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Jausmai ir pareigos
Mylėsi Lietuvą iš tolo. 
Visa širdim, visais jausmais...

B. Brazdžionis

D. Britanijos Lietuvių Katalikų Bendri
jos nutarimuose, kuriuos atspausdinome 
„E. L.“ 27 Nr., yra išreikšti ne tik D. Bri
tanijos lietuvių jausmai, bet ir visų tų, 
kurie, poeto žodžiais tariant, myli Lietuvą 
iŠ tolo.

Visa Lietuvos išeivija yra susirūpinusi 
Bažnyčios padėtimi pavergtoje tėvynėje. 
Nuožmus priešas ten stengiasi išrauti iš 
žmogaus sielos tikėjimo jausmą pačioje 
užuomazgoje. Moksleiviai įkyriai agituo
jami stoti į pionierius bei komjaunuolius. 
Už bažnyčios lankymą, tautines bei religi
nes pažiūras jaunuoliai kviečiami pasiaiš
kinti į saugumą, miliciją ir kitais būdais 
terorizuojami.

Ateistinė propaganda vis labiau aktyvi
nama. Okupacinio režimo aparatas ieško 
vis naujesnių ir subtilesnių kovos su reli
gija formų. Sudaromas įspūdis, kad ateis
tinės propagandos fronte nėra jokio spau
dimo iš viršaus. Bet pastarųjų mokslo me
tų bėgyje vidurinių mokyklų direktoriai 
turėjo detaliai išanalizuoti tėvų ir vaikų 
religinius santykius šeimoje ir už jos ribų. 
Mokyklų vadovybės buvo įpareigotos su
rašyti ne tik šeimas ir vaikus, kurie tiki, 
'bet ir kokiu laipsniu jie įtiki. Klasių vado
vai buvo įpareigoti, lankant mokinių na
mus, nustatyti tėvų religingumą iš pa
veikslų, kurie kabo sienose, ir iš pokalbių. 
Mokiniai kvočiami atskirai. Jie klausinė
jami, ar praktikuoja religiją iš savo įsiti
kinimo, ar tik iš tradicijos, ar jie lanko 
bažnyčią savo noru, ar tėvų skatinami. 
Mokytojai tikrina, ar mokiniai nenešioja 
medalikėlių. Mokiniams, kurie lanko baž
nyčią, sumažinami elgesio pažymiai, ir 
jiems yra uždarytas keliais i aukštąsias 
mokyklas.

Okupacinis režimas stengiasi infiltruoti 
savo žmones į dvasiškijos luomą. Į Kauno 
kunigų seminariją, j kurią kasmet leidžia
ma priimti vos keliolika kandidatų, paten
ka kunigystės šventimų gauti visiškai ne
tinkamų klierikų. Kaip sako LKB kronika, 
kai kurie klierikai aiškiai 'dirba KGB pa
vedimu. Dar liūdniau, kad neseniai kai ku- 
rie panašūs klierikai jiau yra gavę kuni
gystės šventimus.

Tie, kurie iškelia viešumon Bažnyčios 
persekiojimo faktus, yra žiauriai baudžia
mi. Už religinės literatūros gaminimą bei 
platinimą šiuo metu nelaisvės pančius ne
ša Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Ona 
Pranskūnaitė, Sergiejus Kovaliovas, Vik
toras Petkus ir kiti.

Gyvendami laisvame pasaulyje, ne visa
da suprantame tas kančias ir vargą, ku
riuos turi pakelti mūsų broliai ir seserys 
tėvynėje, kovodami dėl religijos laisvės. 
Todėl mes sveikiname D. Britanijos Liet. 
Katalikų Bendrijos suvažiavimo rezoliuci
ją, kuri atkreipė mūsų bendruomenės dė
mesį į katalikų Bažnyčios padėtį tėvynėje.

Užjausdami sąžinės kalinius ir drąsius 
laisvės kovotojus, turime neužmiršti nuo
lat remti nukentėjusius ir platinti Vaka
ruose jų atsiunčiamąsias informacijas. 
Taip pat jau laikas būtų D. Britanijoje ir 
visoje Europoje kituose kontinentuose 
gyvenančių lietuvių pavyzdžiu paskelbti 
religinės šalpos vajų persekiojamai Lietu
vos katalikų Bažnyčiai paremti.

Mylėdami Lietuvą iš tolo, tuo pačiu pri
valome veiksmingai padėti jai išsikovoti 
religinę ir politinę laisvę.

VITO GERULAIČIO NESĖKMĖ
Vitas Gerulaitis, pasiekęs pusfinalį teni

so turnyre Wimbledone, D. Britanijoje, 
liepos 6 dieną pralaimėjo žaizdamas prieš 
amerikietį Connors.

Žaizdamas anksčiau Amerikoje, Vitas 
Gerulaitis buvo laimėjęs pasaulio teniso 
čempiono titulą (World Championship 
Tennnis title). Tada už laimėjimą 23 m. 
amžiaus lietuvis buvo gavęs 100 tūkst. do
lerių premiją ir Cadlillaco automobilį. 
Amerikos spauda ta proga pažymėjo, kad 
šis gerą ir elegantišką gyvenimą mėgstąs 
sportininkas jau yra dviejų Rolls-Royce‘ų, 
vienos Porsche ir vienos Ferrari mašinos 
savininkas.

Kaip Amerikos, taip ir Anglijos spauda 
rašė, kad Vitą ištreniravo jo tėvais, kadai
se žaidęs už Lietuvą.

Vito sesuo Rūta taip pat žaidė Wimble- 
done, bet buvo nugalėta, nepasiekusi pus
finalio.

Turnyras buvo rodomas britų televizijo
je.

AMERIKIEČIO KNYGA APIE 
DISIDENTUS

Stambią knygą apie Sov. Sąjungos disi
dentus rašo amerikietis žurnalistas Alfred 
Friendly, dirbęs korespondentu Maskvoje, 
bet ištremtas kaip nepageidaujamas.

Medžiagos tai knygai apie lietuvius di
sidentus jam yra parūpinęs Tomas Venc
lova.

DISIDENTŲ PERSEKIOJIMAS
Sovietų disidento Aleksandro Ginsburgo 

byla bus pradėta svarstyti teisme pirma
dienį, liepos 10 d. Teisiamasis dirbo Mas
kvos „Helsinkio“ 'grupėje ir buvo artimas 
A. Solženicyno draugas.

Kaip neseniai pranešė JAV kongreso 
speciali komisija, iš 58 Sovietų disidentų, 
kurie dirbo Helsinkio sutarimų vykdymui 
sekti grupėse, 20 yra sovietų kalėjimuose. 
Komisija pažymėjo, kad tie suėmimai pa
žeidžia Sov. Sąjungas konstitucijos nuo
status, kurie sako, kad „draudžiama per
sekioti už kritikavimą“, ir taip pat prieš
tarauja žodžio laisvės principui.

Daugumas suimtųjų buvo kaltinami 
įvairiais pretekstais, nuo tėvynės išdavimo 
iki chuliganizmo. Iš tikrųjų, tačiau, jie nu
stojo valdžios malonės už dalyvavimą Hel
sinkio grupėse. Jų visų „nusikaltimas“ yra 
vienodas: noras praversti Sovietų valdžią 
įgyvendinti įsipareigojimus, kiek tai lie
čia žmogaus teises, įrašytus į Helsinkio 
1975 m. laktą.

Kaip pažymi JAV kongreso komisija, 
dviems Sovietų piliečiams buvo atimta pi
lietybė. Tai Raudonosios Armijos karo ve
teranui gen. Piotrui Grigorenkai, kuris 
dabar gyvena Amerikoje, ir Tomui Venc
lovai, lietuvių grupės nariui.

BIJO DĖL SAVO GYVYBĖS
Filipinų sostinėje Maniloje liepos 17 d. 

pradedamos pasaulinės šachmatininkų 
varžybos, į kurias Sov. Sąjunga atsiuntė 
14 asmenų delegaciją, vadovaujamą Sta
lino laikų 'politinių bylų prokuroro Baru- 
tinskio, ir tai išgąsdino prieš porą metų į 
Vakarus pabėgusį rusą šachmatininką 
Korčnoi.

Jis sako, kad jei aš pralaimėsiu sovieti
niam čempionui Karpovui, tai bus saugu, 
o jei prieš jį laimėsiu, tai jie mane nužu
dys.

NUŽUDĖ SOVIETŲ MINISTERĮ
Birželio 29 d. Bakų mieste jaunas kalė

jimo pareigūnas nušovė Azerbaidžano vid. 
reik, ministerį KGB gen. Įeit. Arifą Geidia- 
rovą ir mirtinai sužeidė jo padėjėją Sala
din Kiazimovą ir gen. Įeit. Azizą Sfichai- 
novą.

Vėliau pats nusišovęs 29 m. amžiaus Mu
ratovas buvo aukštesnio laipsnio kalėjimo 
pareigūnas šuša vietovėje, apie 60 km nuo 
Persijos rubežiaus. Spaudau nesuteikta ži
nių, kokiu tiksiu Muratovas buvo atvykęs 
į Azerbaidžano resp. vidaus reikalų minis
teriją, kur KGB karininkai buvo nužudy
ti. Gen. Geidarovas buvo komunistų par
tijos centro komiteto Azerbaidžane narys 
ir Aukščiausios tarybos deputatas. Nekro
loge sakoma, kad jis buvo karštas sovie
tų patriotas-internacionalistas ir aktyvus 
darbuotojas, daug pasidarbavęs kovoda
mas prieš „neigiamus reiškinius“ respub
likoje, tikriausiai, prieš politinius disiden
tus.

ARKIVYSKUPAS APIE SOVIETUS
Anglikonų Bažnyčios galva, Canterbu- 

rio 'arkivyskupas, „The Times“ dienraštyje 
(3. 7. 78) pareiškė savo susirūpinimą dėl 
žiaurių teismo nuosprendžių Sovietų Są
jungoje, kur pastaruoju laiku buvo nu
teisti disidentai dr. J. Orlovas ir kt. „At
rodo, kad sovietų lyderiai neįsivaizduoja, 
kiek daug žalos ynai daroma jų krašto re
putacijai ne tik Vakaruose, bet visur, kur 
žmonės pradeda suprasti, ką iš tikrųjų 
reiškia sovietų komunizmas', sako arki
vyskupas.

DAR VIENAS PALACHAS
Helsinkio susitarimams sekti grupės at

stovė Tatjana Osipovd pranešė Vakarų ko
respondentams Maskvoje 'apie tragišką 
mintį Krymo totoriaus Mūza Machmud. 
Tai atsitiko birželio 23 d. Krymo pusia
salyje, Donskoje kaime, netoli Simferopo
lio.

Milicininkams atėjus prie Machmudo 
durų ir pasakius, kad jis turi prisistatyti 
nuovadon, Machmudas atsakė: „Aš išeisiu 
už minutės“. Viduj apsipylė benzinu ir iš
ėjęs visas liepsnoje puolė milicininkus. 
Po penkių dienų Machmudas mirė ligoni
nėje.

Britų spauda aprašydama šį įvykį pažy
mėjo, kad visa Krymo totorių tauta 1944 
m. buvo deportuota į Vid. Aziją, apkalti
nus juos 'bendradarbiavimu su vokiečiais. 
M. Machmudas grįžo į Krymą 1975 m., bet 
jam nebuvo leista ten apsigyventi. Bet jis 
nepaklausė, ir už tai 1976 m. buvo išsiųs
tas dviems metams darbo stovyklom Atli
kęs bausmę, Machmudas vėl grįžo į tėviš
kę. Jis buvo vedęs ir turėjo tris vaikus.

TARP DAUGELIO KODĖL NEBUVO 
UŽMIRŠTI IR LIETUVIAI

Tautietis iš Krefeldo, V. Vokietijos, yra 
atsiuntęs atsišaukimą, kuris buvo sklei
džiamas, kai Brežnevas viešėjo Bonnoje, 
šūkių ir fotografijų su lietuvių grupės ne
šiotais šūkiais.

Atsišaukime, kurį tarp daugybės vokie
čių ir kitataučių organizacijų, pasirašė 
taip pat ir Lietuvių Bendruomenė, iškelia
ma nepageidaujamam svečiui visa eilė 
'klausimų: kodėl jo valstybėje neleidžiama 
naudotis žmogaus teisėmis, kodėl žmonės 
persekiojami dėl tikėjimo (tarp išvardytų
jų minima ir N. Sadūnaitė), kodėl buvo 
suimti Helsinkio susitarimams sekti gru
pės nariai (tarp jų ir V. Petkus), kodėl 
tūkstančiams vokiečių šeimų neleidžiama 
išvažiuoti į Vak. Vokietiją, kodėl kai kurie 
asmenys buvo prievarta ištremti, kaip Sol
ženicynas, ar atimta jiems teisė grįžti, kaip 
Gniigorenkai ir Rostropovičiui, kodėl R. 
Vokietijoje apie 200.000 žmonių buvo su
imta ir 'prieš jų valią perduota V. Vokieti
jai, kodėl 6.000-7.000 vokiečių dėl politinių 
sąlygų turėjo pasitraukti iš R. Vokietijos, 
kodėl R. Vokietijos gyventojai negali tu
rėti darbo ir gyvenamosios vietos pasirin
kimo laisvės, kodėl milijonams žmonių ne
leidžiama patiems nuspręsti, kokią jie no
ri pasirinkti valdymosi formą.

