St., New York, NY 10001, USA.

Tai yra vienos seniausių JAV lietuvių 
organizacijų istorija, neišvengiamai rei
kalinga studijuojantiems JAV lietuvių gy
venimą Amerikoje.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

PRO MEMORIA

(E. LIUTIKIENĖS NETEKUS)

Nukrito žvaigždė iš dangaus, liūdesys 
užgulė širdį. Kur ji nukrito? Kokiais 
keliais nuėjo?

Taip, iškrito šviesi žvaigždė iš Sydney 
lietuvių padangės. Elena Liutikienė po 
trumpos, skausmingos ligos paliko liū
desio perblokštą vyrą Česlovą, dukterį 
Natą ir sūnų Jurgį. Jos mirtis sukrėtė 
mūsų glaudžią bendruomenę, kurioje 
Elena Liutikienė buvo šviesi žvaigždė. 
Mirtis atėjo Lietuvoje sužydėjus pava
sario žibutėms, liga pakirto gyvybės siūlą 
australiško rudens dieną. Jos siela, 
pasiilgusi skaudžiai teriojamos tėvynės, 
nuskrido laisva į namus, bet kūnas pasi
liko gulėti naujai prisiimtoje tėvynėje, 
Sydney lietuvių kapuose.

Elenos Liutikienės gyvenimo kelias 
prasidėjo Lietuvoje prie Dubysos, tėvo, 
grafo Zubovo dvare, Bubiuose. Apsupta 
Lietuvos miškų, upių ir laukų, augo kaip 
jauna pušaitė, gėrė lietuvių tautos ozoną. 
Mylėjo savo žemę, bet už vis labiau 
Lietuvos žmones.

Elenos kelias — Lietuvos žmonių kelias, 
prasidėjo su Lietuvos kovomis dėl nepri
klausomybės; sekė kūrybingas tėvynės 
laisvės laikotarpis, vėliau tragiškas tos 
laisvės netekimas. Jos gyvenimas — Lie
tuvos gyvenimas, gal būt, todėl jos sieloje 
giliai įsišaknijo lietuviškumas, atsidavi
mas savo tautos gerovei ir kultūrai.

Elena Liutikienė gimė šuo šimtmečio 
pradžioje. Gimnaziją baigė Rygoje, situr 
dijavo Vienos universitete gamtos moks
lus ir įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. 
Baigusi mokslus, atsisakė mokytojauti 
aukštose mokyklose, nes šaukė ją lEubių 
dvaro ir apylinkės kaimų žmonės. Atsisa
kiusi aukštų titulų, kurie jai teisėtai pri
klausė, su aukštojo mokslo kvalifikacijo
mis, nuėjo mokytojauti į pradžios mokyk
lą, nes jautė, kad ten ji labiau reikalinga. 
Mokė, švietė, auklėjo jaunimą, 'skleidė 
lietuvšikos kultūros šviesą, tautiškoje 
dvasioje augino savo vaikus.

Greitai atėjo antrojo pasaulinio karo 
nelaimingos dienos. Liutikų šeima naujos, 
dar žiauresnės okupacijos akivaizdoje 
pasitraukė į Vakarus, kaip ir daugelis 
lietuvių.

Tremtyje Elena nepalūžo. Visada su 
mintimi Lietuvai, su šypsena, su jauna 
šeima laikinai sustojusi Austrijoje, akty
viai įsijungė į bendruomenę, organizuo
dama pagalbą kare nukentėjusiems, namų 
nustojusiems. Tą patį tęsė kai su šeima 
atvyko pastoviau įsikurti N. Zelandijoje 

ir kai pagaliau 1973 m.apsigyveno Sydney.
Elenos veiklos laukas buvo jos šeima 

ir lietuvių tauta. Su neišsenkančia energi
ja ir pasitikėjimu dirbo lietuviškoje 
•savaitgalio mokykloje ir su jaunimu. 
Įgimtą, savyje sukauptą laimę, draugiš
kumą. šviesią nuotaiką, dosniai dalijo sa
vo artimiesiems, bičiuliams ir apie ją su- 
sibūrusiems. Būdama pilna energijos, ak
tyviai reiškėsi lietuvių veikloje, domėjosi 
ir sekė kultūrinius pasiekimus, lankė me
no galerijas, kcncertusr Lietuvai padarė 
gražią dovaną — sudariusi turtingus 
rinkinius pietų jūrų kriauklių, koralų ir 
kempinių pasiuntė Kauno zoologiniam 
muziejui, kuris rinkinius išstatė atitinka
mame skyriuje, o Elenai prisiuntė padėką.

Giedrą Elenos dangų temdė tik viena 
mintis — Lietuvos okupacija. “Mes turė
jom pasilikti Lietuvoje. Ten mes reika
lingesni, ten būtumėm naudingesni“, daug 
kartų pabrėžė Elena, nesiskaičiuodama 
su galimybe, kad jos ir jos šeimos gyvybė 
nebuvo garantuota.

Ligos nukankinta, ramiai, be skundo, 
paprašiusi būti palaidota Lietuvių kapuo
se, užgęso šviesi asmenybė.

Nuėjo Elena žvaigždėtu keliu, palikusi 
liūdinčią šeimą ir tautiečius. Nukrito 
žvaigždė ir išnyko už horizonto, palikusi 
šviesų taką lietuviškoje dirvoje.

Sydney dangus buvo skaisčiai mėlynas, 
nesujudėjo medžio šakelė, nei lapelis, kai 
išaugo Elenos Liutikienės kapas lietuvių 
kampelyje. Lietuvos žemės žiupsnelis 
nukrito ant grabo, gėlės uždengė supiltą 
kalnelį.

KNYGA APIE LIETUVĄ VOKIŠKAI
„Draugo“ kultūrinis priedas (Nr. 78) 

įsidėjo dr. J. Labučio recenziją apie šiais 
(1977) metais pasirodžiusią knygą apie 
Lietuvą. Tai Andrė Martin/Peter Falke, 
CHRISTUS STIRBT IN LITAUEN. Die 
Baltischen Laender unter Hammer und 
Sichel. 255 psl. Paul Pattloch Verlag, 
Aschaffenburg 1977.

Ten rašoma:
„Tokio pavadinimo knygą vokiečių kal

ba neseniai išleido Paul Pattlocho leidyk
la Aschaffenburge. Iš tikrųjų tai vertimas 
pernai Paryžiuje išspausdintos Andrė 
Martino knygos „Lithuania, terre de foi, 
terre des croix“ (Lietuva — tikėjimo ir 
kryžių žemė). Papildyta naujausiomis ži
niomis Ir įvykiais, ši knyga supažindina 
vokiškai skaitančiuosius su šiandienine 
Lietuvos padėtimi, ypač plačiai nušviečia
mi pastarieji penkeri metai.“

Apie prancūziškąją šios knygos laidą 
buvo rašyta „E. L.“ praėjusiais metais.

Po Chicagos dangum
I

Lietuvių Fondas. Balandžio 14 d. Jauni
mo Centro kavinėje įvyko LF vadovybės 
ir spaudos bei radijo atstovų konferenci
ja. Ją atidarė LF Valdybos pirm. dr. Raz
ma, pravedė informacijos vedėjas VI. Bū
tėnas. Konferencijos tikslas perduoti vi
sas žinias, kaip veikia LF, kokios jo atei
ties perspektyvos, kokia pelno dalis eis 
šiais metais kultūriniams ir visuomeni
niams 'reikalams. Iš visų pranešimų paaiš
kėjo. kad finansinė padėtis labai gera, vi
sas turtas investuotas tinkamai, tik 30 
procentų esą šėrų biznyje. Siekiama jį 
mažinti, nes buvo vieni metai labai pavo
jingi. Švietimo ir kultūriniams reikalams 
paskirta 65.000 dolerių. LF kapitalas — 
1.350.30354 dolerių, kuriuos sudėjo 4.293 
nariai.

LF tarybą sudaro 18 .rinktų narių. Visos 
komisijos bei valdybos laikosi demokratiš
kų principų ir LF statuto. Bet spaudos at
stovai kėlė dar įvairių klausimų: kodėl 
viena spauda remiama, kita ne; kodėl vie
nos radijo programos remiamos, kitos ne? 
Valdybos ir Tarybos nariai atsakė ir viską 
išaiškino.

Mirtis skina ne tik senus ,bet ir jaunus. 
Ilgai sirgęs ir kovojęs su vėžio liga Euge
nijus Kriaučeliūnas pačioje jaunystėje už
gęso bal. 17 dieną, tesulaukęs vos 19 me
tų. Visas jaunimas, kuriam jis priklausė, 
artimieji giminės ir tėveliai su sesutėm 
liūdi jo netekę.

Vos tik jiį palaidojus, balandžio 27 d. 
nepagydoma liga mirė elektros inž. J. Ban- 
ki, tesulaukęs 52 metų. Jis buvo veiklus 
Marquette Parke Gimimo parapijoje, bu
vo Išv. Vardo draugijos pirmininkas, pri
klausė Kolumbus Vyčiams ir daug kur ki
tur.

Dar nespėjus palaidoti šį veiklų lietuvį, 
balandžio 30 d. mirė LF Tarybos ir Valdy
bos narys, gen. štabo pik. Antanas Rėklai
tis. Jis buvo išvykęs į giminaičio vestuves, 
ten jaunuosius pasveikino ir užgeso amži
nai.

Lietuvių Radijo Forumas, kuris buvo 
leidžiamas inž. A. ir M. Rudžių, jau toliau 
nebeveiks. Paskutinė programa buvo ge
gužės 2 d. Stotis persiorganizavo ir jokių 
etninių programų dauigau nebebus. Liet. 
Forumas veikė 9 metus ir davė 470 pro
gramų. Daugiausia dirbo Vyt. Kasniūnas, 
abu leidėjai ir M. Kasniūnas. Naujoji pro
grama, „Lietuvos Aidai“, vedama Kazės 
Brazdžionytės, veiks visą savaitgalį.

Po abiejų apygardų suvažiavimų, atrodo, 
netrukus teismas išspręs, kuri LB Chica- 
goje galės veikti. Tai labai nemalonus 
reiškinys ir visuomenei labai nusibodo tos 
visos nesantaikos. Nesuprantamas yra LEi 
skilimas. Gaila! Tikėkime, kad mūsų jau
nimas tokiais keliais neis ir dirbs vienin
gai.

Bal. Brazdžionis

Feliksas Ralickas

Pirmosios gyvenimo 
dienos Brazilijoje
Iš knygos LIETUVIŲ IMIGRACIJOS 

BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS 
(Sutrumpinta)

1927 m. spalis.

Toli rytuose pradėjo dangus švisti. Greitai pa
sidarė šviesu ir pirmieji saulės spinduli iaužkžrito 
ant mūsų kaimo. Tuo pačiu laiku išgirdom gale kai
mo rago balsą. Išėjau pažiūrėti, ką tas balsas reiš
kia. Gale kaimo ant įkaltų į žemę drūtų medžių sto
vėjo tas pats „fiskalas“, aukštas, liesas, rudas vyras. 
Jis dar tris kartus papūtė ragą ir nulipo nuo tų „me
džių“. Vos tik trečiojo rago balsas nuskambėjo, kai
me prisipildė žmonių ir visi ėjo į kavos lauką. Vai
kai, užmetę ant pečių maišus, rito vielinius sietus, 
moterys, vyrai, jauni ir seni ėjo į kavos lauką. Visi 
lietuviai susirinkom draugėn ir laukiam. Atėjo „fis
kalas“ ir tas pats čekoslovakas ir liepė eiti kartu su 
visais. Užlipome ant kalno. Aplinkui beribiai kavos 
laukai. Kalnai ir pakalnės užsodinti tvarkingomis 
eilėmis kavos medžiais. Visur plytos spalvos žemė 
dulka po kojų, kai žingsniuojame. Pagaliau susto
jome. Visi negrai ir baltieji dingo kavos medžiuose, 
tik girdėjosi lapų ir sausų šakų čežėjimas. Atvažia
vo dveji ratai, kuriuos traukė dvi poros mulų. Vežė
čios kaip vežėčios, bet ratai, beveik žmogaus aukš
čio. Jie atvežė kelias kopėčias, marškas ir kelis vie
linius mažučiais lankais rėčius. „Fiskalas“ su kny
gele ir pieštuku rankoje rašė kiekvienos šeimos pa
vardę. Čekoslovakas dalijo visiems atvežtus įran
kius. Mes gavome vieną ilgą kelių palų maršką, vie
ną rėtį ir kopėčias su atspiriu. Dabar, sako, parody
sim, kaip reikia dirbti. Liepė pakloti vieną maršką 
iš vienos medelio pusės, o kitą iš kitos. Gailime to
kias švarias marškas sutepti, bet taip turi būti. Pa
klojome ir purvinomis kojomis užlipome ant marš
kų. „Fiskalas“ dabar liepė braukti rankomis per ša
kas, kurios buvo apkerusios kavos uogomis. Ran
kos jaučia aštrų niežėjimą nuo sausų šakų, bet nėra 
laiko skųstis. Kai nubraukėme medžio apačią, tada 
liepė pasistatyti kopėčias ir išraškyti medžio viršū
nę. Po kelių minučių mes penki kaip iš pypkės nu- 
vąlėm pirmąjį medelį. „Fiskalas“ pasiuntė prie ki
to ir t. t.

Girdėjau, kad esą gyvačių, susirangiusių po ka
vos medžiais. Kai atsidūrėme prie antrojo medžio, 
pakėliau šakas su pagaliais, stropai apžiūrėjau. Gy
vatės nebuvo. Vėl paklojome marškas ir pradėjome 
braukti grūdus. Marškos greit pasidarė nešvarios, 
raudonos.

Šalia mūsų eilės raškė kavą trys juodi žmonės 
— vienas senis ir dvi jaunos mergaitės. Kai mes bai
gėme nuraškyti penktąjį medelį, jie priėjo tik prie 
antro. Kai mes pradėjome raškyti šeštą, jie jau bu
vo greta su mumis, o kai priėjome prie septinto, jie 
jau buvo prie trylikto medžio. Stebėjomės, kad jie 
trys mus pavijo ir pralenkė. Gal ateis laikas, kad ir 
mes taip galėsime dirbti.

Kai jau nuraškėme keliolika medelių, ir marš
kas sunku buvo pernešti, atėjo „fiskalas“. Jis pri
sėmė nuo marškos kavos grūdų rėtį, ir, patogiai at
sistojęs, išmetė visus grūdus į orą, o kai jie krito at
gal, vėl visus sugavo į rėtį. Aš atidžiai sekiau jo dar
bą. Mačiau, kaip grūdai pakyla į orą, iš jų atsiski
ria sausų medžių šakelės ir lapai. Po kelių pakarto
jimų siete buvo švarūs kavos grūdai, nei vieno la
po, nei vienos šakelės...

„Fiskalas“ paėmė maišą, supylė ir, man paduo
damas rėtį, ženklu rodė daryti tą patį. Paėmiau sie
tą, atsiklaupęs prisėmiau kavos grūdų, atsistojau, 
išskėčiau kojas, kad patogiau būtų, atsidusau ir iš
mečiau aukštyn visus grūdus. Jie išlėkė į orą visi, 
bet į mano sietą vos keli tesugrįžo. Likusieji nurie
dėjo per mano galvą, per nosį, per nugarą ir išsi
skirstė po kojomis. Po šimts pypkių -— nepasisekė. 
Pajutau, kad kraujas subėgo galvon iš gėdos. „Fis
kalas“ šyptelėjo, bet greitai surimtėjo, kažin ką pa
sakė, sudavė man per petį ir nuėjo. Vėl susėmiau 
grūdus su žemėmis į sietą. Mačiau, kaip Lietuvoje 
moterys sijoja grūdus. Nutariau daryti taip pat. Si
jojau, sijojau, bet niekas per sietą neišbyra. Nuta
riau lapus ir šakalius rankomis išrinkti. Raškyti jau 
daugiau nebėjau.

Saulė jau buvo pačiame vidurdieny, kepino 
neapsakomai, o dar mano vilnonės kelnės ir papras
ta kepurė visiškai nuvargino. Pagaliau pasigirdo ra
go balsas. Pietų ištisą pusvalandį valgėme ryžius su 
rudomis pupelėmis, motutės pagamintus. Vėl pasi
girdo rago balsas, ir vėl skubame prie darbo.

Saulė jau buvo žemai, artinosi dienos galas. Aš 
jau baigiau pildyti kavos grūdais pirmąjį maišą. Su 
kitų pagalba užsiverčiau maišą ant pečių ir nutem
piau visos dienos darbą į priėmimo vietą. Čia jau 
buvo daugybė maišų, kuriuos negrai krovė į dvira
čius. Numečiau savo maišą nuo kupros prie tokio 
klėtinio saiko, kuriame telpa 110 litrų. Supyliau vi

są kavą, iškračiau iki paskutinio grūdo, ir vos tik 
iki lygmens pripyliau. Priėmėjas pakraipė galvą, 
bet kavą priėmė. O man išdavė tokią raudoną kor
telę, kurioj buvo parašyta plantacijos vardas ir di
delėmis raidėmis keli žodžiai: „1 alquere de cafe“. 
Tai, vadinasi, visos dienos uždarbis. Įsikišau korte
lę į kišenę kaip pinigą.

Dar man nenuėjus, atėjo su maišu ant kupros 
tas pats negras, kuris su savo dukterimis mus buvo 
aplenkęs. Lengvai pripildęs saiką su kaupu, ir jis 
gavo tokią pat kortelę. Bet kaip nustebau, kad jis iš 
kišenės išsitraukė dar keturias tokiais pat korteles. 
Padavęs visas tą dieną uždirbtas korteles, jis gavo 
vieną žalios spalvos, ant kurios suspėjau pamatyti 
užrašą „5 alqueres de cafe“. Eidamas galvoju; mes 
penki žmonės vos vieną, o jie trys — penkis alkirus.

Nespėjus prie savųjų sugrįžti, pasigirdo rago 
balsas. Kilo triukšmas, visi skubėjo namo. Mes, vis
ką pasiėmę, palikę tik kopėčias, ėjome toli atsilikę. 
Grįžę į trobą, nusiplovėme nuo rankų ir veido sto
rą prilipusių raudonų dulkių sluoksnį. Visi skundė
si, kad rankos sudraskytos, peršti. O man be galo 
skaudėjo kupra ir rankų raumenys, besistengiant su
gauti į orą išlėkusius kavos grūdus. Visi buvome al
kani ir godžiai valgėme ryžius su pupelėmis prie tro
bos pašalės ant plytų atsisėdę.

Štai praėjo diena. Diena darbo, iš kurio vaisių 
turėsime gyventi:. Tai pirmieji mūsų žingsniai sveti
moj šaly, tolimoj Brazilijoj, kurion tiek ruošėmės, 
tiek laiko ir nesmagumų nuo savo viršininkų turė
jome pernešti. Sukome galvas, spėliojome, kur yra 
ta mūsų pažadėtoji žemė, štai jau esame čia. Jau 
esame joje, bet kas laukia mūsų? Kaip dirbsime? 
Ar būsime mušami ir skriaudžiami, kaip sakydavo? 
Štai šiandien, dirbome kaip išgalėjome, bet niekas 
nesiuntė, neujo, neragino. Tik visa bėda, naujas 
darbas, visai svetimas.

...Seniai jau tas senas negras su savo dviem 
dukterim nebegali mūsų aplenkti ir net pasivyti. 
Kai aš su rėčiu išmesdavau grūdus į orą, tai sausos 
šakelės nebesugrįždavo į rėtį. Ateidavo „fiskalas“, 
nusišypsodavo ir, mušdamas per petį, sakydavo: 
„Muito bem“ — labai gerai. Dažnai vakare nune
šęs paskutinį maišą, nebe numesdavau žemėn, bet iš
pildavau tiesiai į skardinę, kaip senasis negras. Kas 
netilpdavo, pasilikdavo rytdienai — kam atiduoti 
darbą nemokamai. Paskui išmainydavau 5 raudo
nas korteles į vieną žalią su dideliu užrašu „5 
ahuere decafe“. Ir jau nebeskaudėdavo taip labai 
nugara ir rankos. Nebesiskųsdavo sudraskytomis 
rankomis ir kiti.

„LIETUVIŲ DIENOS“

Gegužės mėnesio „Lietuvių Dienos“ yra 
skirtos prelato Jono Kučingio, Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos klebono 40 me
tų kunigystės ir 30 metų klebonavimo su
kaktims paminėti. Ta .proga pateikiamas 
reportažas, nušviečiąs prel. J. Kučingio 
nueitą 40 metų kelią ir atžymimi jo 30 me
tų bėgyje atlikti parapijoje darbai. Gau
siai iliustruojamas retomis nuotraukomis 
iš prel. Kučinkio gyvenimo. Žurnalo virše
lį puoiša prel. J. Kučingio nuotrauka.
Be to, daug kitokios vertingos medžiagos.