„KOMSOMOLSKAJA PRAVDA“ 
ANTIAMERIKINĖS PROPAGANDOS 

SŪKURYJE

„Kotmsomolskaja pnavda“ ragina savo 
skaitytojus-komjaunuolius nusipirkti po 
atviruką, vienoj pusėj priklijuoti atspaus
dintą pidšinį 'su laisvės statula ir kalėji
mu, užrašyti „To President Carter, Wa
shington, USA“, o kitoj prilipdyti tekstą, 
kuriame sakoma, kad žmogaus teisės, apie 
kurias jis tiek daug kalbąs, prasideda na
mie, ir tegu jis savo krašte pasmerkiąs po
litinius teismus už pilietines teises kovo
jančių amerikiečių. Mes, sakoma, reiškia
me solidarumą su politiniais kaliniais, ku
rie yra JAV kalėjimuose, ir tikimės, kad 
tamsta, pone prezidente, imsies priemonių 
teisingumui apginti.

Siuntėjams sakoma, kad jie ant tų atvi
rukų turi priklijuoti 14 kapeikų pašto 
ženklą.

Baltieji Rūmai, sako, išsigynę — juose 
nieko nežinoma apie tokius atvirukus. Va
dinas, arba jie dar nepasiekė Vašingtono, 
arba komjaunuoliai galvoja, kad 'tokiam 
reikalui neverta išleisti 14 kapeikų.

SKĖRIAI JAU NUSKRIDO Į INDIJĄ
Kai kurie skėrių spiečiai iš Etiopijos ir 

Somalijos jau nuskrido į šiaurines ir va
karines Indijos valstijas —■ Gujaratą, Ha- 
rianą, Punjabą, Rajaistaną ir Uttar Prade- 
šą.

ERFURTO VOKIEČIAI PASTATĖ 
VILNIUJE OPERĄ

Erfurto (Rytų Vokietija) miesto teatro 
vyriausiasis dirigentas U. Nisenais, režisie
rius G Imbylis ir dailininkas Z. Bachas 
Vilniaus akademiniame operos ir baleto 
teatre pastatė R. Štrauso operą „Skrajo
jantis olandas“.

Ta proga U. Nisenas pasidžiaugė, kad 
dabar prasidėjęs tikras R. Štrauso atgimi
mas — visur statomos jo operos. Erfurto 
teatre jis pastatęs visas jo operas, išsky
rus „Persifalį“.

NAVRATILOVA — ČEMPIONĖ

Moterų teniso turnyrą Wimbledone 
(Anglija) laimėjo Martina Navratilova 
(Čekoslovakija), nugalėjusi ligšiolinę čem
pionę Christiną Evert (JAV).

M. Navratilova, nelegaliai pasitraukusi 
iš Čekoslovakijos 1975 m., dabar gyvena 
Amerikoje. Laimėjusi taurę ir stambią 
premiją, ji pasakė: „Tai yra laimėjimas 
Čekoslovakijai. Aš visuomet širdyje liksiu 
čekoslovake, nors ir turėsiu kitą pilietybę“. 
Po tumyrol ją pasveikino Kento kunigaikš
tienė, pažadėdama jai pasirūpinti, kad 
Navratilovas tėvams būtų leista išvykti į 
Vakarus.

Tėvai gyvena Čekoslovakijoje, netoli Vo
kietijos rubežiaus, todėl jie galėjo matyti 
dukters triumfą per Vokietijos televiziją.

— Vengrija yra pirmas Austrijos komu
nistinis kaimynas, kuris sutiko nuo 1979 
m. sausio 1 d. panaikinti vizas keleivių su
sisiekime tarp abiejų valstybių. Lenkija, 
Bulgarija ir Rumunija kiek anksčiau buvo 
sutarusios su Austrija panaikinti vizas.

Disidentai teisiami
MASKVOJE, KALUGOJE IR VILNIUJE

Viktoras Petkus

A. ŠČARANSKIO BYLA MASKVOJE

Sovietų telegramų agentūra TASS pra
nešė, (kad Anatolio ŠčaranSkio byla bus 
pradėta svarstyti Maskvos teisme pirma
dienį, liepos 10 d. Jis yra kaitinamas vals
tybės išdavimu, todėl teismo nuosprendis 
gali būti nuo 15 m. kalėjimo iki sušaudy
mo.

A. Ščaranskis yra žydų disidentas, vie
nas iš žmogaus teisių Helsinkio grupės va
dovaujančių veikėjų. Jis buvo suimtas 
prieš 17 mėnesių, ir per tą laiką šimtai 
mokslininkų, religinių bei politinių veikė
jų Vakaruose reikalavo ijį paleisti. Tarp 
pasisakiusių, kad jis būtų paleistas, buvo 
Cyrus Vance, JAV Valstybės sekretorius,

Se/tfyF/os DIENOS
— „Už sistematišką veiklą, nesuderina

mą su Sov .Sąjungos pilietybe“, sovietų 
dailininkui Oskarui Rabinui, gyvenančiam 
nuo sausio mėn. Paryžiuje, atimta Sovie
tų pilietybė .

—• Valgomųjų ledų autovežimiui sprogus 
birželio 30 d. New Yorko gatvėje, sužeista 
daugiau kaip 160 žmonių.

— Kento princas Mykolas, Anglijos ka>- 
ralienės Elžbietos pusbrolis, vedė Austri
jos princesę Mariją-Kristiną von Reibnitz, 
kuri yra katalikė ir išsiskyrusi su vyru. 
Popiežiui neleidus jungtuvių bažnyčioje, 
jaunavedžiai turėjo pasitenkinti civilinė
mis vedybomis Vienos rotušėje.

— Rytų Vokietijos vyriausybė nuteisė 
disidentą ekonomistą RUdlolfą Bahrą 8 me
tams kalėjimo, apkaltinusi jį šnipinėjimu 
Vakarams.

— Neatsižvelgiant į Sov. Sąjungos grasi
nimus, Japonija liir Kinija liepos 21d. pra
dės Pekine taikos ir draugiškumo sutarties 
derybas.

— Vokietijos kancleris Helmut Schmidt, 
lankydamasis Afrikoje, spaudos konferen
cijoje gynė savo vyriausybės nusistatymą 
dėl santykių su Pietų Afrika. Jis neprita
ria sankcijoms prieš P. Afriką, nes tai pa- 
pakenktų to krašto ūkiui. Nuo to nuken
tėtų Vak. Vokietijos ir P. Afrikos darbo 
žmonės .Vak. Vokietija nori palaikyti pre
kybos santykius su visais Afrikos kraštais.

— Gegužės 5-6 d. d. Salzgitteryje, Vak. 
Vokietijoje, buvo susirinkę Lietuvos vo
kiečiai savo 7-am suvažiavimui. Paskaitų 
iš Lietuvos vokiečių istorijos klausė ir 
koncerte bei pamaldose dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis vokiečių. Lietuvių .ben
druomenei atstovavo kun. šarka.

— JAV viceprezidentui Mondale tarpi
ninkaujant, Izraelis ir Egiptas sutiko at
naujinti nutrūkusias tairp abiejų (kraštų 
taikos derybas. Užsienių reikalų ministe- 
rių vadovaujamos derybos netrukus pra
sidės Londone.

— Tarptautinė Oro transporto sąjunga 
liepos 1 d. Montrealyje nutarė leisti paski
rų kraštų oro linijoms nustatinėti keleivių 
pervežimo tarifus. Tai gali reikėšti, kad 
vienerių metų laikotarpyje kai kurios lini
jos galės sumažinti lėktuvų kainas.

— JAV vyriausybei perspėjus Sovietų 
ambasadorių Vašingtone dėl galimų pa
sekmių, jeigu Amerikos (spaudos atstovai 
Maskvoje bus teisiami už žinių apie disi
dentus perdavimą į užsienį, Maskvos teis
mo teisėjas Almazovas liepos 3 d. pasakė 
kaltinamiesiems, kad jų byla atidedama 
ligi liepos 18 d. Bet jeigu itą dieną kalti
namieji neatvyks į teismą, byla bus nu
traukta. 

dr. D. Owen, Britanijos užs. reik, ministe- 
ris, Kanterburio arkivyskupas, Europos 
ekonominės bendruomenės užs. reik, mi
ni steriai ir daug kitų žymių asmenybių.

Oficialus pranešimas apie bylą rodo, 
kad Sov. Sąjunga visiškai nesiskaito su 
Vakarų viešąja opinija. Užsienio spaudos 
atstovams Maskvoje be to buvo pranešta, 
kad jiems 'bus teikiamos informacijos apie 
bylos eigą du kartu į dieną, bet kitame 
miesto gale. Korespondentai nebus įlei
džiami į teismo rūmus, kurie yra Prole- 
tarskij rajone, pietų Maskvoje.

Bylai svarstyti tyčia parinkta diena, ka
da Kalugoje (160 km nuo Maskvos) bus 
teisiamas kitas sovietų disidentas, Alek
sandras Ginsburgas, kurio bylą sekti keti
no Britanijos ir Amerikos ambasadų at
stovai.

Britų spaudos žiniomis, tą pat dieną Vil
niuje turėjo būti pradėta svarstyti Viktoro 
Petkaus, liet, disidento, byla.

A. Ščaranskis, kaip Helsinkio grupės at
stovas, palaikė ryšį su Vakarų korespon
dentais Maskvoje. Už tai jis buvo 1977 m. 
kovo mėn. suimtas ir sovietų spaudos kal
tinamas neva bendradarbiavęs su Ameri
kos žvalgyba — Centras Intelligence Agen
cy. Nuo to laiko jis buvo laikomas Mask
vos Lefortovo kalėjime, niekam neleidžiant 
su juo pasimatyti. Kol vyko Belgrado kon
ferencija dėl Helsinkio sutarimų įgyven
dinimo, jo byla 'buvo atidėta.

1978 m. Prezidentas Oarteris asmeniškai 
paneigė, kad A. Ščaranskis kada nors yna 
dirbęs ČIA naudai, dr perspėjo sovietus, 
kad ta teismo byla pakenks Sovietų-Ame- 
riikos santykiams ir neleis sėkmingai baig
ti SALT derybų.

Tuoj po to Sov. Sąjungia apkaltino JAV- 
bių ir kitų Vakarų valstybių vyriausybes 
'kišimusi į sovietų vidaus reikalus. Nuo to 
laiko Sovietų-Amerikos santykiai pradėjo 
blogėti.

Dabar JAV Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Ščananskio ir Ginsburgo by
lų nuosprendžiai neišvengiamai turės įta
kos į abiejų (kraštų tarpusaviu santykių 
^konstruktyvią eigą“.

—■ Vokietijos moterys apskundė teisme 
„Stem" leidėjus už pusnuogių moterų pa
veikslų spausdinimą žurnalo viršeliuose. 
Jos paprašė teismą nubausti redaktorių 
500 tūkst. DM bauda arba dviems metams 
kalėjimo.

—■ Liepos 5 d. Venecuelos respublika at
šventė 167 metų nepriklausomybės sukak
tį. Venecuela yra priešingoje žemės rutu
lio pusėje nuo Sov. Sąjungos.

— Liepos 4 d. komunistų laikraščio 
„Peace News" patalpose, Londone, atvy- 
niojant paštu gautą siuntinį, sprogo pade
gamoji bomba ir sužeidė tarnautoją. Poli
cija; kuri ieško bombos siuntėjo, perspėjo 
siuntinių gavėjus saugotis.

— Didėjant JAV kairinių lėktuvų įkai
čiui Europoje, Anglijoje bus įsteigta 'antra 
lėktuvų-tankerių bazė, iš kurios pakilę 
tankeriai galės ore pripildyti karo lėktu
vų benzino tankus.

— Kilus gaisrui traukinio miegamuose 
vagonuose pakeliui iš Penzance į Londo
ną, žuvo 11 keleivių. Dešimt keleivių buvo 
sužeista. Britanijos transporto miniisteris 
įsakė ištirti gaisro priežastį ir ištirti, ar iš 
tikrųjų vagonų durys buvo užrakintos iš 
lauko pusės.

— Sirijos 'artilerijai apšaudant krikščio
nių gyvenamus kvartalus Beirute, Libano 
sostinėje, Izraelio karo lėktuvai liepos 6 d. 
perskrido virš miesto. Izraelio karo žval
gybos viršininkas >gen. Gazit perspėjo Siri
ją, kad Izraelis negali leisti žudyti Libane 
gyvenančius krikščionis.