PREMIJUOTAS DAIL. ŠALKAUSKAS

Brisbanėje (Australija) buvo surengta 
konkursinė dailės paroda. Pirmoji premija 
•teko lietuviui dailininkui H. Šalkauskui, 
kuris buvo pasiuntęs tik vieną kūrinį. Jam 
išmokėta 1.000 dolerių.

ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

Balandžio pradžioje „Southern“ bendro
vės keleivinio lėktuvo nelaimėje Ameriko
je žuvo inž. Vilius Gudaitis. Velionis, 53 
metų amžiaus, buvo JAV priešlėktuvinių 
raketų projekto administratorius. Kaip ci
vilis karinėje tarnyboje savo pareigomis 
buvo lygus brigados generolui.

Vladas Šlaitas

Saulėleidžio tiltas
Kiekvienas saulėleidis, 
kuris jungia praeinančių dieną 

su ateinančia naktimi, 
yra tiltas.
Kiekvienas tiltas yra raudonas 
nuo saulėleidžio ašarų
ir nuo staigaus ir saldaus pabučiavimo, 
kuris dega ant tilto.
Tu,
kuri kartų mane bučiavai

ant saulėleidžio tilto, 
jau daugiau ant saulėleidžio tilto 

manęs nebučiuosi, 
nes tiltas
yra duotas visiems aplamai

šio pasaulio gyventojams, 
idant kartą, 
saulėleidžiui degant, 
nebereikėtų 
niekados jau daugiau susitikti 

saulėleidžio pusėje.
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Internacionalizmas ar šovinizmas?
Žinomas britų žurnalistas ir rašytojas 

Robert Conquest, rašydamas Londono 
“Daily Telegraph“ dienraštyje apie So
vietų komunistų taktiką, paminėjo lietu
vių ir kitų tautų socialistų žudynes Sov. 
Sąjungoje. Jis sako, kad tairp nužudytųjų 
1936 — 38 m. buvo ir komunistų disidentų.

Mažojoje Liet. Tarybinėje Enciklopedi
joje, išleistoje 1966 — 71 m. buvo išvar
dinta bent šimtas pasižymėjusių lietuvių 
komunistų, žuvusių tuo laiku “asmenybės 
kulto sąlygomis“. Niekas ligi šiol dar neiš
aiškino, ar jie buvo sušaudyti Stalinui 
apvalant partijos aparatą nuo nepatikimo 
elemento, paruošiant dirvą Rusijos impe
rijos atkūrimui, ar jau tada būta komu
nistų disidentų (gal tautinių komunistų), 
kuriuos buvo nutarta likviduoti kitais 
būdais, negu tai daroma dabar.

Pastaruoju laiku "Komunistas“ kas 
mėnesį spausdina atsiminimus apie 
anuo metu sušaudytus Lietuvos komunis
tus, iškeliant jų nepaprastus nuopelnus 
Sov. Sąjungai, bet nutylint kad jie buvo 
likviduoti „asmenybės kulto sąlygomis“, 
kaip buvo sakoma prieš 10 metų išleistoje 
enciklopedijoje.

Kalbant apie lietuvius prieš karą gyve
nusius Sov. Sąjungoje, iškyla jų tautinio 
lojalumo klausimas. Likę dėl įvairių prie
žasčių po revoiudijas Sov. Sąjungoje/, 
lietuviai, be abejo, ilgėjosi savo tėvynės 
ir daugumas iš jų giliai savo širdyse tu
rėjo likti ištikimi savo tautai. Gal tokiu 
būdu galima išaiškinti jų norą išlikti 
lietuviais, apie ką rašė P. Mankąs 
straipsnyje “Lietuviai Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungoje“ (žiūr. P. Ru- 
seidkįas “Pasaulio Lietuviai'“ Kaunas, 
1935 m., 160 pusi.). Jis sakė: “Kai kuriems 
lietuvių komunistų vadams, kaip antai 
V. Kapsukui, rūpi ir lietuvybės, kaip 
tokios, išlaikymais, rūpi sulaikyti lietuvių 
nutautėjimo procesas. lEet dabartinėmis 
SSSR gyvenimo sąlygomis sunku tai 
padaryti.“ Tačiau kai kas buvo daroma.

Pagal 1927 m. duomenis, Sov. Sąjungoje 
.gyveno 41.463 lietuviai, iš kurių 21.816 
kalbėjo lietuviškai. Kai kur Rusijoje, o 
ypatingai Gudijoje būta grynai lietuviškų 
kaimų, kolchozų, bet dauguma lietuvių 
gyveno išsimėtę po visą šalį. Tuo laiku 
Sov. Sąjungoje etninės grupės, kaip lie
tuvių, dar galėjo turėti savo mokyklas. 
Pavyzdžiui, Gudijoje, Malkovo kaime, 
kur gimė ir augo dabartinis Lietuvos TSR 
min. pirm. Juozas Maniušis, buvo liet, 
pradžios mokykla. Kitos mokyklos buvo 
Sofeiske, Cegelnėj, Veretėjoje, Ivonių 
kolchoze. Dy mano vos kaime buvo net 
vidurinė mokykla. Viena liet, mokykla bu
vo Pavolgyje, Čiornaja Padina kaime ir 
pora Sibire.

Sov. Sąjungoje gyvenantiems lietuviams 
valstiečiams buvo leidžiamas laikraštis 
"Raudonasis Artojas“ (Minskas, 1927 — 
37). Bet to, kom. partija leido žurnalą 
“Priekalas“ (Maskva, 1931 - 38). Bet pra
dedant 1937 metais, visa lietuvių komu
nistų tautinė veikla Sov. Sąjungoje buvo 
sustabdyta. Laikraščiai uždaryti, o dau
gumas buvusių redaktorių bei bendradar

bių 'sušaudyta. Charakteringai apie tai ra
šo „Komunistas" (Nr. 12. 1976 m.):

“1937 — 38 mokais buvo represuota 
daugelis LKP veikėjų ir aktyvistų, kurie 
gyveno Tarybų Sąjungoje kaip politiniai 
emigrantai. Žuvo buvę LKP CK nariai 
B. Matusevičius, A. Nedvaras, I. Ošerovi- 
čius, P. Jankauskas. J. Kasparaitis. Mela
gingai apkaltintas. 1938 m. kovo suimtas 
ilgametis LKP vadovas, jos atstovas prie 
Kominterno Vykdomojo Komiteto Zigmas 
Angarietis. Jis žuvo (sušaudytas) 1940 m. 
gegužės 22 ,d.“ (Įsidėmėtina: sušaudytas 
trys savaitės prieš sovietų invaziją į 
Lietuvą!)

Dažnais jaunosios karįtos įkomunistas 
šiais laikais serga daltonizmo liga, nesu
geba atskirti spalvų, kai kalba apie poli
tinius žudymus: mato, kai šaudo baltieji, 
bet nemato, kai tą patį daro raudonieji. 
Pasižymėjęs mokslinikas Juras Požėla, 
1926 m. sušaudyto Karolio Požėlos sūnus, 
“Komunisto“ žurnale (Nr. 12, 1976) rašė 
apie “nenuplaunamą gėdą“ Lietuvai, kad 
buvo sušaudytas jo tėvas, bet nei vienu 
žodžiu neužsiminė, kad jo motina Katrė 
Matulaitytė buvo 1938. IV. 12 d.sušaudyta 
Sov. Sąjungoje, būdama pati komunistė 
ir pasižymėjusio komunisto našlė. Tokiu 
pat būdu buvo likviduotas nusipelnęs 
komunistas Rapolas Rasikas ( 1938. X. 
19), J. Staselis ir daugelis kitų.

Nuo tų prieškarinių laikų įSov. Sąjun
goje, už Lietuvos respublikos sienų, nėra 
nei vienos lietuvių mokyklos, nors lietu
vių esama daugiau, negu buvo 1927 m. 
Bet kokia lietuvių tautinė veikla ten yra 
griežtai persekiojama.

Rašytojas Antanas Venclova, keliavęs 
po Gudiją 1956 m., savo dienoraštyje 
nostalgiškai užrašė: “Grįždami iš Mikališ- 
kių pasukome į lietuvių salą —■ Gervė
čius... atvažiavę į miestelį iš karto buvo
me apsupti lietuvių — vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie puikiai, taisyklingai, beveik 
dzūkuodami kalbėjo su mumis. Lietu
viškų kaimų esą keliolika, žmonių apie 4 
tūkst.“ Apie tai, kad jiems neleidžiama 
turėti net liet, mokyklų, nei spaudos, 
žinome iš LKE1 Kronikų.

Tas faktas, kad nuo 1936 — 38 m. Sov. 
Sąjungoje buvo uždarytos visos lietuvių 
mokyklos, sustabdyti laikraščiai ir suimti 
veikėjai, ir kad dabar, po 40 metų, už 
Lietuvos respublikos sienų neleidžiama 
jokia lietuvių tautinė veikla, rodo, kad 
Sov. Sąjunga, nors sakosi esanti inter
nacionalizmo (tautų laisvės, lygybės ir 
draugystės) pavyzdys, iš tikrųjų yra visai 
priešingos ideologijos kraštas. Kaip ir 
Stalino laikais, ji veda rusų didžiatautinio 
šovinizmo politiką. Tik tokiu būdu galima 
išaiškinti tuos kitų tautų veikėjų perse
kiojimus bei žudymus, apie kuriuos pas
taruoju laiku priminė Robert Conquest. 
Tik taip galima suprasti ir dabartinį 
lietuvių tautinės kultūros slopinimą Sov. 
Sąjunge.

D. B.

LIETUVOJE
PARODA PARYŽIUJE

„Tiesa“ persispausdino Tasso-Eltos pra
nešimus apie 66-ąją tarptautinę Paryžiaus 
mugę, kurioje centrinę vietą užimąs Lie
tuvos skyrius.

„Neperdedant galima pasakyti, kad Lie
tuvos paviljonas su meniškai apipavida
lintais stendais yra vienas iš labiausiai 
lankomų mugėje. Šią nuomonę vieningai 
reiškia daugybė paryžiečių ir Prancūzijos 
sostinės svečių. Prancūzijos ir užsienio 
žurnalistai, nušviečia didelio mugės foru
mo darbą, verslinių sluoksnių atstovai, ko
mersantai.

„Lietuvos ekspoziciją galima pagrįstai 
vaidinti gražiausia šioje mugėje“, — tokie 
žodžiai buvo pasakyti per Prancūzijos ra
diją, ir po tokio apibūdinimo lankytojų 
srautas Tarybų Lietuvos paviljono salėse 
dar labiau padidėjo.“

Kaip apie parodą atsiliepė išeivijos lie
tuviai, parodo žemiau dedamoji ištrauka.

„Įdomūs atsiliepimai, kuriuos lietuviš
kai įrašė paviljone apsilankę lietuviai, gy

LKB KRONIKA NR. 26
AKIVAIZDI „LAISVĖS“ ILIUSTRACIJA

Lietuvos aukštųjų mokyklų politinis ir 
religinis studentų tramdymas iš saugumo 
darbuotojų pareikalauij'a vis didesnių 
pastangų. Kiekvienai aukštajai mokyklai 
priskirta pastovūs “šefai“ — saugumo 
darbuotojai, kurie kaip vorai, rezga savo 
tinklą: verbuoja dėstytojus ,iš kiekvienos 
grupės bent po vieną studentą, administ
racijos darbuotojus, kad vieni kitus sek
tų, stebėtų, klausytų ir pranešinėtų, kad 
“viskas“ būtų saugumui žinoma; kiek
vienas, kur jis bebūtų ir kuo beužsiimtų, 
visą laiką būtų baimės persekiojamas, 
kad gal kas nors nugirs jo šnekas, o nu
girdęs praneš, kad tiek studentus, tiek 
dėstytojus apimtų kraštutinės nevilties 
nuotaikos: nors visiems akivaiz,dįjs gru
biausias melas ir prievarta, vistiek nieko 
nepadarysi, prieš vėją nepapūsi. Saugu
mas skuba terorizuoti, kad žmogus net 
slapčiausiose savo sąmonės kertelėse 
neišdrįstų smerkti valdiškosios prievartos 
ir melo.

L. Žemės Ūkio Akademijos vienas iš 
„šefų“ yra Kauno saugumo tardytojas 
Daunys. Agrochemijos katedros docentas 
Žemaitis paslaugiai jam talkiininkaujia. 
Štai juos ir ėmė pasiekti žinios, kad minė
tos katedros mikroelementų tyrimo labo
ratorijos jaunesnysis mokslinis bendra
darbis Virgilijus Mačikėnas, labai jau 
uoliai bažnyčią lanko. „Neleisti rašyti 
mokslinio darbo ir akyliau stebėti“ — 
atėjo įsakymas iš aukščiau.

Ir štai 1976 m. pavasarį Virginijus 
paduoda pareiškimą į Kunigų Seminarją 
— prašosi klieriku priimamas. Čia jau 
Daunio kompetencijos neužteko. Atvažia
vo Seminarijos “šefas“ —saugumo papul- 
kiniinkas, sprendžiamasis priimamųjų 

venantys Prancūzijoje, Jungtinėse Valsti
jose, Vokietijos Federatyvinėje Respubli
koje. „ši paroda privertė mane pakeisti 
kai kurias savo ankstesnes pažiūras“, — 
prisipažino daktaras Glebus iš Bostono. 
Vienas parodos lankytojų Ričardas Bač- 
kis įrašė: .Labai puiki ir pasisekusi pa
roda. Tegyvuoja Lietuva!“

KETURI GYDYTOJAI-AKADEMIKAI
„Medicina“ praneša, kad Sovietų Medi

cinos Mokslų Akademijos nariais buvę iš
rinkti keturi lietuviai. Esą, jokia kita So
vietų respublika, išskyrus Rusijos Fede
raciją, negavusi daugiau kaip po du kan
didatus. Nariais — korespondentais iš
rinkti šie lietuviai:

Algimantas Marcinkevičius, med. dr., 
Vilniaus universiteto profesorius, širdies 
chirurgas.

Vacys Sadauskas, dr., Vilniaus universi
teto farmakologijos profesorius.

Bernardas Padegimas, dr., medicinos 
profesorius.

Stasys Čepulis, dr., burnos chirurgijos 
profesorius.

Pažymima, kad visi išrinktieji yra to 
paties Vilniaus universiteto profesoriai.

i klierikų vėtytojas. Ilgai klausinėjo, grau
deno ir gyventi mokė. Galiausiai nutarė: 
„Ne, iš šito neužsiverbuosim sau agen
to“. Saugumo sprendimo, Seminarijos 
rektoriaus antspaudu užantspauduoto, il
gai laukti nereikėjo.

Ž.Ū. Akademijos, kaip ir kitų įstaigų 
šoferiai išeiginėmis dienomis kartais 
uždarbiauja paveždami valdišku autobusu 
tai ekskursiją, tai vestuvininkus, tai 
grybautojus. Tuo nelegaliai kompensuo
jami skurdūs atlyginimai. VirginiĮj'us! 
paprašė vairuotoją nuvežti maldininkus 
į Šiluvą. Šį kartą tuoj sujudo voro tinklas. 
Doc. Žemaitis, kaip uolus bijūnas — kola
borantas net pats mašina 1976 metų rug
sėjo 20 d. nuvežė Virgilijų saugumam, kur 
Daunys keletą valandų plyšojo, kumštis 
iškėlęs, ir paromis ,ir kalėjimu, ir bylos 
sudarymu grasė. Puiki proga atsiskaityti 
su tikinčiu mokslinių bendradarbiu, išdrį
susiu panorėti net kunigu tapti.

Katedros vedėjui prof. Baginskui buvo 
įsakyta atleisti iš darbo mokslinį bendra
darbį Mačikėną. Kaip tai “švariai“ atlikti, 
kad nė “šuo nesulotų“, — tai jau katedros 
vedėjo rūpestis. Vienu jis gali būti tikras: 
aukštesnės instancijos šiuo atveju pro 
pirštus žiūrės į bet kurį teisės pažeidimą. 
O pabandyk nepaklusti, neišmesti, gali 
pats nemalonę užsitraukti.

Tokiu būdu V. Mačikėnas liko nepriim
tas į seminariją ir be darbo. Tikrai 
tikintiesiems tarybinėje tikrovėje “did
žiausia laisvė ir lygybė“.

Ir visai kita nuotaika tame darniame 
katedros ar laboratorijos kolektyve, kuris 
sugeba išsivalyti nuo saugumo informa
torių — išdavikų. Tais atvejais saugumo 
visagalybė staiga pasibaigia, ir grėsmingi 
„visažinantys viešpačiai“ tampa apgailė
tinais svetimkūniais sveikame visuomenės 
kūne.

KAIP VERTINAMAS SEPTYNIŲ 
PASITARIMAS

V. Sidaras Londone vykusį septynių Va
karų pramoninių valstybių vadų pasitari
mą „Valst. laikrašty“ vertino nelabai pa
lankiai. Baigdamas jis šitaip išsireiškė:

„Šaltai buvo sutikti JAV prezidento Dž. 
Karterio samprotavimai apie vadinamą
sias „žmogaus teises“. Anglijos, VFR ir ki
tų valstybių vadovai buvo nepatenkinti 
demagogiškais Dž. Karterio pamokymais. 
Jie turi savo nuomonę šiuo klausimu.

Kaip matome, išreklamuota JAV, Vaka
rų Europos ir Japonijos draugystė nėra 
nei nuoširdi, nei tvirta. Ją drąsko nuolati
niai prieštaravimai.“

Stebėjusieji tuos pasitarimus vietoje, 
susidarė kiek kitokią nuomonę.

Sodyboj per 
Sekmines

Į Sodybą per Sekmines 
Kelias mašinom užtvinęs, 
Vis lietuviškai veidai, 
Šypsos žmonos ir vaikai.

Čia Sodyboj per Sekmines
Duš bokalai ir stiklinės, 
Mes už laisvę Lietuvos 
Atsistosi™ ant galvos...

Ten prie kryžiaus per Sekmines 
Pasimelsim už tėvynę, 
O už brolius Sibire
Kelsim bokalus bare.

Kai Sodyboj per Sekmines
Trauksim “Leiskit į tėvynę“, 
Tai nuo tos dainos trankios 
Sudrebės vartai Maskvos!

Kas Sodyboj per Sekmines
Draugo žmoną apkabinęs, 
Čiulba: „Sukim prie malūno“, ’ 
To galvoje velnias tūno...

Kai Sodyboj per Sekmines 
Glausi vyrą prie krūtinės, 
Žinok, kad burtai sapnų 
Baigsis guoly samanų...

Jei Sodyboj per Sekmines
Eisi pasirinkt kiaušinių, 
Tai gaidys tau ent kupros 
Kakariekūūū užgiedos.

Kas Sodyboj per Sekmines
Naktį paparčius išmynę? . " ■. ■.
Ten jaunimas mūs. žvalus ' L 
šoko “tautinius ’šokius“...

Kai Sodyboj per Sekmines
Ištuštėja piniginė,
Nors ir liūdna, bet žinai — 
Pasibaigė atlaidai.

Tik “Dainora“ per Sekmines 
Vieniša ir nusiminus, 
Nes lietuviška spauda 
Grįžta net nepaliesta...

K. Žiogas.

(Kelionės įspūdžiai)

Kai draugo kviečiamas atsisakiau 
skristi į jo vasarnamį Floridoje, jis pa
juokė mano lengvapėdiškumų, kad su
ku į Egiptą. Girdi, tie patys krokodilai 
Egipte ir Floridoje, tik pastarojoje ma
no kišenė tiek nenukentėtų.

Gal krokodilai ir tie patys, bet Flo
ridoje nerasčiau piramidžių, šventyklų 
ir Nilo.

Ne taip lengva patekti į Egiptą. Rei
kia prašyti vizos, būtina skiepytis nuo 
raupų, o mūsų daktaras privertė ir nuo 
choleros, be to, prirašė tablečių nuo 
maliarijos, o atsiųstoji kelionių knygu
tė papildė vežtinų tablečių, kremų są
rašą. Tad viską surinkus, susidarė tikra 
vaistinėlė. O dar kaip tyčia Heathrow 
aerodrome prasidėjo streikai. Pajutau 
jų skonį pernai rudenį, kai Mancheste- 
rio aerodrome pralaukėme 17 valandų. 
Taigi dabar nelinksma buvo keliauti į 
Londoną, tačiau šį kartą likimas buvo 
palankesnis, laiku po daugiau kaip 
penkių valandų kelionės nusileidome 
Kairo aerodrome, atsidūrėme Afriko
je.