— Kai prasidėjo dideli lietūs, Indijos 
Madia Pradešo valstijoje gyvačių įkąsti 
mirė 23 žmonės.
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Istorija litovskoj literatury Pirmoji tautinė olimpiada
Lietuvoje jau senokai buvo baigta rašy

ti ir leisti akademinė lietuvių literatūros 
istorija, iš viso penkios stambios knygos. 
(Kadangi ji 'buvo rašoma ir redaguojama 
pagal .tenykščius reikalavimus, tai svetur 
•kaip atsvara buvo išleista Pr. Naujokaičio 
parašyta stambi keturtomė). O kad ir ki
tos tautos gautų žinių apie lietuvių litera
tūrą, 1977 m. Vilniuje 5.000 egzempliorių 
tiražu išleista stambi 960 puslapių litera
tūros istorija rusų kalba, ir dabar jau reiš
kiamas pageidavimas tokias išleisti anglų 
ir vokiečių kalbomis. Šita rusų kalba iš
leistoji būsianti 'dviem tomais pateikta lie
tuvių kalba, nes ana penkiatomė jau esan
ti lyg ir senstelėjusi, reikia papildyti nau- 
jla'is duomenimis.

Rusų kalba išleista ne laptrumpinita ana 
penkiatomė — viškas i'š naujo buvo rašo
ma. O rašė net keturiolika specialistų, va
dovaujami atsakomojo redaktoriaus J. 
Lankučio. Į tą darbą buvo įtraukti ir kai 
kurie aną lietuvišką rašiusieji ir kai kurie 
nauji bendradarbiai.

Istorija paskirstyta į tris pagrindinius 
laikotarpius: .literatūra iki spalio revoliu
cijas, 1917-1940 metai, sovietinis laikotar
pis. Tam pirmajam laikotarpiui paskirta 
260 puslapių, naujajai literatūrai 225 psl., 
o sovietiniam laikotarpiui likusioji stam
bi knygos dalis.

Kiekvitename laikotarpyje išryškinti 
plačiausiai tam tikri rašytojai, lyg kokie 
stulpai, kuriais remiasi literatūros rūmas. 
Pirmojo laikotarpio tokie stulpai yra Kris
tijonas Donelaitis, Antanas Baranauskas, 
Maironis, Žemaitė, Jonas Biliūnas ir Ju
lius Janonis. Jų kūrybai aptarti paskirta 
kai kuriems po apie 20 puslapių. Tačiau 
tarp tų Stulpų vieni plačiau, kiti siauriau 
'aptariami ir tie, kurie, matyt, laikomi ma
žesniais. Įvadiniame straipsnyje suminimi 
darbai tų, kurte yra šiuo tuo rašte pasi
reiškę iki Donelaičio, o po šio stambiojo 
milžino paskirta šiek tiek vietos ir K. Bo- 
gušui, A. Klementui, D. Poškai, A. Straz
dui, L. Rėzai, S. Valiūnui, S. Stanevičiui, 
S. Daukantui, L. Jucevičiui, L. Ivinskiui, 
A. Tatarei ir dar vienam kitam smulkes
niam už juos, kol prieinama iki A. Bara
nausko. O iki pasiekiamas Maironis, dau
giau prabėgomis sustojama ties Valan
čium, Vienažindžiu, „Aušra“, „Varpu“, 
Kudirka, Mačiu-Kėkštu, Vaičaičiu, Pieta
riu.

Tą pirmąją dalį bevartinėjant jau būtų 
galima pradėti spėlioti, kodėl ne tik Že
maitė, Biliūnas ir Janonis, bet ir Maironis 
ir net Baranauskas susilaukė išskirtinio 
‘dėmesio, o ne Poška, Strazdas ar Daukan
tas. Tur būt, dš dalies nusvėrė tai, kad, 
pvz., Maironio eilėraščiai ir Baranausko 
„Anykščių šilelis“ jau ne nuo šiandien pri
einami rusų kalbą vartojančiam skaityto
jui.

1917-1940 m. laikotarpiui kaip stambiau
sios figūros (atstovauja Vaižgantas, Vincas 
Krėvė, Liudas Gira, Antanas Vienuolis, 
Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis-Putinas 
ir Kazys Binkis. Visiems kitiems tuo me
tu rašiusiems vieniems paskirta ir po po
rą puslapių ir dar fotografijos įdėtos, ki
tiems po keliolika ar keletą eilučių, tre
čių tik pavardės suminėtos ryšium su ku
ria nors literatūrine srove, grupe ar tuo 
metu ėjusiu žurnalu.

Anais reikšmingais metais 
Vilniuje

Dr. Jonas Basanavičius

DĖLIAI VASARIO 16 D. 1918 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

Taikinantis prie nepaprastų karo sąlygų, 
kaip rašė J. Bekampis „Lietuvos Aide“, buvo 
išpradžių Vilniaus lietuvių kuopos sumanymu 
sudarytas Organizacijos Komitetas, kuris, su
sirinkęs Vilniuje rugpiūčio 1 — 4 d. 1917 m. ir 
apsvarstęs Lietuvos padėtį, nutarė sušaukti 
Vilniun lietuvių susivažiavimą. Jam turėjo bū
ti išduota visa apyskaita apie atliktus ligšiol 
žingsnius ir darbus, nušviestas Lietuvos klau
simo stovis ir jam pavesta tarti savo žodį apie 
visus, paliečiančius Lietuvą, reikalus ir pasitar
ti apie sopamą Lietuvos ateities klausimą.

Esamos tuomet karo sąlygos neleido su
tvarkyti suvažiavimo taip, kaip, gal, būtų rei
kėję ir kaip pačių sumanytojų būtų buvę gei
džiama. Suprantama todėl, kad tokioms sąly
goms esant, silpnų pusių, suvažiavimą tvar
kant, ir noromis negalima buvo išvengti. Rei
kėjo betgi tikėtis, kad ir šiaip sušauktas suva
žiavimas duos vis dėlto tikrą maždaug paveiks
lą to, kuo Lietuva tuomet sirgo, ko ji j i laukė, 
ko troško ir geidė.

Po Didžiojo Vilniaus seimo sušauktas da
bar suvažiavimas — sako tas pats Bekampis — 
tai .pirmas tokios nepaprastos Lietuvai reikš
mės'lietuvių susirinkimas. Jam teks, kaip ir 
anam seimui tarti savo žodis apie Lietuvos li
kimą. Tik laikas, kuriuo dabar bus svarstomas 
Lietuvos klausimas, yra daug svarbesnis, negu 
anie revoliucijos metai, kada Lietuvos klausi

Šiuo metu Lietuvoje yra daug vyresnių 
ir jaunų rašytojų, bet stulpai, kuriais re
miamas sovietinis laikotarpis, labiausiai 
šioje literatūros istorijoje yra išryškinti 
Sal. Nėris, P. Cvirka, A. Venclova, T. Til
vytis, A. Gudaitis-Guzevičius, K. Boruta, 
K. Korsakas, I. Simonaitytė, J. Baltušis, 
J. Grušas, E. Mieželaitis, J. Avyžius, A. 
Bieliauskas, M. Šluokis ir Just. Marcinke
vičius. Jų pateikti ne tik kūrybos nagrinė
jimai, 'bet kai kurių net ir smulkokos bio
grafijos (net ir Lietuvos spaudoje dėl to 
persismulkinimo buvo jau neigiamai 
pasisakyta). Štai apie Just. Marcinkevičių 
rašoma, kad gimė didelėj šeimoj, pats vy
riausias vaikas, nurodyta, kaip formavosi 
jo pažiūros. Nepašykštėta tų smulkmenų 
ir kitiems, 'kurie laikomi Stulpais, o tų ant
raeiliais ir trečiaeiliais laikomųjų aptaria
ma tik kūryba.

Svetur gyvenančiam įdomu, kaip yra su 
•svetur gyvenančiais rašytojais. Kaip tai
syklė, tie svetur gyvenantieji lietuviai ra
šytojai, kurie Lietuvoje anais laikais neiš
leido knygų, literatūros istorijose nemini
mi — jie, taip sakant, neegzistuoja. Taigi 
gali būti kalba tik apie Lietuvoje pradė
jusius rašyti. Nors kai kurie ir tokių visai 
neminimi (pvz., Gražina Tulauskaitė, ku
rią kadaise K. Binkis buvo įjungęs į ant
rųjų „Vainikų“ antologiją tarp tų kelioli
kos jaunesniųjų, anuomet jau susidariu
sių vardą, taip pat Vytautas Alantas, Fa
bijonas Neveravičius), bet „laiminigiausi“ 
yra mirusieji. Štai Vydūnas minimas ir 
tarp dramaturgų, 'kurie ieškojo naujų ke
lių, ir jo kūrybai 'aptarti paskirta daugiau 
kaip 3 puslapiai. Jurgio Savickio ir foto
grafija yra, ir jo kūrybai nagrinėti duoti 
pora puslapių. Faustas Kirša prabėgom 
paimto imiaS, jam nepagailėta dar atskirai 
dviejų puslapių, ir fotografija yra. Jonas 
Aistis 'susilaukė 21 eilutės, Henrikas Ra
dauskas — 11 eilučių, Juozas Tysliava — 
puslapio, Stasius Būdavas — 2 eilučių, 
Mykolas Vaitkus minimas tik kaip simbo
listas, Antanas Giedrius — tarp vaikams 
rašiusiųjų, Antanas Rūkas — pažangiųjų 
sąraše, Benediktas Ruitkūnas-Rutkauskas 
— tarp neoromantikų ir simbolistų. Nema
ža vietos paskirta Ignui šeiniui, ypač su
stojant ties jaunystėje jo parašytomis apy
sakomis, kuriomis jis susidarė sau vardą 
(jo j'auno ir fotografija įdėta).

Iš 'gyvųjų svetur gyvenančių plačiausiai 
paminėtas Bernardas Brazdžionis — jam 
duota 20 eilučių, ir jo pavardė dar poroj 
vietų įrašyta. Tarp keturvėjininkų mini
mam P. Taruliui jo „Mėlynoms kelnėms“ 
aptarti paskirta 12 eilučių. A. Vaičiulaitis 
susilaukė puspen'ktos eilutės. L. Dovydė
nas suminėtas tik kaip „Brolių Domeikų“ 
'autorius, Stp. Zobarskais — sąraše tų, ku
rie rašė 'apsakymus ir kūrinius vaikams, 
N. Mazalaitei paskirtos 3 eilutės, P. Orin- 
talitė įrašyta kaip romano „Daubiškės in
teligentai“ 'autorė, A. Riimydis išvardytas 
keturvėjininkų ir futuristų sąrašuose, o jo 
poezijai aptarti paskirta pustrečios eilu
tės. J. Jankaus suminėti Lietuvoje išleis
tieji romanai „Egzaminai“ ir „Be krantų“, 
kuriuose vaizduojami mokytojų ir moki
nių santykiai, S. Santvaro pavardė įrašy
ta tarp simbolistų ir neoromantikų, J. 
Švaistas yra ir sąrašuose tų, kurie rašė 
apsakymus, ir dar tnijomis eilutėmis paša-

mas tegalėjo dar būti svarstomas kaipo Rusi
jos valstybės vidaus dalykas. Dabar Lietuvos 
klausimas — toli gražu nebe Rusijos vidaus 
dalykas; jis galima ir reikia .dabar svarstyti tik 
kaipo visai sau atskiras, senais santykiais ne
varžomas, klausimas. Iš to jau matyti, kaip 
svarbus yra atėjęs dabar mums momentas, 
kaip atsargiai ir rūpestingai turime imtis to 
darbo, kurio laukia iš mūsų pradedamas suva
žiavimas.

Dabar yra pagaliau atėjęs laikas, kuomet 
lietuvių tauta, nežiūrint partijų ir srovių skir
tumo, privalo įtemti vsas savo pastangas ir 
jungtines spėkas, idant susidarius sau artimo
joj ateityj tokias gyvenimo sąlygas, kad visos 
jos dalys galėtų sveikai ir nekliudomai augti ir 
plėtotis. Tokias gi sąlygas įgyti galėsime tik 
tuomet, jei pasiseks mums atgyti ir sudaryti 
naujais liuosybės pamatais savanorišką Lie
tuvos valstybę.

Pačiame Vilniuje rugsėjo 9 id., okupacijos 
valdžiai leidus, buvo dar kairiųjų sušauktas 
lietuvių susirinkimas, kuriame viešai svarsty
ta tolaikinė Lietuvos padėtis ir tautos ateities 
uždaviniai. Tarp kitų kalbėjo ir d-ras A. Da- 
maševičius, kurs, palyginęs Lietuvą su kito
mis savarankiškomis valstybėmis kaip Belgija, 
Portugalija, Rumunija, Serbija, rodo, jog Lie
tuva iš atžvilgio į josios didumą ir ūkio stovį, 
gali sudaryti savarankišką valstybę. Tam už
daviniui vykinti Lietuvoje susidarė trys sro
vės: lietuviai matą savo tautos reikalus kryps
tant į vakarus, lenkai linkstą į pietus, žydai į 
rytus. Kalbėtojas toliau svarstė nutarimą, kurs 
organizacijos komisijos būsiąs pateiktas lietu
vių sušaukiamai konferencijai. Ten esą pasa
kyta, kad Lietuva turinti būti savarankiška 
valstybė, susirišusi su Vokietija: pastaroji ga
lėsianti turėti karo konvencijų, strategijos ge
ležinkelių ir k. teisių. Kalbėtojas pabrėžė, jog 
Lietuvai būsią geriau dėtis su aiškiais vakarais,

Pirmoji pasaulio lietuvių tautinė olim
piada buvo surengta 1.938 m. liepos 17-31 
dienomis. Sporto ir kai kurios plaukymo 
varžybos buvo suruoštos Kaune, o buria
vimo ir irklavimo — Kuršių mariose. 
Olimpiadoje dalyvavo Lietuvos, Ameri
kos, Brazilijos, Argentinos, Latvijos, Ang
lijos, lenkų pavergtos Vilnijos ir kitų pa
saulio krafitų lietuviai sportininkai. Iš vi
so buvo daugiau kaip 2.000 sportininkų. 
Jie buvo iškilmingai sutikti ir nuoširdžiai 
pagerbti. Tai buvo mūsų tautos džiaugs
mo šventė, sulaukus (tiek daug jaunimo, 
kuris susirinko į laisvą savo tėvų žemę iš
bandyti savo sportinių jėgų.

Ypač daug pagarbos ir užuojautos paro
dyta lenkų okupuotojo Vilniaus krašto lie- 
tuvialms sportininkams. Vos pervažiavus 
jiems administracinę sieną, kiekvienoje 
geležinkelių stotyje žmonių minios pasiti
ko ir sveikino juos. Iš Vilniaus krašto bu
vo atvykę 27 sportininkai. Jiems vadova
vo amžinai judrus ir veiklus Pranas žiž- 
maras. Jis buvo baigęs Varšuvos aukštes
niąją kūno kultūros .akademiją ir turėjo 
visas reikalingas sporto vadovui kvalifika
cijas. Taip pat jis buvo išgarsėjęs ir savo 
dvikova. Lenkams įteikus Lietuvai ultima
tumą, viename mitinge studentas Cholm- 
Homski lietuvių tautą pavadino išsigimė
lių gentimi. Kovėsi jie špagomis iki trečio
jo kraujo. P. žižmiaras dvikovą laimėjo ir 
didvyriškai apgynė Lietuvos ir lietuvių 
garbę. Žurnalistas J. Cicėnas (žr. „Vilnius 
tarp audrų“) rašo, kad P. žižmaras buvo 
bolševikų suimtas 1940 m. liepos pradžioj 
ir dingo be žinios.

Visi Vilniaus krašto lietuvių kandidatai 
į olimpiadą buvo treniruojami stovykloje 
netoli Vilniaus. Jie turėjo geras krepšinio 
ir tinklinio komandas, eilę gerų lengvaat
lečių ir plaukikų. Buvo pasiruošę į olim
piadą važiuoti apie 40 sportininkų, bet ga
lėjo išvažiuoti įtik tiek, kiek leido okupan
tas. Ypač 'išvyką trukdė Vilniaus vaivadi
ja.

Anglijos lietuviams sportininkams vado
vavo J. Dobrovolskis. Kun. K. A. Matulai
čio knygoje „Londono lietuviai“ yra at
spausdinta penkių sportininkų nuotrauka 
(4 vyrai ir 1 moteris), o po ja toks įrašas: 
„Londoniečiiaii Lietuvos I-oje Olimpiadoje 
1938 m.“ Pažymėti ir jų laimėjimai: „J. 
Gudeiiauskas laimėjo 3-čią dovaną už 100 
kl. dviračiu, Puodžiūnaitė (iš Mancheste- 
rio) 2-rą dovaną už tenisą, J. Dobrovols

kyte, kiad savo „Šilkinėje suknelėje“ ir 
„Kerpių berniūkštyje“ kritiškai žiūrėjęs 
į gyvenimą.

Taikantis prie skaitytojo, kuriam skiria
ma Iši knyga, bibliografija pateikta tik tų 
darbų apie lietuvių literatūrą apskritai ar 
apie atskirus maišytojus, kurie šen ar ten 

‘buvo atspausdinti rusų kalba. Vien 'tai 
bibliografijai paskirta 16 puslapių, vadi
nas, daug jau knygų ir straipsnių apie lie
tuvių literatūrą yna pasirodę rusų kalba. 
Leidžiant lietuvių literatūros istoriją di
džiosiomis Vakarų kalbomis, bibliografi
jos reikalas turės visai kitaip atrodyti — 
nebus ko pasiūlyti dar papildomai pasi
skaityti savo kalba tiems, kurie norėtų la
biau įsigilinti.

K. Barėnas 

kis 2-rą dovaną už vandensvydį, Al. Liū- 
džius 2-rą dovaną už 1 'kl. dviračiu“. Ati
džiai patikrinau visą knygą, bet daugiau 
žinių apie olimpiadoje dalyvavusius spor
tininkus nepavyko surasti.

Olimpiada atidaryta liepos 17 d. (sek
madienį) po pietų. Visas stadionas pasi
puošė vėliavomis tų valstybių, iš 'kurių 
buvo atvykę sportininkai. Įneš'ant olimpia
dos vėliavą, pirmieji paskui ją žygiavo' 
varžybų teisėjai, kurių kiekvienas turėjo 
T. O. ženklą ir buvo pasipuošę mėlynais 
švarkais ir baltomis kelnėmis. Įeinančias 
komandas gausi žmonių minia pasveikino 
karštais plojimais. Atidarė respublikos 
prezidentas A. Smetona, ir tada prasidėjo 
oficialiosios iškilmės. O rytojaus dieną jau 
vyko įvairių sporto šakų varžybos, 'kurio
se buvo pasiekta keletas naujų Lietuvos 
rekordų. Krepšinyje pirmąją vietą ir auk
so medalį laimėjo Amerikos lietuvių krep
šinio komanda. Buvo ir daugiau komandų 
ar pavienių sportininkų, 'apdovanotų įvai
riais medaliais ir pasižymėjimo ženklais, 
bet po tiek metų sunku atsiminti ar suras
ti 'tinkamos medžiagas. Daug dovanų pasi
žymėjusiems sportininkams atsiuntė Ame
rikos lietuviai. Besidžiaugiant laimėjimais 
ir dovanomis, nelauktai atėjo uždarymo 
diena. Liūdnai skirstėsi dalyviai, bet dar 
juos gaivino ateities viltis, kad po ketve
rtų metų vėl čia teks susitikti. Bet niekas 
dar tuomet negalvojo, kadi Iši pirmutinė 
bus ir paskutinė nepriklausomos Lietuvos 
'tautinė olimpiada. Prasidėjęs karas ir oku
pacijos suardė gražinis ateities planus.

Pasibaigus olimpiadai, sportininkams 
buvo suruošti priėmimai, ekskursijos, jie 
lankė gimines ir laisvai galėjo važinėti vi
soje Lietuvoje. Apskritai paėmus, ši olim
piada sudarė retą ir gražią progą susirink
ti ir susitikti sportinių varžybų laukuose 
po platųjį pasaulį išblaškytam lietuviška- 
jiarn jaunimui.

Olimpiadai atminti Lietuva pagal dail. 
J. Burbos paruoštą projektą išleido seriją 
pašto ženklų. Ją sudarė 4 ženklai, kurtų 
piešiniuose vaizduojami įvairūs sportiniai 
momentai. Primokėjimai buvo skirti Kū
no kultūros rūmų naudai. Žaidimų dieno
mis šie ženklai buvo nuvertinami specia
liu štampu .

V. Vytenietis

PASIKALBĖJIMAS SU KUN. S. YLA

Čikagoje leidžiamasis „The Daily Eco
nomist“ atsispausdino pasikalbėjimą su 
buvusiu Stutthofo koncentracijos lagerio 
kaliniu kun. Stasiu Yla.

Jis atremia šmeižtus, kurie metami lie
tuviams televizijoje rodomame filme „Ho
locaust“ (viename epizode rodomi SS uni
formomis aprengti lietuviai) ir primena, 
kas dėjosi Lietuvoje vienos ar kitos oku
pacijos metais, kiek lietuvių buvo (apie 
29.000) ir kiek žuvo (6.250) nacių stovyk
lose.

Dėl kaltinimų lietuviams, kad jie talki
ninkavę naciams, dabar sumažinta pagal
ba lietuviams politiniams kaliniams. To
kiais filmais sudaromas klaidingas vaiz
das.

ne kaip su abejotinais rytais.
Gavus iš okupacijos valdžios leidimą lietu

vių konferencijai, buvo nutarta, rugsėjo 12 d. 
1917 m. sukviesti Vilniun lietuvių suvažiavi
mas dabarties ir ateities klausimams svarsty
ti, bet paskui atidėta kelioms dienoms vėliau. 
Suvažiavimas įvyko šios dienos lenkų teatre 
Poguliankoj rugsėjo 18—22'd. 222 atstovams 
įvairių luomų bei srovių iš visų Lietuvos kraš
tų dalyvaujant, teatro scenai Lietuvos vyčiu 
ant raudono dugno ir lietuvių spalvomis vė
liavėlių papuoštai esant.

Susirinkimas buvo išrinkęs Lietuvos Ta
rybą iš 20 asmenų, prie kurių vėliau turėjo būti 
pririnkti dar 5—6 atstovai iš Lietuvos mažu
mų: lenkų, gudų, žydų, dėliai kurių įstojimo 
paskiau buvo tartasi, bet ilgai be pasekmių.*) 
Posėdį atidarė karo valdžios viršininkas Lietu
voje kunigaikštis Pranas Juozapas von Isen- 
burg-Birstein‘as trumpa prakalba, velydamas 
susirinkimui pasekmingai veikti tėvynės nau
dai.

Išrinktosios Lietuvos Tarybos vardu d-ras 
Basanavičius vokiškai ir lietuviškai paskaitė 
karo valdžios viršininkui sekantį raštą: „Jūsų 
šviesenybės esame šio mėnesio 22 d. prašę pa
teikti ponui vyriausiam Rytų vadui general- 
feldmaršalui Bavarijos kunigaikščiui Leopol
dui šitą raštą: Jūsų karališkai didenybei taria
me ačiū, kad šiuo sunkumi karo metu buvo 
leista lietuvių visuomenės veikėjams iš visų 
Lietuvos dalių susirinkti senoje savo sostinėje 
ir pasitarti idėl savo tautos ir jos tėvynės atei
ties.

*) Tik lapkričio 27 d. 1918 m. 'Lietuvos Valstybės 
Tarybos posėdyje buvo priimta 6 gudai Tarybos nariais, 
o gruodžio 11 d. trys žydų atstovai; lenkų1 atstovai Ta
rybom nestojo. (bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

SUSIRINKIMAS

Kanados Lietuvių fondas birželio 3 d. tu
rėjo savo metinį susirinkimą.

Pirmininkais dir. A. Pacevičius pranešė, 
kad fondas turi 184.840 dol. kapitalo. Šie
met didžiausią sumą, 6.000 dol., jis yra pa
skyręs Pasaulio lietuvių dienų reikalams.

PETRUI BABICKUI 75 M.

Dabar Brazilijoje gyvenančiam rašyto
jui Petrui Babickui suėjo 75 m. amžiaus.

Rašytojas dar Lietuvoje nemaža yra ra
šęs poezijos, apysakų, kelionių knygų, dir
bęs radijuje, buvo vienas kino pradininkų.

VISUOMENININKO PREMIJA

Šiais naetais pasaulio lietuvių katalikų 
•bendrijos visuomenininko premija paskir
ta Argentinos lietuviui Ignui Padvalskiui, 
'kuris jau nuo 1912 m. reiškiasi lietuvių 
tarpe.

Premijos mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis.

Atsiųsta paminėti’
Metmenys, Nr. 35, 1978 m. Kūrybos ir 

analizės žurnalas, 200 psl. Redaguoja Vyt. 
Kavolis. Čikaga.

...RADOME TOKIUS NUOŠIRDŽIUS 
LIETUVIUS. KOKIŲ KITUR 

TIKRIAUSIAI NĖRA

Į Pietų Amerikos lietuvių kongresą iš 
JAV buvo nuvažiavęs PLB pirm. Bronius 
Nainys. Jis pavažinėjo po lietuvių koloni
jas tenai, dalyvavo kongrese ir „Pasaulio 
Lietuvio“ kovo mėn. numeryje išspausdi
no savo kelionės ir viešnagės įspūdžius, 
kuriuose apie Berisso lietuvius rašo:

...„pasidairę po Argentinos turtuolių ra
jonus, atvykome į Berissą, į seniausią Ar
gentinos lietuvių 'koloniją. Čia radome to
kius nuoširdžius lietuvius, kokių kitur tik
riausiai nėra. Ši lietuvių kolonija, pradė
jusi kurtis dar prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą, naujais ateiviais pasipildžiusi per pir
mą Lietuvos nepriklausomybės dešimtme
tį, nors būdama labai nuošalioje vietoje, 
nors ekonominių sunkumų spaudžiama ir 
nors dabar labai pakeitusi savo veidą, ta
čiau už lietuvybės „kabinasi“, kaip skęs
tantis už šiaudo. Luš plyš — jie nori likti 
lietuviais, ir gana.