Kairas 9 milijonų miestas, pilnas 
vargo, skurdo, puikių vilų, puošnių 
kvartalų, gražių pastatų ir didingumo, 
kurį teikia žavusis, pasakiškas Nilas.

Mečetės, gyvas triukšmingas judėji
mas su dūdavimais primena Istambulą, 
bet Kairo oras malonesnis, švaresnis, 
be dūmų, centras labiau aptvarkytas, 
nors gatve pereiti vietomis tas pats, kas 
džiunglėse sutikti liūtą ir pasitikėti sa
vo laime. Jei Istambulo gatvės keistos, 
be moterų, čia kaukši stuksėdamos 
moderniais batukais, kartu maišosi 
Kristaus laikų apdarais moterys ir vy
rai.

Su geru egiptologu (reikalingi ketu- 
| ri metai baigti šį fakultetą) lankome 

muziejus, mečetes. Nuteikia puiki Mo
hamed Ali mečetė. Ten aukštai šone 
užsilikęs ir karaliaus Faruko stiklinis 
pastatėlis, kuriame sėdėdavo maldos 
metu. Mečetė didžiai išgražinta ir jos 
akustika nuostabi. Teko išgirsti gie
dant dvasiškį. Visą dieną prasėdėčiau, 
besigėrėdamas, beklausydamas. Išlėkę 
iš burnos melodingi žodžiai, ilgai rai
tėsi, skraidė šioje nuostabioje akusti
koje ir pats giedorius klausėsi jų lėtai 
bedingstančių, bemirštančių.

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIlIIIIltUIIIIHHIIIHIini^

R. Spalis
^lllllllllllllllUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Pakeliui į mečetes senojo Kairo 
miesto dalyje, pirmą— kartą pažvelgė
me į baisų skurdą. Landynės, murzini 
vaikai, pilki žmonės nuo dulkių ir ne
švarumo. Tie vaizdai kai ką prislėgė; 
nepagerino vaizdo ir aplankytas baza- 
ras-turgus. Nešvarumas, iš kažkur atsi
radusios balos, musėmis aplipęs šuo ir 
kiti vaizdai greičiau suvarė į mašiną, 
negu tikėjomės. Jei Turkijoje nepaste
bėtas vaikų, pardavėjų įkyrumas, čia 
nuolat esi jų apsuptas, per prievartą 
mėginama įpiršti suvenyrų, kepuraičių 
nuo saulės, padirbtų senienų ir kitko. 
Ten, kur lankosi turistai, visada sukasi 
ir policininkas, kuris seka, kad nebū
tų peržengtos ribos. Abejoju, ar drą
siausias turistas, net keli, išdrįstų kišti 
nosį į senuosius kvartalus.

Net toliau į pietus, mums plaukiant 
laivu, išbėgus kurios vietos pasižiūrėti, 
kartu išlipdavo ir keli drūtesni jūrei
viai, saugodami mus nuo kokio nema
lonaus susidūrimo.

Jei dar prieš kelioliką metų labiau 
atsilikusiuose kraštuose turistas buvo 
savotiškai subsidijuojamas vietos var
guomenės sąskaiton, tai tie laikai pasi
baigė. Iš dalies tai sveikas reiškinys, 
nors kai kur ir perdėta, prasideda lyg 
ir lupikavimas. Egipto svaras už šio 

krašto ribų beveik bevertis. Kad turis
tas neprisipirktų tų svarų, piastrų (pe
nų), uždrausta juos įsivežti ir kartu už
drausta išvežti. Kairo aerodrome „Du
ty free shop“ galima nusipirkti tik už 
svetimą valiutą, bet ir tai pasirinkimas 
labai menkas. Už anglišką svarą gau- 
davom 1.19 egiptietiško svaro. Tuo 
tarpu už sodos vandens vieno ir pusės 
litro butelį tekdavo mokėti nuo 65 iki 
90 piastrų.

Puikusis Nilas, Egipto geradarys, 
senovės dievas, krašto tėvas ir motina 
dabar žiauriai teršiamas. Visos srutos, 
visi nešvarumai verčiami į jį. Neper
žvelgiama drumzlina masė teka pro ša
lį ir tik toli į pietus jis kiek skaidres
nis, prie kranto net pasimato žuvys.

Dėl to nešvarumo turistai perspėti, 
kad nesimaudytų, pilna kažkokių kir
mėlių, kurios, patekusios į kūną, pra
siskverbia iki kepenų ir ten apsigyve
na. Žinoma, vietiniai to nepaiso. Ne
įmanoma gyventi prie pat vandens ir 
karščio metu neįlįsti į jį.

Perspėjama dėl daržovių ir dėl van
dens iš čiaupo. Taigi burnai skalauti, 
dantims valyti perkam tą brangų so
dos vandenį viešbučiuose, kai tuo tar
pu likeriai, vynai pigesni, ir tai sužino
jome vėliau, užtikę spiritų krautuvę.

Bet vietos specialybė yra „bakšiš“. 
Atrakino tau kambarį, ir tiesia ranką, 
duok bakšiš; įnešė lagaminą — bakšiš. 
Kartą liftu pakilom į bokštą, iš kur ne 
tik visas Kairas matosi, bet ir Gizos pi
ramidės. Pasitikęs jaunuolis, pirštu 
bakstelėjo į vieną pastatą, radijo stotį 
ir tuoj pareikalavo bakšiš. Visur taip. 
Ir, kaip tyčia, neįmanoma gauti smul
kiųjų. Kartą, į kelionės galą, mūsų Ni
lo laivo įgulai nutarėm surinkti pinigų 
ir kolektyviai įteikti. Surinkom, įtei- 
kėm, kiekvienam teko daugiau kaip du 
ir pusė svaro. Karštai padėkota mums, 
bet kitą dieną, apleidžiant laivą, prisi
statė ir „cabin boy“ (turįs per 50 me
tų) ir rankšluosčių keitėjas, lovų tvar
kytojas, valgių padavėjas ir kiti. Ten

ka prisipažinti, traktavo mus labai ge
rai. Užteko žodžio. Taisė, keitė, nešio
jo, žiurėjo, kad vietiniai kur neprikul
tų ir t. t. Taigi antrą kartą davėm tą 
„bakšiš“.

Trečią buvimo dieną, apžiūrėję me
četes, muziejų, išvykome į Memfis, se
nąją Egipto sostinę, įkurtą 3200 metų 
prieš Kristaus gimimą. Anot vadovo, 
tai buvo pirmasis pasaulio miestas, de
ja, pėdsakų beveik nebeliko dėka tikė
jimo, kuris skelbė, kad šis gyvenimas 
tik pasiruošimas anam, pomirtiniam. 
Todėl nesirūpinta statyti stipresnius gy
venamuosius pastatus, o mėginta įam
žinti palaikų statiniuns, kapus, kur vie
na siela ir toliau gyvena, kai kita iš
skrenda.

Įdomūs reginiai prie Nilo. Laukai, 
palmės, dirbą beduinai, maloni, saulė
ta žaluma, derelinga žemė, tik lūšnos 
gadina vaizdą. Egiptietis vadovas aiš
kina, kad žemė buvo atimta iš stam
biųjų žemvaldžių ir išdalyta beže
miams. Tie pradėjo dalyti savo prie
augliui, ir belikę maži ploteliai, kurie 
mažai duoda naudos ir vos beišlaiko 
patį savininką.

Per dykumą traukiam į Saqqarą. Pa
keliui matome pirmąją faraono Zoser 
piramidę, bet tik iš tolo. Ji nėra viena 
iš didžiųjų, svarbiųjų. Pamatau sfink
są ir pirmą stiprų įspūdį padaro uolo
je iškalta piramidė, kurioje buvo laido
jami šventieji buliai. Nepasakosiu, jų 
istorijos, bet jie buvo lygiai, rūpestin
gai balzamuojami kaip faraonai. Ly
giai per šnerves jiems iščiulpiami sme
genys, lygiai dabinami, puošiami bran
genybėmis. Kiekvienas toks buliaus 
sarkofagas sverdavo daugiau kaip 50 
tonų. Sunku įtikėti, kad tokį svorį gali
ma buvo gražiai įspausti, pastatyti ma
žoje vietoje be mašinų pagalbos, kelių 
žmonių rankomis, bet vadovas atiden
gia mums paslaptį, kaip tai buvo pa
daroma. Tų nišų buliams visa eilė iš 
koridoriaus abiejų pusių. Vagys ir čia 
įlindo, nukėlė sunkųjį granitą ir api
plėšė bulius.

Papietavę dykumos restorane, suka
me į Gizą, kur garsiosios piramidės ir 
sfinksai.

Prisipažįstu, jaudinuosi kaip vaikas. 
Seniai svajojau atsidurti šioje vietoje 
ir dabar sapnas virsta tikrove. Artėjam 
pire Cheopso, Chefreno ir Mikerino 
piramidžių. Mus apsupa beduinai su 
kupranugariais, asiliukais ir siūlo joti 
iki tų pastatų. Pagaliau liečiu Cheopso 
piramidę: ji 137 metrų aukštumo, prie 
jos dirbo šimtas tūkstančių darbinin
kų. Ak, koks menkas žmogelis greta to 
paminklo! Vagys, ieškodami turtų, 
prakalė tunelį į faraono kambarį, tuo 
tuneliu ir mes dabar kopsime. Aukštai, 
viršuje pažymėtas ir statytojų įėjimas, 
pro kur buvo įnešti palaikai.

Vadovas perspėja mus, kad kas turi 
nesveiką širdį, nugaros negalavimą ar 
klaustrofobiją, tegu nelenda. Dėkoju 
savo širdžiai, nugarai ir maunu su ki
tais. Nėra laiptų, tam tikros lentos po 
kojomis, vietomis tenka trigubai susi
lenkti, porą kartų kaukšteliu galva į 
granitą, kietas perkūnėlis! Dejuoja ir 
kiti. Kur susidurta, ten dažnai iki krau
jo. Matuoju, čiupinėju granitų klodus. 
Po 30-40 ir daugiau tonų kiekvienas, 
širdyje auga ir pagarba, ir nuostaba 
statytojams, technikai, aniems lai
kams. Piramidės didingumas tik čia, 
viduje, pajuntamas. Kilam į viršų kaip 
tos menkutės musės ir ten, kažkur cent
re, granitų širdyje atsirandame faraono 
pomirtinėje buveinėje. Dabar tik tuš
čios sienos, viskas išplėšta, išnešta. Di
delis aukštas kambarys. Erzina mane 
neonų šviesos. Turėtų būti kita šviesa, 
primenanti tuos praėjusius tūkstančius 
metų.