.•Pirmieji ateiviai jau išmirę, vėlesnieji 
jau pažengusio amžiaus, 'todėl lietuvybė 
remiasi jau Berisse gimusiais antros ir 
trečios kartos lietuviais. Kai kurie iš jų 
lietuviškai jau mažai bekalba, bet širdyse 
yra gilūs lietuviai, taurūs patriotai. Beris
se dabar veikia dvi draugijos: Nemunas ir 
Mindaugas. Mindaugiečiai 'šiuo metu per
gyvena didėlį rūpestį. Bet kokia kaina no
rėdami savo jaunimą išlaikyti lietuvišką 
ir neturėdami savo pastogės nei susirinki
mams, nei lietuvių kalbos pamokoms, nei 
pasilinksminimams, jie pasiryžo visa tai 
įsigyti ir prieš kelis metus patys savo ran
komis pradėjo statyti pastatą. Tačiau Ar
gentinoje 'siaučianti infliacija jiems tai su
trukdė, ir dabar, pastatę sienas ir užden
gę stogą, imindiaugiečiai pritrūko pinigų. 
Nors visus statybos darbus draugija atlie
ka savo jėgomis ir net septyniasdešimt 
metų peržengusios moterys maišo cemen
tą ir nešioja plytas, tačiau ir taip taupant, 
lėšos išsibaigė. Apsilankymo metu, maty
damas mindaugiečių tokias dideles pastan
gas ir norą išlaikyti lietuvybę, didelį lie
tuvišką nuoširdumą bei draugiškumą, pa
sikalbėjęs ir pasitaręs su visais to mano 
sutikimo dalyviais, matydamas tos pačios 
dar neįrengtos salės 'Scenoje lietuviškai 
d'ainuojiantį ir šokantį trečios kartos jau
nimą, negalėjau 'išvykti neprižadėjęs par 
dėti. Statybai baigti PLB valdyba iš savo 
kuklaus iždo paskyrė 1.000 dol. Trūksta 
d'ar keturių tūkstančių. Reikės vėl kreip
tis j šiaurės Amerikos lietuvius ir prašyti 
aukų“.

Mamai
Neslėpk po prijuoste grublėtų rankų — 
Jose paguoda, šiluma.
Mus praeities akordai vėl aplanko, 
Mamyte, tu girdi — daina!

„Kur bakūžė samanota“, 
Klausos net laukai.
„Obelis ten augalota“...
Ko tu nuliūdai?

Kad prie stalo sėsit dviese, 
Murks dar katinas šalia.
Būdavom juk septyniese, 
Ūždavo gryčia linksmai.

Bet nekaltink, mama, mūsų. 
Sutvirtėjo jau sparnai, 
Mes sugrįšim, nepražūsim, 
Verks sula beržai.

Mama, mes tikrai sugrįšim.
Koks gi paukštis be sparnų?
Žilus plaukus kaip maži taršysim, 
O klaidas, manau, atleisi tu.

V. Laurinėnaitė, Vilnius
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Atmintinas kongresas
PRIEŠ KETVIRTI ŠIMTMEČIO

Tik neseniai supratome, kad baigiantis 
antrajam pasauliniam karui sąjunginin
kai sutarė dėl įtakos zonų Europoje, ir to
kiu būdu Rytų Europos tautų likimas bu
vo nuspręstas ilgiems metams. Nežinant 
Jaltos, Teherano iir Potsdamo susitarimų 
paslapčių, Rytų Europos pavergimo kalti
ninku buvo laikomas Stalinas. Todėl ne
nuostabu .kad 1953 m. kovo 3 d. mirus 
Sov. Sąjungos diktatoriui, ne tik Rytų Eu
ropos tautos, bet ir vakariečiai laukė di
delių permainų. Naujos nuotaikos Vak. Eu
ropoje galėjo būti geriausiai jaučiamos 
tarptautinėse konferencijose. Kai kurie 
delegatai buvo tiek „taikos ūpo“ pagauti, 
kad nežinojo, ką pasiūlyti naujiems Krem
liaus šeimininkams. Soc. Internacionalo 
konferencijoje Paryžiuje vienas didžiosios 
socialistų partijos delegatas buvo pasakęs, 
kad, norint sunormalizuoti santykius su 
Sov .Sąjunga, nedera liesti net Čekoslova
kijos laisvės klausimo, kuris tuo laiku bu
vo 'aktualiausias.

Iliuzijose paskendusius nuolaidų šali
ninkus pažadino 1953 m. birželio 17 d. dar
bininkų sukilimas Rytų Berlyne. Savo 
drąsiu žygiu jie parodė, kad laisvojo pa
saulio susitarimais su Sov. Sąjunga reikš
tų sąmokslą prieš Rytų Europos tautas, 
kovojančias dėl laisvės. Socialistų ir dar
bo partijų delegatai, 1953 m. liepos 15-18 
d. d. susirinkę į Soc. Internacionalo kon
gresą Stockholme, dar galėjo girdėti pa
galbos šauksmą iš anapus geležinės uždan
gos. Todėl nenuostabu, kad, atidarydamas 
kongresą, Sov. Internacionalo pirminin
kas ,dabar jau miręs, Morgan Phillips pri
minė tą Paryžiaus rezoliucijos vietą, kuri 
buvo pasiūlyta egzilinių partijų. Joje pa
sakyta: „Galutinė taika nebus užtikrinta 
tol kol tautos Europoje ir kitur pasaulyje 
neturės pilnos demokratinės laisvės ii- kol 
nėra padarytas galas imperializmui ir dik
tatūrai“. Morgan Phillips pažymėjo, kad, 
kalbant apie istorinius įvykius Rytų Vo
kietijoje, reikia neužmiršti manifestacijų, 
įvykusių kituose satelitiniuose kralštuose 
(kaip dabar žinome, demonstracijos tuo 
laiku vyko ir darbo stovyklose Sibire). 
Svarstant kolonializmo problemą, reikia 
turėti galvoje naujo imperializmo pavojus. 
Šis naujasis skiriasi nuo senojo tuo, kad 
plečiasi pirmoje eilėje Europos žemyne. 
Bet tai vistiek imperializmas. Demokrati
nių socialistų uždavinys yra kovoti prieš

S&aitytaju Laiškai
ŽODELIS K. LEONUI

Reta vyrų, įvertinančių mus, moteris. 
K. 'Leonas tikra išimtis, stačiai vyras, 
deimančiukas, siūląs moterį „E. Lietuvio“ 
red a tor i aus pareigoms.

Žinia, 'bepigu jam siūyti, kai žino, kad 
kur-ne-kur, 'bet Anglijoj ne tik redak
torės pareigoms, bet ir lietuvaitės žmonos 
reikia didelės laimės susirasti...

Todėl K. Leonui siūlau, užuot tuščiažo
džiavus, imtis praktiškos talkos: nuvažiuo
ti Lietuvon, kur, tikriausiai, ras didelį pa
sirinkimą moteriškių, tinkančių jo per
šamam darbui.

P.S. Mes, moterys, įvertindamos K. Leo
no mums skirtą dėmesį, prireikus, ko gera, 
sumestume kelionės išlaidoms. Kviečiame 
konkrečiam žygiui.

Br. Daunoricnė

SIURPRYZAS MOTERIMS

Vajte, vajfe, vaje!... Kokia netikėta 
staigmena! — Vyrai „išrado“, kad moterys 
ne tik lygios su vyrais, bet net visu kuo 
pranašesnės. Sakau, jau kas nors nepa
prasto įvyks. Jeigu ne karas ar badas, tai 
alkoholio tvanas tikrai gali įvykti.

O dar taip neseniai mes, moterys.keik- 
davom savo dalią, kad moterimis esame 
gimusios. Buvom įsitikinusios, kad mes 
tetinkame tik sušvinkusias vyrų kojines 
plauti ir jų dakibus visuomet užgirti, o savo 
paklusnumu namų taiką išlaikyti.

Praeityje 'būta net dar blogiau. Mūsų 
mamytės liūdnų dalykų mums papasakoja, 
Jos mums išdainuoja ir išrokuoja savo 
vargelius. Jų vestuvinės dainos rodo, kad 
tai buvo ne džiaugsmo dainos, bet raudos 
ir skundas sunkia savo dalia. Sako, ber
nas, su piršliu atsibastęs iš septintos para
pijos, derėdavosi tik su tėvu ar broliu, o 
ne su motulės dukrele kalbėdavos. Dažnai 
jaunąją ne išleisdavo į marteles, bet vary
te išvarydavo. Prasigėrėlis /bernas ieško
davo pasagos, o našlys augintojos savo 
gausiai šeimai. Dažnai vestuvės būdavo ne 
džiaugsmo, bet ašarų diena.

Taip, gamta mus laibiau apdovanojo, 
negu vyrus, nes daugiau ir pareigų uždėjo 
Mes turime tulrėti daugiau išminties, išau
ginti naująją kartą. Tas savybes turi visa 
moteriškoji giminė.

Taip, mes pajėgios dirbti kiekvieną dar
bą, prie kurio tik esame prileidžiamos, ir 
atliekame tas pareigas neblogiau už vyrus.

Į Kazio Leono klausimą, kodėl moterys 
nerašo į laikraščius, atsakymas paprastas: 
nemėgsta ginčų. Moteriškoji giminė natū
raliai linkusi stebėti, kaip gaidžiai pešasi 
arba ožiai ragus laužosi. Juk čia ir yra 
visa išmintis. Todėl moteriškos giminės ir 
yra daugiau išlikę gyvųjų tarpe. 

priespaudą, ar ji būtų fašistų, ar 'komunis
tų, ir kurti taikos, laisvės ir socialinio tei
singumo pasaulį. Buvęs tuo laiku Švedijos 
min. pirm. Erlanderis savo sveikinimo 
kalboje pasakė, kad Rytų Europos tautos 
ilgisi tokios laisvės, kokia yra Švedijoje.

Prieš 25 metus 'posėdžiavęs Soc. Inter
nacionalo kongresas priėmė mums labai 
svarbų, istorinės reikšmės nutarimą. Kai 
buvo nusistatyta laikytis principo, kad Soc. 
Internacionalo nariais gali būti socialistų 
partijos tik tų Rytų Europos kraštų kurių 
teritorijos nėra pripažintos Sov. Sąjungai, 
kongresas nutarė priimti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos socialdemokratų partijas Soc. 
Internacionalo nariais lygiomis teisėmis su 
kitomis Rytų Europos partijomis.

Kongrese kalbėjęs Vengrijos socialde
mokratų partijos atstovas Imre Szelig ta
da nurodė, jog tautos už geležinės uždan
gos tikisi, kad Vakarų valstybių politikos 
pasekmėje jų kraštų nepriklausomybė bus 
atstatyta. „Tūkstančiai mūsų draugų kalė
jimuose ir priverčiamojo darbo stovyklo
se vis dar turi vilties, kad Soc. Internacio
nalo ir jo narių pastangomis jie bus išva
duoti iš priespaudos“.

Kongreso išvakarėse pasaulyje paskiau 
dusi žinia apie Berijos pašalinimą iš So
vietų vidaus reikalų ministerio pareigų 
buvo įvairiai 'aiškinama, bet niekam ne
atėjo į galvą mintis, kad jis bus kaltina
mas nacionalizmo skatinimu nerusiškose 
respublikose ir už tai vėliau tais pat me
tais bus sušaudytas.

Prancūzijos socialistų delegatas Guy 
Mollet kongrese sakė, kad Sov. Rusija ve
da ne socialinės revoliucijos, bet imperia
lizmo ir nuolatinės ekspansijos politiką. 
Jos metodai yra gerai žinomi. Tai metodai, 
kuriais tarpkariniu laikotarpiu naudojosi 
Hitleris: išorinis spaudimas, suderintas su 
vidiniu sąmokslu. „Tuo būdu buvo už
grobti Rytų ir Vid. Europos kraštai“, pa
sakė Mollet, „ir tai gali paliudyti čia da
lyvaują mūsų draugai egzilai“.

Soc. Internacionalo kongresas priėmė 
rezoliuciją, kurioje sakoma: „Kongresas 
kviečia visas socialistų partijas jungtinė
mis pastangomis, tų tautų vardu, kurioms 
jie atstovauja, siekti derybų kelių sekan
čių tiklsų: ...Sovietų karinių pajėgų 'ati
traukimo iš Rytų Europos, kad pilna vals
tybinė nepriklausomybė būtų atstatyta 
tuose kraštuose“. Ta rezoliuci ja yra aktua
li ir 'šiandien, po 25 metų.

J. Vilčinskas

Tačiau reikia dėkoti K. Leonui, kad jis 
iškėlė moterų klausimą, o „Europos Lie
tuviui“, kad leidžia mums pasisakyti. 
Tikiu, kad i|r daugiau atsilieps šiuo klau
simu.

Angela Račiūtė

TARDYTOJA — ANGELĖLIS

Prisivirė košės biržiečiai broliukai Jo
nas ar Sigitas Taujanskai bei Antanas 
Žvirgždas.

— Nekalti, oi, nekalti tie mano angelė
liai, — dejuoja mamytė G. Taujanskienė.
— Svetimos adatėlės nepaliesdavo.

— O ir maniškis buvo kaip švelni vilna. 
Nors prie žaizdos dėk, — nenusileido A. 
žvirgždienė.

— Kažką atiduočiau, švenčiausias mi
šias užpirkčiau prie Baltramiejaus, kad 
kas paleistų ąžuolėlius. — nubraukė ašarą 
G. Taujanskienė.

Taip moteriškėms bedejuojant, prisijun
gė prie jų trečioji. Tokia griežto veido, 
stragi.

— Niekšai jie! Vagys! — tarė. — Ne tik 
Biržuose glemžė, kas pakliuvo po ranka, 
bet ir Latvijoje apiplėšė parduotuvę.

— Latvijoj? Parduotuvę? — net išsižio
jo moteriškės. — Iš kur, tamstyte, žinai?!

— Cha, cha! — nusijuokė griežto veido 
savininkė. — Aš tardytoja! Viską žinau, 
įstatymai rodo: gaus jūsiškiai po /penketą 
metelių.

— Po penketą? Gelbėkit! — pravirko 
A. žvirgždienė.

— Angelėliai tie mano vaikučiai, — su
metė G. Taujanskienė. — Viešpaties ke
liai nežinomi. Jauna dar esi, tardytoja, ir 
gal tapsi mano martele...

Griežto veido moteriškė kiek atlyžo.
— Gelbėti? — susimąstė. — Tik per kur, 

kaip?
Pamąstė, pamąstė, o po to tarė:
— Gal pabandyti prokurorui, teisėjui 

įsprausti į delną...
— Tu mūsų angelėlis gelbėtojas! — nu

švito meterys.
Ir puolė į trobas tikrinti, kiek turinčios 

rublių. Apibėgo kaimynus. Surinko apva
lią sumelę — G. Taujanskienė 397, A. 
žvirgždienė — 174 rublius.

— Manau, kad saviškius greit pamaty
site, — užtikrino tardytoja, gavusi pinigus.

Tačiau nepamatė. Broliukai Taujanskai 
ir žvirgždas gavo, ko nusipelnė. Neišvydo 
daugiau ir tardytojos — angelėlio. Mat tai 
būta apsukrios aferistės, kuri mokėjo pasi
naudoti lengvabūdėmis moterėlėmis...

B. Judagis („Valstiečių laikraštis“)

LIETUVOJE
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UNIVERSITETO DIENOS

Artėjant Vilniaus universiteto sukakčiai 
— 400 m. jubiliejui, Lietuvos miestuose 
pradedamos organizuoti universiteto die
nos.

Tokios jau praėjo Pasvalyje, ir į jas iš 
Vilniaus buvo atvažiavę partijos centro 
komiteto mokslo ir mokymo įstaigų sky
riaus vedėjas J. Aničas, universiteto rek
torius J. Kubilius, akademijos viceprezi
dentas A. Žukauskas ir kiti.

MUZIKA PER PRIEVARTĄ

„Literatūros ir meno“ Septynių dienų 
skilties autorius skundžiasi:

„Nidos paplūdimy pakaitom gali klausy
tis tai jūros ošimo, tai — estradinės muzi
kos iš garsiakalbio. Liūdna. Jau taip apsi- 
raizgėme civilizuotos buities pančiais, kad 
ir nuo jūros atsitveriame, kaip širma, „ap- 
miušaline“ muzika. Kieno nurodymu? Tei
singiau: kam leidus? Vienas kitas poilsiau
tojas ne tik pamurma, bet ir pareiškia sa
vo protestą žodžiu arba raštu. Garsiakal
bis prityla ir... vėl prapliumpa. Taip vyks
ta — su permainingu rezultatu — nuola
tinės rungtynės taip žmonių, kurie prie 
jūros nori klausytis jūros, ir anoniminių 
galiūnų iš paplūdimio radijo mazgo, kurie 
vis ima ir nuspaudžia mygtuką, primesda
mi visam krantui pigų mugės triukšmą“.

SAVAMOKSLIO DAILININKO ŠLOVĖ

Tarp Žaliosios girios ir Moliūnų miškų, 
kaip rašo „Tiesa“, Januškų kaime gyvena 
savamokslis dailininkas Bronius Zavackis, 
kurio septyni paveikslai buvo rodomi Mas
kvos parodoje „Šlovė darbui“ ir pelnė du 
diplomus.

Jo keli darbai buvo rodomi Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Rytų Vokietijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Belgijoje. Lietuvoje jau bu
vusios surengtos devynios jo vieno darbų 
parodos.

Be to, B. Zavackis dar dirbąs stogastul
pius, fotografuojąs ir rašąs eilėraščius.

KAIP LIETUVOJE DABAR KARTAIS 
KOVOJAMA SU GIRTAUJANČIAIS 

PRIVAČIAIS VAIRUOTOJAIS

„Valstiečių laikraštyje“ birželio 15 d. 
Kelmės rajono vyr. autoinspektorius D. 
Genutaitis rašo:

„Praėjusių metų vieną lapkričio dieną 
Kelmės buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinato darbininkas Alfredas Liotisas 
vairavo savo „Moskvičių“ neblaivus.

„Stabdomas autoinspekcijos darbuotojų, 
įkaušęs vairuotojas nepakluso ir bandė pa
sprukti. Sustabdytas elgėsi agresyviai.

„Už grubų eismo ’taisyklių pažeidimą A. 
Liotisas buvo nubaustais pinigine bauda 
ir dvejiems metams neteko vairuotojo tei
sių. Tai turėjo būti gera pamoka draus
mės laužytojui. Bet kur tau!

„Nepraėjo nė pusmetis, kai A. Liotiso ir 
autoinspektorių keliai vėl susikryžiavo. 
Vėl girtas už vairo ir dar be teisių. Šįsyk 
pažeidėjais vėl nubaustas pinigine admi
nistracine bauda, o jo „Moškvičius“ par
duotas per komiso parduotuvę, grąžinant 
savininkui pinigus.

„Už panašias „nuodėmes“ pernai neteko 
automobilio ir Pavėžupio žuvininkystės 
tarybinio ūkio darbininkas Eugenijus Zu- 
jevas“.

KUR TRUMPA, TEN TRŪKSTA

Biržų rajono Pabiržės kolūkio vyr. ag
ronomas V. Latvėnas per „Valstiečių laik
raštį“ skundžiasi:

„Ką daryti, jei neturime specialių ga
landimo akmenų šienapiovių-smulkintuvų 
Z305 ir KUF-1,8 peiliams galąsti. Neturė
jome jų pernai, neturime ir šiemet.

„Iš pirmo žvilgsnio tai, atrodo, smulk
mena. Tačiau, nesant tokių galąstuvų, ten
ka kiekvieną kartą 'peilius išimti, pagaląs
ti, po to vėl sureguliuoti šienapiovės smul
kinimo aparatą. Tam mechanizatoriai 
sugaišta daug laiko, nukenčia šienapiūtės 
darbų sparta“.

DEVYNIASDEŠIMTMETĖ URŠULĖ 
DĖKOJA TARYBŲ VALDŽIAI

Kupiškio rajono Juodpėnų kolūkis savo 
kultūros namuose, kaip rašo „Valstiečių 
laikraštis“, suorganizavo vakaronę, ir vi
si, seni ir jauni, plojo, kai pirmininkas 
Stasys Dirsė ir partinės organizacijos sek
retorius Algimantas Mykolaitis devynias
dešimtmetei Uršulei Dubrindienei įteikė 
garbės kolūkietės knygelę ir apjuosė ją 
tautine juosta.

O Uršulė prieš porą dešimtmečių, tada 
dar tik septyniasdešimtmetė, išgarsėjusi 
po visą Lietuvą, kaip kiaulininke, kuri iš 
kiekvienos paršavedės išauginusi po 28 
paršelius. Tada apie ją rašė laikraščiai ir 
žurnalai, ji buvo apdovanota medaliais, o 
tame pagerbime, atsidėkodama už pagarbą 
ir medalius, pasakiusi:

— Esu viskuo aprūpinta. Dėkoju už di
delę pagarbą ir paramą, kurią man skiria 
mūsų kolūkio valdžia. Didžiuojuosi suteik
tu Garbės kolūkietės vardu. Už viską ačiū 
Tarybų valdžiai. Tik ji mus, darbo žmo
nes, pastatė amt kojų, šitaip išaukštino.

Tik sunku patikėti, kad senutė pati su
galvojo tokią gudrią prakalbą.

KAI Į LIETUVĄ PAŽEME ATSĖLINA 
VAKARAS

„Tiesai“ daugiau įprastos tokios straips
nių ir reportažų antraštės, kaip „Darbais 
tėvynę šlovinam“, „Budrumo pamokos“, 
„Reiklumas ugdo atsakomybę“, „Paskuti
nės propagandos veiksmingumas“, „Ištiki
mas kovotojas, taurus žmogus“, „Klastin
ga taktika“ ir panašios. Ir kaip skaityto
jui turi būti malonu, kai jis, prisiskaitęs 
tokių straipsnių, tame pačiame numeryje 
užtinka štai tokį raminantį gabaliuką, 
kaip šitas Vandos Bogušienės:

„Per dieną siautėjęs vėjas pailso ir. pas
kutinį kartą pataršęs beržų lapus, užsnū
do vešlioje lapijoje.

„Pažeme atsėlino vakaras, vėsiu delnu 
glostydamas įkaitusius žiedus. Atsidėko
dami jie padvelkė aromatu, ir pievomis 
nubangavo svaiginanti 'kvapų jūra.

„Gluosnyje prie upės prasidėjo vakaro 
simfonija. Kiek čia balsų! Ir kiekvienas 
turi savo sakmę. Nebeištvėrė lakštingala, 
ir trelių pertai pabiro nenusakomom spal
vom... Varna topolio viršūnėje prisiminė, 
koks stiprus jos balsas, bet simfonija dėl 
to nenutrūko...

„Tik Nevėžis ramiai neša savo vandenis. 
Kai ilgai žiūri į jo tėkmę, pajunti iš gel
mės sklindančią ramybę.

„Apsvaiginta žiedų margumo ir aroma
to, užtruko birželio diena. įdegusi saulėje 
žmogaus ranka palyti akacijos krūmą, ir 
pabyra žiedlapių lietus. Per žemę eina va
sara. ..

„Pailsę nuo darbų, pabūkime jos glėby
je, pasigėrėkime gamtos žavesiu. Šitoks 
džiaugsmas žmogui labai reikalingas“.

ILGAS AKADEMIJOS PAVADINIMAS

Kadaise Dotnuvoje įsikūrusi, o dabar 
prie Kauno Lietuvos žemės ūkio akademi
ja turi tokį ilgą vardą: Lietuvos Darbo 
raudonosios vėliavos ordino žemės ūkio 
akademija.

TIE DVIDEŠIMT PENKI
P. VAŠKEVIČIAUS ŠUNYS...

Jonavos rajono liaudies teismo pirmi
ninkas L. Dobranskis „Tiesoje“ rašo:

„Jonavos rajono liaudies teisimas, išvy
kęs posėdžiauti į Upninkų tarybinio ūkio 
Padaigų skyrių, priteisė iš P. Vaškevičiaus 
100 rublių už jo šunų sudraskytą stirnaitę. 
Teisme apklausti liudytojai pasakojo, kad 
Tamaros ir Povilo Vaškevičių šunys (o jų 
apie dvidešimt penki) puola jų naminius 
paukščius, balose gaudo laukines antis, ki
tus paukščius, naikina jų lizdus, šie žmo
nės su pasipiktinimu kalbėjo, kad keturis- 
penkis kilometrus apie Vaškevičių sodybą 
miške nepamatysi jokio žvėrelio. Viskas 
nusiaubta“.

Barono Miiinhauzeno 
nuotykiai

Berlyne jau pradėtas rodyti naujas fil
mas „Barono Miunchauzeno nuotykiai“. 
Ne, ne naujas, tik didelėmis pastangomis 
atnaujintas. To filmo sumanytojas ir, ga
li sakyti, statytojas buvo Hitlerio propa
gandos miinisteris dr. Goebbelsas. Garsu
sis daktaras, sako, tiesiog džiūgavo, kai 
1943 m. buvo baigtas darbas: jis laikė fil
mą savo ir vokiečių kinematografijos lai
mėjimu, kuris gali varžytis su kitų kraštų 
tos srities pramonės geriausiais gaminiais.