Prie vienos sienos sėdi du jauni eu
ropiečiai. Manytum negyvos mumijos. 
Sėdi be judesio, užsimerkę. Mistiškai 
susikaupę mėgina pajusti šios vietos 
praeitį. Kambario lubas sudaro ilgi 
granito blokai, kiekvienas po 50 tonų.

(Bus daugiau)
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AČIŪ UŽ TALKĄ

Europos __
Lietuvių Kronika

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
E. Purželis — 1.50 sv„ A. Pupelis — 1.50 

sv., J. Eernotas — 1.50 sv., S. Ūsas — 1.00 
sv., N. Žvirblis — 0.50 sv.

PENKTADIENIO DISCO

Penktaidenio Klubo disco šokių vaka
ras, kuris turėjo įvykti birželio 3 dieną, 
atidėtas iki rudens.

PRELATAS L. TULABA APLANKYS 
SODYBĄ

Per lietuvių sąskrydį (birželio 5 d.) So
dyboje laikys pamaldas ir pasakys pa
mokslą prėl. Ladas Tulaba P. A., Romos 
Lietuvių kolegijos rektorius.

Praėjusiame numeryje prel. L. Tula-bos 
pavardė buvo neteisingai atspausdinta. 
Už tai gerb. prelatą labai atsiprašome.

VERTA ĮSIGYTI KNYGĄ APIE PUTINĄ

Nidos išleistoji M. M. Mykolai-tytės-Sla- 
vėnienės knyga „Putinas mano atsimini
muose“ jau susilaukė labai gražių atsilie
pimų. Tai veikalas apie lietuvių žymųjį 
poetą, rašytoją ir mokslininką, kurį kiek
vienas lietuvis turėtų .perskaityti.

Nidos Knygų Klubas mažiausia narių 
turi Europoje, o Vokietijoje nėra net kny
gų platintojų. Todėl atsiranda pasiteira
vimų, kaip patogiausia knygą įsigyti. O 
įsigyti ją galima labai paprastai: Vokieti
joje arba JAV, kaip ir Anglijoje, pakan
ka tik parašyti čekį arba pašto perlaidą ir 
pasiųsti tiesiai Nidos Knygų Klubui.

Knygos kaina (ne nariams) JAV — 8 do
leriai, Anglijoje — 4 svarai, o Vokietijoje 
— 18 DM (įskaitant persiuntimą).

Patartina knygą nedelsiant įsigyti, nes 
vėliau gali pritrūkti.

Nidos Knygų Klubas
2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PU 
England.

STUDIJŲ SAVAITES DALYVIAI

Į Lietuviškųjų Studijų Savaitę ligi šiol 
užsirašė per šimtą žmonių, kurie atvyks 
beveik iš visų Vak. Europos kraštų ir 

•Amerikos. Be anksčiau minėtų menininkų, 
literatų ir kultūrininkų, kurie skaitys pa
skaitas, — Studijų Savaitėj dalyvaus J. E. 
vysk. Antanas Deksnys, J. ir A. Glemžos 
(Stuttgart), G. Grinienė (Roma), P. ir Ž. 
Klimai (Paryžius), dr. J. ir Ei. Nonkaičiai 
(Stuttgart), J. Stasiulienė (Ciurich), M. 
Žilinskas (Berlynas); gydytojai: dr. K. 
Augevičius, dr. J. Pečiulionytė, dr. E. 
Vaitkevičiūtė, dr. Alina Plechavičiūtė; 
jaunimo veikėjai — G. Juozapavičiūtė. V. 
Bartusevičius, K. Ivinskis. Be to, dalyvaus 
visas Savaitės Rengimo komitetas, suda
rytas praėjusiais metais Paryžiuje: Alina 
Grinienė, dr. A. Gerutis, dir. V. Natkevi
čius, M. -Landas ir inž. A. Vilčinskas.

Registracija i Studijų Savaitę pratęsta 
iki birželio 15 d.

Informacijų teikia: Committee for 
Lithuanian Study Week, 2, Ladbroke Gar
dens, Landon, Wil 2PT, England.

JUBILIEJINIS FESTIVALIS

Rytų ir Vid. Europos tautų dainų ir šo
kių festivalyje, kuris ruošiamas Royal Al
bert Hall salėje birželio 10 dieną 7.30 vai., 
dalyvaus šių tautų -ansambliai: čekų, estų, 
vengrų, lietuvių, latvių, lenkų ir ukrainie
čių. Salė bus papuošta tų tautų tautinėmis 
vėliavomis. Festivalis bus atidarytas ka
rališkos artilerijos trimitais.

Festivalio programoje, be anksčiau ap
rašytų dalykų, -bus -atlikta vengrų čarda- 
šas, ukrainiečių šokis hopakas ir tautinės 
dainos. Ukrainiečių choras (90 daininin
kų) atvyks iš Manchesterio. Iš lietuvių 
pasirodys Londono jaunimo tautinių šo
kių grupė ir choras.

Bilietus patartina įsigyti iš anksto, nes 
gali pritrūkti. Parduodami tik Albert Hall 
kasoje, kaina nuo 50 p iki 3 sv.

SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Praėjusią savaitę L. Namuose Londone 
lankėsi australiečiai Ed. Šu-rka, K. Jana
vičiūtė ir Jūratė Janavičiūtė su vyru. Iš 
Chica-gos L. Namuose apsistojo kadaise 
Anglijoje gyvenęs Pr. Adomaitis.

Kai kurie iš svečių žada nuvykti ir į 
Anglijos lietuvių sąskrydį Sodyboje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — birželio 5 d., Švč. 
Trejybės šventėje, 11.15 vai., Liet. Ži
dinyje.

BRADFORDE — birželio 5 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — birželio 12 d., 1 vai. p. p. 

St. Columba bažn., Pelion.
BRADFORDE — birželio 19 d., 12.30 vai.: 

iškilmingos pamaldos už Lietuvą ir 
ištremtus bei kalinamus lietuvius, da
lyvaujant organizacijų atstovams su 
tautine vėliava.

P. Bugailiškiui, V. Ignaičiui ir V. Liule- 
vičiui (Chicago) už informacijas. J. Leke- 
šiui, Leškevičiui (Berlynas) ir J. Sondai 
(„Keleivio“ redaktoriui Amerikoj) už Lie
tuvos miestų herbų pavyzdžius.

Dabar belieka sunkiausias ir svarbiau
sias dalykas — surasti sugebančius lais- 
vanorius, kuriems būtų įdomu ir sutiktų 
padaryti herbus reikiamo dydžio pagal tu
rimus pavyzdžius.

Būsiu įlabai dėkingas tiems, kurie 'šiuo 
reikalu susidomėtų ir parašytų man šiuo 
adresu:

24. Burns St., Nottingham, S. Kuzmins
kas.

Herbai yra gražūs, labai spalvingi, to
dėl, kas šio darbo besiimtų, turėtų didelį 
estetinį pasitenkinimą.

Dar kartą ačiū!
S. Kuzminskas

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON

Šiais Britanijos karalienės sidabrinio 
jubiliejaus metais Anglijos lietuviai su
važiuoja savo Sodybon tradiciniam susiti
kimui. Tai įvyks sekmadienį, birželio 5 
dieną.

Londono lietuviai negali atsilikti nuo 
kitų vietovių, jie vyksta autobusu, kuris 
išvažiuoja nuo Lietuvių bažnyčios, 21 The 
Oval, Hackney Road, E2, 8.30 vai. ryto, 
pro Lietuvių Namus (1-2 Ladbroke Gar
dens), paimdami keleivius 9 vai. rytą. Iš 
abiejų vietų autobusas išvyksta punktua
liai, nieko nebus laukiama.

Norintieji pasinaudoti autobusu, prašo
mi tuojau užsirašyti Lietuvių klebonijoje, 
pas Igną Dailidę, N. Žvirblį, P. Mašalaitį 
ir S. Kasparą. Lietuvių Namuose — pas 
A. Žukauską.

Kaina vienam asmeniui £2.20. Užmoka
ma užsirašant.

KRYŽIŲ ŽYGIS UŽ PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ

Sekmadienį, birželio 19 d. Aylesforde 
įvyksta antrasis tarptautinis kryžių žy
gis už -persekiojamą Bažnyčią.

I šį kryžių žygį lietuviai Londone ne
organizuos -atskiro autobuso, o jungsis 
prie bendros didžiulės Londono Westmins- 
terio arkivyskupijos išvykos.

Visi lietuviai, kurie norėtų dalyvauti 
Aylesforde ir naudotis autobusi, prašomi 
užsisakyti -sau vietą pas išvykos organiza
torę, Miss Vi. Hali, 5 St. Matthews Str., 
London, SW1. Užsisakoma laišku kiek ga
lima greičiau, prisiunčiant Postal Order 
£1.20. o jeigu kam sunku tai atlikti, Lon
dono Lietuvių Katalikų Bendrijos Taryba 
padės užsisakyti.

Išvykstama nuo Westminsterio Romos 
katalikų katedros, Ashley Place and Am
brosial Ave., SW1, punktualiai 9.30 vai. 
rytą, o grįžtama iš Aylesforde 6 vai. vaka
re.

GLOUCESTER
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Birželio 5 dieną Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius rengia ekskursiją į Lietuvių 
Sodybą. Iš Gloucesterio autobusas išvyks
ta 8 vai. rytą nuo ukrainiečių klubo, o iš 
Stroudo miesto centro 8.30 vai. Prašome 
nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

DERBY
MINĖJIMAS

Pranešame, kad birželio 11 d. DBLS 
Derby skyrius rengia kuklų tragiškųjų 
birželio įvykių

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „Buxton“ viešbučio 

patalpose, Boyer Str., Derby, 6.30 vai. vak.
Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 

svečius maloniai kviečiame gausiai į šį 
minėjimą atsilankyti, kur bendrai prisi
minsime ir pagerbsime tragiškąjį mūsų 
tautos įvykį.