Artėjo vokiečių filmų bendrovės UFA 25 
m. sukaktis, ir dr. Goebbelsui šovė į gal
vą mintis, kad tai progai reikia sušvitėti 
kokiu nors labai gražiu dalyku. O kas gi 
gali būti linksmesnio, ypač sunkiu karo 
metu, už melagio nuotykininko barono pa
sakojimus?

Goebbelsas įsakė savo agentams sume
džioti Disnėjaus filmus ir anglų statytąjį 
Bagdado vagį, nes barono nuotykiai turė
jo būti geresni. Filmininkai iš tų filmų tu
rėjo mokytis visokių fotografavimo gudry
bių. Goebbelsas nekentė populiaraus vo
kiškų filmų aktoriaus Hans Albers, bet 
jeigu tik jis geriausiai tinka barono vaid
meniui, tai gerai, tegu vaidina. Kai kurios 
Eriko Kaestnerio knygos Vokietijoje buvo 
draudžiamos, bet jeigu jis būtų tinka
miausias skriptui parašyti, tai tegu rašo 
slapyvardžiu. Su pinigais nesiskaityta. Tik 
vienai scenai nutraukti buvo pagaminta 
800 kostiumų. Išgriozdė agentai visus Ber
lyno muziejus, pririnko karališko sidabro. 
Masinėms scenoms trūko statistų. Jeigu 
UFA pati pririnks jų, tai bijota, kad gali 
išnešioti sidabrą. Tada atėjo išganinga 
mintis: tegu SS daliniai apsivelka taip, 
kaip filmui reikia, tegu užsideda perukus 
ir pabūna statistais. Taip ir padaryta.

Ligi šiol tas filmas suseno, reikėjo jį at
naujinti, elektroniniais metodais pritaiky
ti tokias pat spalvas, kokias turėjo origi
nalas. Kai kurie filmo gabalai buvo kaž
kur dingę — jų medžiota po visą Europą.

Sako, kad tą filmą vis dėlto verta pama
tyti. Kaestnerio skriptas esąs kupinas hu
moro, žinoma, tiems žiūrovams, kurie mo
ka vokiečių kalbą. O kiti pajėgs tik sekti 
veiksmą su visais nuotykiais ir, be abejo, 
nesupras ypač tai, ką ir dr. Goebbelsas 
esąs pražiopsojęs. Filme kaip antinacinis 
humoras, esą, galėtų būti ir toks pasikal
bėjimas: „Arba tavo laikrodis sugedo, ar
ba laikas“. „Die Zeit is kaputt!" atšovęs • 
baronas.

DAUŽOMOS JAPONĖS IEŠKO 
PRIEGLAUDOS

Kalbėdamasis su laikraštininkais, prieš 
keletą metų Japonijos ministerts pirminin
kas Eisalku Šato pasididžiuodamas pasi
gyrė, kaip jis sistemingai apdaužo savo 
žmoną. Japonijoje yra tokia sena maždaug 
tradicija, kad šujin-vyras (tas šujin žodis 
reiškia poną) turi teisę mušti žmoną. Ja
poniją okupavę amerikiečiai atnešė šiek 
tiek demokratiškesnės dvasios — muša
mos moterys skiriasi, bet ne visos jos turi 
pakenčiamus darbus, kad galėtų nepri
klausomos gyventi, tai daugumą ir daužo 
vyrai girti ir blaivūs, pragerinėja ar pra
lošia pinigus ir nesivaržydami laikosi tų 
savo ydų.

Maždaug prieš metus sostinės Tokijo sa
vivaldybė įsteigė pirmąją ir kol kas dar 
tik vienintelę lyg dr prieglaudą tokioms 
žmonoms. Per metus pro juos jau praėjo 
919 tokių moterų, bet daugiau kaip 6.000 
jų yra skambinusios tam centrui, prašyda
mos pagalbos. Namuose vienu metu gali
ma sutalpinti tik 30 asmenų, ir po dviejų 
savaičių priglaustoji turi ieškoti ir užleis
ti vietą kitai. Bet per tą porą savaičių ap
tvarkomi išleidžiamosios moters reikalai: 
parūpinama pastovi vietia apsigyventi, su
randamas darbas, o kuri nori skirtis, tai 
padedama sutvarkyti reikalingus forma
lumus. Kol jos gyvena toje prieglaudoje, 
iš jų neimamas joks mokestis.

Atbėga kartais moterys žiauriai sužalo
tos. Kaip itų namų vedėja sako, viena tu
rėjusi visą kūną nusėtą degančia cigarete 
svilinant padarytomis žaizdomis, kitai bu
vo nukirpti plaukai, dar kita buvo taip su
daužyta, kad vos pajėgė eiti.

Moteris priglaudžiantieji tie namai yra 
kažkur tirštai gyvenamoje miesto dalyje, 
ir jų adresas slepiamas, kad įpykę vyrai 
neužpultų.

Kai vis plačiau kalbama ir rašoma apie 
tą japonišką „ligą“, tai tikimasi, kad bus 
atidaryta daugiau tokių daužomoms mo
terims priglausti namų ir ne vien tik 'sos
tinėje. bet ir kituose miestuose.

KINAI VALGYS DUONĄ
Azijos žemyne visos tautos ne duoną 

valgo, bet kepa tokius paplotėlius. Daž
niausiai čia pat kepa, čia pat tuoj ir valgo 
— tai yra tų kraštų gyventojų šiltais val
gis. Duoną ten maža kas tevalgo.

Dabar Kinija pradėjo propaguoti duo
ną. Jos „Liaudies dienraštis“ ir žinių 
agentūra pradėjo Skelbti savo bendradar
bių išvedžiojimus, kad jeigu būtų valgo
ma duona, tai darbininkai turėtų daugiau 
laisvo laiko, o kareiviai būtų geriau pasi
ruošę karui.

Išvedžiojimuose sakoma, kad kraštui 
reikalinga automatinė maisto gamyba. Ge
riausias atsakymas — kepti duoną didžiu
lėse kepyklose, nes šitaip būtų sutaupyta 
darbo jėgos, kuro ir medžiagų.

GREIČIO REKORDAS
Amerikos lietuvių spauda Europoje gau

nama gerokai pavėluotai, paprastai po 6- 
8 savaičių, o kartais dar vėliau.

Bet šiomis dienomis „E. L.“ redakcija 
gavo Čikagos „Naujienų“ numerį, kuris 
kelionėje užtruko 18 mėnesių ir 9 dienas. 
Tuo būdu paštas pasiekė korespondenci
jos pristatymo greičio rekordą.

TOS KAUBOJIŠKOS SKRYBĖLĖS IR 
DRYŽUOTOS AMERIKONIŠKOS 

KELNĖS...
„Literatūros ir meno“ bendradarbis kal

bėjosi su Sov. Sąjungos valstybinio 'televi
zijos ir radijo komiteto pirmininko pava
duotoju H. Juškevičium daugiausia apie 
tai, kaip tos priemonės padeda „propaguo
ti pasaulyje tarybinės kultūros laimėji
mus“. Pokalbyje tas aukštas pareigūnas 
turėjo progos daug kuo pasigirti, o kadan
gi kalbėjosi su lietuviu, tai taip pat užsi
minė, koks yra lietuvių įnašas į tuos lai
mėjimus, arba kiek galimybių sudaroma 
lietuviams pasireikšti.

H. Juškevičius suminėjo, kokie lietuviš
ki dalykai rodomi centrinėje, Maskvos te
levizijoje, kokie filmai užsakomi Lietuvos 
kino studijai, pažadėjo, kad centrinė tele
vizija ir toliau glaudžiai bendradarbiau
sianti su Lietuvos kinu ir televizija, bet 
taip pat ir nusiskundė lietuviais:

„Tiesa, kartais apmaudu, kad lietuvių 
aktoriai per Centrinę televiziją pasirodo 
daugiausia su kaubojiškom skrybėlėm air 
dryžuotom amerikoniškom kelnėm. Na, jei 
jau taip“, baigia jis tą priekaištą, „tai gal 
kam į galvą šautų P. Cvirkos „Franką 
Kruką" ekranizuoti“.
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Į KAI REIKIA | 
I SIUNTINIO I
E Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si- e 
e blre reikalingi paramos Ir siuntinius = 
E reikia siųsti. O kai reikia, rašykite: e

E Lithuanian House Ltd.
= Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS.
| LONDON, Wil 2PT 1
E Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta E 
s viskas pagal jūsų norus ir pagelda- = 
E vimus.

i Taip pat padedame sudaryti tęs- E 
E tamentus ir persiunčiame paliki- e 
E mus = = 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?
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Lietuvių Kronika
GASTROLĖS D. BRITANIJOJE

Nerija Linkevičiūtė

Spalio mėn. (datos bus paskelbtos vė
liau) iš Čikagos atvyksta koncertuoti D. 
Britanijoje solistai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis. Numatyto suruošti 
bent 3 koncertus, kurių pelnas bus skiria
mas laiteinančių metų Jaunimo Kongresui.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

D. Gintas — 2 sv., J. Liobė — 1 sv.
Dėkoja

TFA D. Britanijoje

ATITAISYMAS
„E. L.“ 27 Nr. 4 psl. paskutinėje kolono

je, tarp 27-35 eilutės iš apačios, įsibrovė 
tam Straipsniui nereikalingas tekstas.

Atsiprašome skaitytojus.

ANTROPOLOGAI DĖKOJA LIETUVIAMS 
UŽ KRAUJO PAVYZDŽIUS

Britų muziejaus antropologijos skyriaus 
vedėjas dr. Robin G. Harvey D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos centro valdybai rašyta
me laiSke džiaugiasi savo pasisekimu, ku
rio buvo susilaukta Lietuvių Sodyboje eg- 
gužės 28 d., lietuvių sąskrydžio metu.

Kaip jau ne kartą buvo -skelbta, jis su 
savo bendradarbiais renka lietuvių kraujo 
pavyzdžius. Dabar jau tori tokių pavyz
džių daugiau kaip 200, ir jais remiantis 
bus daromos išvados, kokia yra lietuvių 
fizinė antropologija. Lietuviai, kaip jau iiš 
savo -tyrimų jis mato, net ir supami kitų 
tautų, išlaikę stiprią savo etninę indivi
dualybę. Sako, kad kai kurios reikšmingos 
biologinės savybės Baltijos tautose būsian
čios išsilaikiusios ligi šiol iš indoeuropie
tiškos senovės.

Dėkodamas DBLS centro valdybos atsto
vams už lanksčiau ir dabar Lietuvių Sody
boje, kali buvo imami kraujo pavyzdžiai, 
parodytąjį palankumą, o taip pat ir tiems 
savanoriams, kurie davė kraujo, dr. R. G. 
Harvey rašo, kad planuojamas dar vienas 
tyrimas — delno ir pirštų atspaudų. Tai 
taip pat būsianti reikšminga medžiaga -an
tropologinių studijų dermatoglifinėms stu
dijoms.

KNYGŲ MĖGĖJAMS

„Nida“ ruošiasi išleisti atskiru leidiniu 
atkarpoje 'spausdinamąją dr. J. Basanavi
čiaus knygutę „Dėliai Vasario 16 d. 1918 
m. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo“.

Knygelėje, 'be to. bus -atspausdintas au
toriaus atvaizdas, Akto fotokopija (su sig
natarų parašais) ir „Lietuvos Aido“ 1918. 
II. 16 d. faksimilė.

Knygelės -bus atspausdintas labai ribo
tas kiekis. Todėl, kas norėtų ją įsigyti, 
prašomi tuoj pat užsisakyti. 1 egz. kaina 
su -persiuntimu — 1 svaras. Užsakymus 
-siųsti „Nidai“, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT.

DBLS-gos STOKE-ON-TRENT SKYRIAUS 
25-kių METŲ VEIKLAI ATŽYMĖTI 

1978 m. liepos mėn. 15 d. 
ruošiamas

Šokiu vakaras ir meno paroda
kurie įvyks

TOWN HALL, TUNSTALL, 
STOKE-ON-TRENT

Meno parodos pradžia 7 vai. 
šokiai prasidės 8 vai. ligi vidurnakčio 
E. Dragūno šokių muzikos ansamblis

Skanių valgių bufetas, loterija ir baras 
Bilietai £1.00

„E. L.“ ATOSTOGOS

Kaip buvo pranešta, ateinančios savai
tės „E. L.“ numeris bus paskutinis prieš 
dviejų savaičių atostogas.

Žinutės bei skelbimai tam numeriui tu
ri pasiekti redakciją iki penktadienio, lie
pos 14 d. Vėliau atsiųsta informacija galės 
būti atspausdinta sekančiame numeryje, 
kuris išeis rugpiūčio 8 d.