Skyriaus valdyba

STOKE-ON-TRENT
SVARBI SUEIGA

Svarbi tuo, kad joje dalyvavo du iš -Lon
dono atvykę jaunimo lituanistinės veiklos 
atstovai, R. Šova ir A. Vilčinskas.

Šis skyrius nuo seno tvarkėsi savotiškai 
šeimyniniu būdu. Sueigose nebuvo krei
piamas griežtas dėmesys i protokolus bei 
kitus kietus formalumus. Už -tai ir šį kar
tą, skyriaus pirmininko P. Dudėno pa
kviestas susirinkimui pirmininkauti, vete
ranas V. Andruškevičius mikliai pravedė 
dienotvarkės formalius punktus: skyr. 
pirm. P. Dudėno ir kasininko P. Vencaičio 
pranešimus, naujos skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimus. Po to pir-mi- 

ninkaujantis pakvietė jaunimo atstovus iš 
Londono atlikti savo misiją.

R. Šova, priminęs, jog kadaise yra gyve
nęs su tėvais šioje apylinkėje, savo sklan
džioje kalboje, kurią vėliau pakartojo 
angliškai, aiškiai nusakė apsilankymo 
tikslą ir reikšmę. Pažymėjo, kad yra gy
vas ir būtinas reikalas suburti gausų ir 
mišrų lietuvišką jaunimą į organizuotą 
vienetą, nes nuo to priklausys mūsų lietu
viškoji veikla ir kova už Lietuvos laisvę. 
Priminė apie pavojų lietuvybei ir lietuvių 
išeivijai, jei jaunimas dabar nepasirūpins 
ir nesugebės pavaduoti jau pavargusį ir 
retėjantį senimą.

A. Vilčinskas nusakė, kur, kada ir kaip 
bus ruošiami įvairūs jaunimo pobūviai ?r 
sambūriai čia ir užsienyje. Ragino sky
riaus valdybą padėti materialiai tiems, 
kurie norėtų dalyvauti, bet baiminasi iš
laidų.

Po to ši šeimyniškai-demokratiška suei
ga formaliai buvo užbaigta. Atstovai iš 
Londono itęsė toliau pasikalbėjimus, o se
noji karta, užgerdama putojantį alutį, 
džiaugėsi išsirinkusi naują ir labai jauną 
skyriaus valdybą. Išrinkti: V. Dargis, R. 
Kamarauskas ir J. Repšys. Revizijos ko
misijom J. Zaveckas ir J. Andruškevičius. 
Tai bene jauniausias valdybos kabinetas. 
Amžiaus vidurkis šių penkių yra — 30 
metų. Jauniausias J. Andruškevičius — 20 
metų. Seniausias, daugeliui pažįstamas ir 
žinomas, patyręs veikėjas V. Dargis.

Darant išvadas galima pasakyti, jei jau
nimo atstovų įdėtas vargas, nepatogumai 
ir didelis pasišventimas atneštų teigiamų 
rezultatų, ir mūsų gausų jaunimą pavyk
tų suburti ir apjungti, tai ir vėl būtume 
kaip pirmame dešimtmetyje čia atvykę: 
gausūs, ryžtingi ir, svarbiausia, vieningi.

Susirinkime dalyvavo 40 asmenų, jų 
tarpe apie 12-ka jaunimo iš esamų šioje 
apylinkėje 38. Čia ir glūdi mūsų viltys, 
kad nauja, jauna skyr. valdyba gal suge
bės apjungti ir likusius, dar nedrąsius.

Kunigas -S. Matulis, kuris tuo laiku vi
zitavo parapiją, padarė susirinkime kele
tą nuotraukų, padėkojo senajai valdybai 
už pagalbą bažnyčios reikaluose ir prašė 
apsilankyti rytojaus dienos pamaldose. P. 
Dudėnas širdingai dėkojo svečiams iš 
Londono -ir gausiai susirinkusiems na
riams.

V. A.

LIET. SODYBA
TRADICINIS SĄSKRYDIS

Šiais metais tradicinis lietuvių sąskry
dis (jau 23-čias) Sodyboje įvyksta birže
lio 4-5 dienomis. Kadangi tai yra gana il
gas atostogų savaitgalis, tai laukiama sve
čių iš visų salos kampų.

Kaip ir seniau, šeštadienio vakarą ruo
šiami 'šokiai jaunimui ir -senimui. Gros 
geras orkestras. Sekmadienio programa 
bus pranešta vėliau.

Norintieji užsisakyti kambarius, prašo
mi nedelsiant tai padaryti. Jei atsirastų 
ekskursijų ar šiaip didesnis skaičius žmo
nių, tai nakvynėms būtų parūpintos pala
pinės. Organizuojantieji ekskursijas, pra
šomi kiek galima greičiau apie tai pain
formuoti Sodybos administraciją.

Tad visi kviečiami į tradicinį sąskrydį, 
atlaidus ir kermošių.

BELGIJA
PUIKUS KONCERTAS

Balandžio 23 d. Mons-sur-Marchienne 
miestelio maldykloje įvykusiame koncer
te pasirodė ir mūsų tautiečiai — pianistė 
R. Lampsai'tytė tir fleitistas P. Odinis.

Programoje dainavo „Pays Noir“ miš
rus choras, išpildydamas E. Costeloy, C. 
Jeneųuin, D. Milhaud ir kitų kompozitorių 
kūrinius.

R. Lampsaitytė paskambino Čiurlionio, 
Bajorino kūrybos.

P. Odinis, akompanuojant R. Lampsai- 
tytei, fleita atliko Mocarto, Bacho. Loil- 
leto ir Gauberto darbus.

Koncertas praėjo jaukioje ir pakilioje 
nuotaikoje. Publikoj matėsi ir keletas lie
tuviškų veidų. Pagarba ir padėka poniai 
Spies-Gailiūtei, kurios pastangomis belgai 
galėjo susipažinti su mūsų kompozitorių 
kūryba ir jaunaisiais atlikėjais. (Mūsiš
kiai, kaip atrodo, mieliau klausosi stiklų 
žvangėjimo muzikos: keliolikos galvų bū
rys „koncertavo“ parapijos kavinėje).

Dėkojame R. Lampsaitytei ir P. Odiniui, 
kurie nepabūgo ilgo kelio, nuovargio, kad 
praskaidrintų Belgijos lietuvių kasdieny
bę!

E. C.

VOKIETIJA
FILMAS APIE LIETUVĄ

Vokietijos televizijos „Norddeutsche 
Rundfunk“ pagamino pusvalandinį filmą 
apie tikėjimo padėtį Lietuvoje. Filmas ba
landžio pabaigoje buvo rodytas šiaurės 
Vokietijos programoje. Manoma, kad jis 
bus rodomas ir visoj Vokietijoj bei Aust
rijoj. Muencheno „Ratukas“ gavo to filmo 
kopiją ir pademonstravo dviem atvejais 
muencheniečiams lietuviams.

Apie jaunimo -požiūrį į religiją, tikin
čiųjų varžymą, ,Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką“, vyskupų Sladkevičiaus ir 
Steponavičiaus padėtį, apie religinį atgi
mimą Lietuvoje, Nijolę Sadūnaitę ir kt. 
pasakoja šiuo metu Vakarų Vokietijoje 
apsigyvenę lietuviai, neseniai Vakarus pa
siekusi rusų disidente Liudmila Aleksie- 

jeva -ir Šveicarijoje gyvenantis disidentas 
Anatolijus Levitinas-Krasnovas. Plačiai 
kalbama apie Nijolės Sadūnaitės atvejį, 
rodoma jos nuotrauka ir pateikiama iš
trauka iš Vasario 16-osios gimnazijos mo
kinių suvaidintos Sadūnaitės teismo in
scenizacijos. Paminėtas kunigų ir tikin
čiųjų skaičius Lietuvoje, parodytos nuo
traukos bažnyčių, paverstų muziejais, pa
rodų rūmais ir t. t.

PAMINĖTAS
MARIJOS PEČKAUSKAITĖS — 

ŠATRIJOS RAGANOS IR O. L. V.
MILAŠIAUS 100-ASIS GIMTADIENIS

Nepriklausomoje Lietuvoje gražiai pri
gijusią Motinos dieną Šiaurės Reino-Vest
falijos lietuviai paminėjo ir šiemet. Ta pa
čia proga prisiminta visų lietuvių motina 
Tėvynė ir du jos vaikai, daug pasidarbavę 
savo tautai ■— M. Pečkauskaitė — Šatri
jos Ragana ir O. L. V. Milašius, abu gimę 
1877 m., caro valdžios ir spaudos draudi
mo laikais.

Pačiame Duesseldorfo miesto centre, 
erdvioje Rytų Vokietijos Namų iškilmių 
salėje gegužės 21 d. 16.00 vai. kapelionas 
T. Konstantinas. O. F. M. Cap. už gyvas ir 
mirusias lietuves motinas atnašavo šv. 
Mišias, o perstačius stalus ir kėdes, sekė 
tolimesnė programa. Ilgokoje paskaitoje 
dr. K. Gulbinas nušvietė įvykius ir žmo
nes, kurie nulėmė M. Pečkauskaitės įsi
jungimą ir išskaičiavo visą eilę lietuviškos 
kultūros sričių, kuriose rašytoja ir auklė
toja stipriai ar net pirmaujančiai pasi
reiškė. Paskaitininko nuomone, M. Peč
kauskaitė esanti ir liksianti viena ryškiau
sių asmenybių lietuvių kultūros istorijoje.

Meninę programos dalį pakaitomis at
liko iA. Bučinsko vadovaujamas moterų 
kvartetas ir iš Belgijos atvykusi daininin
kė B. Spies-Gailiu-tė su akomponiatore 
ponia Salm. Solistė šį kartą pasirinko St. 
Šimkaus harmonizuotas liaudies dainas ir 
su gyvu įsijautimu -pada-in-avo: Kukavo 
gegutė, Vai, nekukuok, Išėjo tėvelis, Aš 
augau pas tėvelį. Akomponiatore Salm pia
ninu paskambino jos pačios sudarytą lie
tuviškų liaudies dainų melodijų pynę. -Bi 
Spies į meninę programos dalį įpynė :r 
trumpą O. L. V. Milašiaus gyvenimo bei 
kūrybos apybraižą.

Š. Reino-Vestfalijos lietuvių moterų 
kvartetas gražiai atliko net kelias naujes
nes lietuvių liaudies dainas. Ypatingai gū
džiai nuskambėjo duetu padainuotas Tas 
vakaras: pačiame gyvenimo žydėjime jau
nas vyras prisimena, kaip motina, dar lyg 
vakar, jį augindama mylavo, bet „šitą ty
lų vakarą nuskambino varpai“.

Programos atlikėjams padėkojo PLB 
VKV atstovas M. R. Kiužauskas ir pakvie
tė vakarienės, žiūrovai, grojant Petrikai- 
čio kapelai, turėjo progos pasišokti iki 
24.00 vai. Svečių tarpe buvo tokių, kurie 
lietuviškame renginyje nebebuvo dalyva
vę jau keliolika metų. Net iš Pietų Afri
kos buvo vtiena viešnia, 'kuri tuo laiku -pra
leido atostogas pas Vokietijoje gyvenan
čius tėvus.

ks

VIENUOLĖS AUKSINIS JUBILIEJUS
Lietuvaitė vienuolė seselė Petra (Ona 

Augaitytė), šv. Elžbietos kongregacijos 
narė, iškilmingai paminėjo auksinį — 50 
metų — vienuoliškojo gyvenimo jubiliejų. 
Iškilmes surengė Šv. Elžbietos -kongrega
cijos vienetas ir šv. Vicelino parapija Neu- 
muensteryje. Iškilmės truko dvi dienas.

Seselė Petra seka lietuvišką spaudą, 
mėgsta lietuviškas dainas ir 'šokius. Nors 
jau sulaukusi gražaus amžiaus (77 m.), 
bet savo dvasioje yra labai sveika, jauna 
ir kūrybinga. Ji darbuojasi svetimtaučių 
tarpe, bet visada suranda laiko aplankyti 
lietuvius ir su jais nuoširdžiai pabendrau
ti.

PAGERBTAS LIETUVIS KUNIGAS

J. E. vyskupas Enrikas-Marija Jansen, 
Hildesheimo vyskupas, atsiuntė į Leben- 
stetą specialų raštą, kuriame pagerbė lie
tuvį kunigą V. Šarką už jo uolų -kunigišką 
darbą per 25 metus Salzgitterio lietuviams 
ir kitiems, šis -raštas buvo perskaitytas 
bažnyčioje, kada buvo laikomos pagrindi
nės pamaldos Šv. Juozapo Darbininkų 
Šventėje. Kun. Rudolf Schmidt, kun. V. 
Šarka ir rektorius Drutschmann minėjo 
tą dieną savo profesinės veiklos jubiliejus. 
Lietuvį kunigą pasveikino lietuviai ir ki
ti. Po pamaldų kun. V. Šarka tarė padėkos 
žodį vokiškai visiems, kurie lietuviams pa
dėjo šiame krašte įsikurti ir turėti savitą 
lietuvišką gyvenimą.

Dovanas ir sveikinamo žodį perdavė 
-pirm. Ant. Kairys, dr. A. šilinytė ir Ona 
Gucaitienė. Vargonais tą dieną iškilmių 
metu grojo prof. dr. Vytenis M. Vosyliū- 
nas. Paskiau parapijos salėje buvo gra
žios vaišės ir jaukus pobūvis.

MOTINOS DIENA HANNOVERYJE

Hannoverio lietuviai gražiai paminėjo 
Motinos dieną. Visi susirinko į bažnyčią 
ir dalyvavo lietuviškose pamaldose už mū
sų motinas. Ta pačia proga buvo prisimin
tas Romas Kalanta, kuris- prieš 5 metus 
Kaune susidegino, reikalaudamas Lietuvai 
ir Bažnyčiai laisvės. Paskiau parapijos sa
lėje buvo pagerbimas mūsų motinoms. 
Prie -kavos puoduko ir -skanaus pyrago vy
ko programa. Sveikinimo žodį tarė pirm. 
Gustavas Pūdymaitis, Jonas Jakobas. De
klamavo dvi seserys Mikšiūnaitės. Nuo jų 
neatsiliko ir Kristina. Visi susirinkusieji 
pagerbė savo motinas dainomis ir dovano

mis. Kiekvienai motinai vaikai įteikė -po 
gėlę ir šokolado plytelę. Br. Jurkštaitis Jr 
J. Jakobas grojo akordeonu ir visi šoko 
įprastus šokius.

„LABDAROS“ DRAUGIJOS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Mielos ir Mieli „Labdaros“ Draugijos 
Nariai, Rėmėjai, Talkininkai!

1976 metais Draugija tęsė savo veiklą, 
siekdama Draugijos įstatuose numatytų 
tikslų pagal Draugijos narių susirinki
muose nustatytus veiklos planus. Draugi
jos Valdyba ypač -rūpinosi paremti moks
leiviją tiek V. Vokietijoje, tiek Lenkijoje. 
Daugiausia rėmėme Vasario 16 Gimnazi
jos ir Punsko Licėjaus mokinius. Abejose 
mokyklose dauguma dalykų dėstoma lie
tuvių kalba. Į Punsko licėjų ateina moki
niai iš -tos apylinkės smulkių žemvaldžių 
šeimų. „Labdaros“ Draugija remia moks
leiviją pagal gaunamas rekomendacijas. 
Remiami taip pat -studentai. Į Lenkiją ga
lima siųsti dr vartotus drabužius, ir ten to
kios siuntos labai vertinamos. Rėmėjai 
dažnai siunčia siuntas tiesiog pagal „Lab
daros“ duotus adresus -tiek iš Vokietijos, 
tiek iš Anglijos, JAV ir Kanados. Iš nir
šau praeitais metais išėjo 19 siuntų, ir vi
sos jos pasiekė adresatus.

Turime pastebėti, kad Seinų-Punsko sri
tys nuo senos senovės apgyventos lietuvių 
(dzūkų), bet po paskutiniųjų dviejų karų 
lietuvių kalbos teritorija -pradėjo siaurėti. 
Dabar -vietos lietuviai daro daug pastan
gų lietuvių kalbai išlaikyti.

„Labdaros“ Draugijos pajamos praėju
siais metais buvo patenkinamos. Turėjo
me stambų rėmėją (DM 1.000), ir suruoš
tas Bad Godesberge subuvimas davė neto
li DM 900 pelno. Kasmet „Labdaros“ 
Draugiją paremia kun. sen. dr. P. Dagio 
Brooklyne suorganizuotas rėmėjų ir na
rių būrelis. Geri santykiai su Vydūno Jau
nimo Fondu Chicagoje. Fondas, tarp kit
ko, platina mūsų menininkų pieštus atvi
rukus. „Labdaros“ Valdyba pasisiūlė juos 
platinti čia. Fondas mums jau išsiuntė 
siuntą 500 -atvirukų, kurie kainuoja 60 
Pfg. su vokais. Kviečiame užsisakyti.

Iš baigusiųjų aukštuosius mokslus ir 
specialias mokyklas sulaukėme labai gra
žių padėkų už suteiktą paramą ir pažadą 
talkininkauti mūsų darbe.

Šiais metais birželio 4-5 d. -d. Irgi (ruo
šiame Bad Godesberge subuvimą kartu su 
Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjun
gos lietuvių sekcija. Janimas pažadėjo pa
ruošti įdomią programą. Širdingai kviečia
me tame -subuvime -skaitlingai dalyvauti. 
Programa bus paskelbta vėliau. Tikimės 
malonaus susitikimo ir gražaus pabendra
vimo.

Dėkojame visiems „Labdaros“ Draugi
jos nariams ir talkininkams.

„Labdaros“ Draugijos Valdyba
„Labdaros“ adresas: J. Glemža, Convent, 

rain 33.7260 Calw-Hirsau. Banko sąskai
ta: „Labdara“, Landesgirokasse Stuttgart 
1. Konto Nr. 1185168 — BLZ 600 501 01.

Australija
ADELAIDĖS NAUJIENOS

— Adelaidės šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija laukia -iš Romos atvykstant jauno 
kunigo italo, kuris kalba lietuviška-i. Gal 
išjudins miegantį jaunimą.

— Adelaidėje mirė seniausia lietuvaitė 
Australijoje, tai 99 -metų Antanina Kudir- 
kaitė-Liutkevičienė, kilusi iš Pilviškių, 
Vilkaviškio apskr. (dr. V. Kudirkos gimi
naitė). Liko dukterys: K. Dičiūnienė ir A. 
Mainelienė ir sūnus L. Liutkus. Ji buvo 
nuoširdi lietuviškos parapiją rėmėja ir 
iš savo pensijos labai rėmė misijas -ir pa
rapiją. Šv. Mišias aukojo ir gražų pamoks
lą pasakė k-un. A. Spurgis, MIC. Kapuose 
su velione atsisveikino P. Pusdešris para
pijos vardu ir K. Taparas L. Bendruome
nės vardu. Mamutę atsisveikinti į laidotu
ves atvyko anūkai, Australijos karo laivy
no karininkai A. ir R. Dičiūnai.

— Visuomenininkui poetui ir rašytojui 
Pranui -Pusdešriui suėjo 60 metų. Jam iš
kilmingą pagerbimą suruošė tautiečiai ge
gužės 28 dieną L. Kat. parapijos salėje.

— Skautai Adelaidėje sunyko, kai buvo 
atleistas iš tuntininko pareigų Vacys Ilgū
nas. Melbourne tuntininkas N. Ramanaus
kas mėgina atgaivinti Adelaidėje skautus, 
kad nors būtų kas atvyksta į Tautinę sto
vyklą 1978 m.Melbourne. Norima, kad bū
tų nors skiltis — 9 skautai, ir tai būtų la
bai gerai.

— Lietuvių sportininkų „Vytis“ susijun
gė su latviais ir estais ir pasivadino 
„Central“ baltų klubas. Priežastis — nėra 
lietuvių tarpe sporto vadovų.

L

PIRMOJI SNIEGENA

E'irželio 9 d. 20 vai. britų BBC Radio 4 
perduos programą apie krikščionių bažny
čią ir žmogaus teises Sovietų S-goje. Pro
gramą padėjo paruošti Kestono Kolegija. 
Programos pavadinimas — „Tegyvuoja- 
pirmoji sniegena“. Tai yra žodžiai iš rusų 
poeto-disidento Galanskovo eilėraščio.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Mano koją pervažiavo sunkvežimis, bet 

nenukentėjau, nes buvau .apsidraudęs už 
1.000 -rublių. (Iš ligonio laiško)

•••
Matyt, jie buvo stipriai išgėrę, nes šie

pia- buvo ne tik ant stalo, bet ir po -stalu.
(Iš skundo)
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