LONDONAS

NAUJAS LONDONIETIS

Atvykęs iš Amerikos, Londone apsigy
veno Antanas Dambriūnas, jaunas lietu
vis, gerai kalbąs lietuviškai. Jis žada pri
sidėti prie D. Britanijos liet, jaunimo veik
los.

L. NAMUOSE LANKĖSI

Lietuvių Namus aplankė Australijos lie
tuvis A. Reisgys su žmona, -atvykę praleis
ti atostogas Europoje.

A. Reisgys yra Sydnėjaus lietuvių klu
bo sekretorius. Svečiai apžiūrėjo Lietuvių 
Namus ir „Nidos“ spaustuvę.

EALINGO KATALIKAI RŪPINASI 
NIJOLE SADŪNAITE

Ealingo katalikų laikraštėlis „Abbey 
News“ kovo-balandžio mėn. numeryje ra
šo, kad praeitais metais lankėsi parapijoje 
„Parama vargstančiai Bažnyčiai“ (Aid to 
the Church in Need) Britanijos Skyriaus 
direktorius Philip Vickers, kuris savo pra
nešime paminėjo ir už „Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ platinimą nuteistąją 
griežto režimo darbo stovyklos bausme Ni
jolę Sadūnaitę. Dabar, sako, gautas laiš
kas, kad ji iš stovyklos paleista, bet tori 
dar 3 metus išbūti ištremta ir dirba mo
kyklos valytoja, nors iiš profesijos yra 
slaugė.

Kad ji anksčiau buvo paleista iš stovyk
los, tai esąs nuopelnas bendrų „Paramos 
vargstančiai Bažnyčiai“ ir kitų organiza
cijų pastangų. Lietuvių Katalikų religinės 
paramos organizacija iš New Yorko pra
šanti už ją melstis ir siųsti jai nereligines 
atvirutes (religinės vargu ją pasieksian
čios) ir laiškus. Pateikiamas ir jos adre
sas, ir primenama, kad angliškai ji nesu
prantanti.

Kitoje to pat numerio žinelėje rašoma, 
kad buvę daug džiaugsmo, kad sužinota, 
jog išsipildė bendruomenės ir mokinukų 
maldos — N. Sadūnaitė paleista iš stovyk
los. Šv. Augustino parapijos mokykla nu
tarusi „pasisavinti“ (įsidukrinti) ją, rašy
ti jai laiškus ir siųsti dovanas visus tuos 
likusius trejus metus, kol ji tebebus 'iš
tremta iš savo tėvynės Lietuvos.

bradfordas
DRAUGIŠKAS POBŪVIS

„Vyčio“ klubo pirm. Vyt. Gurevičius, 
nors ir gyvendamas istoriniame Yorko 
mieste, visuomet randa taiko apsilankyti 
Bradforde ir pasirūpinti klubo bei ben
drais lietuviškais reikalais. Kai reikia, ne 
-tik paremia įvairius parengimus, bet ir 
salę sutvarko, stalus surikiuoja.

Atsiminė jis ir birželio varduvininkus, o 
taipgi ir savo mirusius tėvus Lietuvoje. 
Liepos 2 d. gausiai susirinkę tautiečiai šv. 
Onos bažnyčioje dalyvavo 'kun. kapeliono 
paaukotose Mišiose už Vytauto tėvus ir iš
klausė pamokslo, kuriame buvo svarsto
mas Platono pasakymas, jog „tikrai aitsi- 
dėjusieji filosofijai rūpinasi -tik tuo, kaip 
reikia tinkamai mirti“.

Po pamaldų gražus būrelis sugužėjo į 
klubą ir V. Gurevičiaus buvo pakviesti į 
salę, 'kur baltus stalus dengė ne 'tik gėlės, 
bet ir skoningai parengtos vaišės. Kai įvai
rius patiekalus, neturėdamas kada pats 
prisėsti, nešė ir dailino pats pirmininkas, 
svečiai gėrėjosi -kulinariniais gabumais, 
organizuotumu ir gera nuotaika. Sukalbė
jęs laiminančią maldą, kun. J. Kuzmickis 
pasidžiaugė Vytauto rūpestingumu, iškė
lęs sugyvenimo ir -bendravimo dvasią ir 
-pasveikinęs -varduvininkus. Škotijos lietu
vių ir sa-vo vardu gražių minčių pabėrė J. 

Bliūdžius, iš anksto kviesdamas į naujos 
salės atidarymą. Anglų k. lietuvių drau
giškumą ir jų uolumą besikuriant Angli
joje iškėlė M. Grybienė ir T. J. Dickinson. 
Ant stalo rodėsi vis nauji patiekalai, reti 
eleksyrai ir net puikus M. Šilingienės su 
sūnum ir dukra parengtas tortas varduvi
ninkams. Kuklus pirm. Vytas įgaliojo klu
bo valdybos narį St. Grybą padėkoti vi
siems už bičiulišką dalyvavimą, nes, kai 
suprantame lietuvybę, suprasime ir vieni 
kitus.

Ne per gausi lietuvių bendruomenė 
Bradforde yra judri ir -gyva. Klubo bei 
DBLS sk. valdybos vis sudaro gražių pro
gų susiburti savame klube, kad, tarpusa
vyje bendraujant, tremties našta per daug 
neslėgtų pečių.

Gražios veiklos ir nuoširdaus sugyveni
mo!

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEKMADIENIS

Liepos 16 d. 2.30 vai. p. p. Pavergtųjų 
tautų žmonės kviečiami dalyvauti bendro
se pamaldose anglikonų katedroje. Pa
maldas praves katedros Provostas, pasa
kydamas pamokslą, o jose dalyvaus balta
rusių, latvių, lietuvių, ukrainiečių dvasi
ninkai. Po pamaldų organizuota eisena vi
si keliaus prie paminklo, nešdami vaini
ką žuvusiųjų -aitminimui.

Būtų labai gražu, kad ir lietuviai ko 
gausiausiai dalyvautų pamaldose ir eise
noje. Kiti mumis rūpinasi, parodykime 
jiems savo dėkingumą patys apsilankyda
mi. J- K.

MANCHESTERIS
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Birželio 25 d. kun. Valentinas Kaimiaitis 
atšventė savo 25-kių m. kunigystės jubilie
jų. Į kunigus įšventintas 1953 -m. birželio 
22 d. Airijoje. I Manchester! atvyko 1953 
-m. ir nuo to laiko darbuojasi St. Chad's 
parapijoje Cheetham, kantu aptairnauijia ir 
vietos bei plačios Ma-nchesterio apylinkės 
lietuvių dvasinius reikalus, be to, yra lie
tuvių ir liet, skautų kapelionais.

Jo pagerbimas prasidėjo penktadienį po 
piet ukrainiečių klube Cheetham'e, kur 
jam buvo įteikta jo parapijiečių suaukota
I. 000 sv. dovana, 'kurią jis investavoį St. 
Chad's bažnyčią, šiuo laiku -turinčią kele
tą tūkstančių svarų skolos. Šis jo gestas 
bažnyčios vadovybei ir parapijiečiams pa
darė gilų įspūdį, kurio jie niekuomet ne
pamirš. Juose jis yra įgijęs garbingą Die
vo taimo vardą. Po to Manchesterio liet, 
jaunimo tautinių šokių grupė, vadovauja
ma J. Podvoiiskio, pašoko tautinių 'šokių, 
po kurių vyko bendri parapijos surengti 
šokiai.

Sekmadienį St. Chad's bažnyčioje, kuri 
visa buvo išpuošta lietuviškomis tautinė
mis vėliavėlėmis, kun. V. Kamaitis atlai
kė jubiliejines mišias, jam asistavo 'kun.
J. Kuzmickis ir 4 anglų kunigai. Lekcijas 
Skaitė tautiniais rūbais vilkinti O. Verbic- 
kaitė. Pamokslus pasakė Fr. McGurray ir 
kun .J. Kuzmickis, kuris iškėlė kun. V. 
Kamaiičio nuopelnus St. Chad's parapijai 
bei vietos ir plačios Manchester!© apylin
kės lietuviams, besirūpinant jų dvasiniais 
ir pomirtinio gyvenimo reikalais, mums 
dar tautiniuose ir organizaciniuose reika
luose, nes jis išbuvo 23 m. ir dabar tebėra 
M. L. K. Koordinacinio k-to pirmininku. 
Dalyvavo 'apie 200 žmonių. Mišių meto pa
kaitomis giedojo anglai ir lietuviai, kurie 
pagiedojo Pulkim ant kelių, Jėzau pas ma
ne ateiki ir Sveika Marija.

Po pamaldų M. L. K. B-jos v-ba kun. V. 
Kamiaičiui surengė M. L. S. klube bendrus 
pietu-s-pobūvį ir kartu paminėjimą, ku
riuose dalyvavo apie 80 žmonių iš -arti ir 
visų apylinkių miestų. Jį atidarė ir prave
dė B-jos v-bos pirm. A. Jaloveck-as. Sta
lus, kuriuos paruošė K. Subačienė, B. Ba
rauskienė ir J. Kublinskienė, pailiaiimino 
Fr. McGurry. Besivaišinianrt kun. J. Kuz
mickis įteikė kun. V. Kamiaičiui Šv. Tėvo 
įrėmintą palaiminimo aktą ir perskaitė A. 
PaSkausko šiai progai parašytą eilėraštį. 
A. Jaloveckas perskaitė gautus jubilieji
nius sveikinimus. Raštu sveikino Salfordo 
vysk. T. Holland, vysk. A. Deksnys, prel. 
J. Gutauskas. dr. kun. J. Sakevičius, įkun. 
S. Matulis, MIC, kun. A. Geryba, Škotijos 
lietuvių vardu J. Sarafinaitė, J. M. Navic
kai ir J. B. Snabaičiai. Sveikinimo kalbas 
su geros kloties ateityje linkėjimais pasa
kė M. L. K. B-jos vardu sekr. A. Jaiovec- 
kas .lietuvių klubo vardu pirm. V. Kups- 
tys, DBLS Leigh skyr. vardu pirm. J. Bla
žys ir įteikė jų suaukotą piniginę dovaną, 
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchester!© 
-skyr. pirm. K. Murauskas ir įteikė ramo- 
vėnų suaukotą piniginę dovaną, Wolver- 
hamptono liet, vardu G. Ivanauskienė ir 
įteikė tautinių raistų lininį -audinį, evan. 
kun. A. Putcė ir bradfordieių vardu V. Ig- 
naitis. Visi jubiliatui sugiedojo Ilgiausių 
metų. Kun. V. Kamaitis atsakė į kalbas ir 
padėkojo už jo garbei pobūvio surengimą, 
gausias dovanas ir šeimininkėms už mais
to paruošimą, ir perpjovė jubiliejinį tor
tą. Pakilus visų nuotaikai, nuskambėjo lie
tuviška daina, užsimezgė nuotaikingi pa
šnekesiai. Pobūvis nusitęsė iki vėlaus lai
ko. Pobūvio eigą nufilmavo J. Verbickas.

Šio garbingo jubiliejaus proga visi svei
kiname kun. V. Kamaitį ir linkime ir to
liau sėkmingai darbuotis mūsų tarpe, o 
taip pat sulaukti ir auksinio jubiliejaus.

A. P-kis

Kai kada jautiesi daug smagiau būda
mas 70 metų jaunuoliu, negu 40 metų se
niu.

Oliver Wendel Holmes

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS 
WOLVERHAMPTONE

Violeta Rakauskaitė

Rugsėjo 2 d., šeštadienį. Civic Hall salė
je, North Street, Wolverhamptone bus są
skrydis. Pradžia 7 vai. vak.

Programoj dalyvaus estradinė daininin
kė Violeta Rakauskaitė, solistas Justas 
Cernis, Wolverhamptono ir Londono tau
tinių šokių grupės.

Po meninės programos — šokiai, grojant 
Dragūno orkestrui, iki Ival. nakties.

Į sąskrydį kviečiami visi iiš Anglijos, 
Škotijos ir Valijos.

EKSKURSIJA Iš LONDONO

Londoniškiai kviečiami užsirašyti į eks
kursiją autobusu, kuri vyks į sąskrydį 
Wolverhamptone. Užsirašyti galima Liet. 
Namuose pas A. Žukaušką — tel. 727-2470, 
pas S. Kasparą — tel. 980-8159 ir pas B. 
Butrimą —tel. 368-4400.

NOTTINGHAMAS
ĮDOMIOS vestuvės

Liepos 1 d. St. Barnabas katedroje, Not
tingham©, susituokė Jane Juozelskytė su 
Bryan Joseph, Hereek.

Mišias atnašavo ir sutuokė kun-. S. Ma
tulis, MIC. Mišių metu giedojo vietos vie
nuolių seselių vadovaujamas vaikų cho
ras, įkuriame yra apie 60 10-12 m. amžiaus 
vaikų.

Tai buvo pasigėrėtinas dainavimas.
Vėliau jaunosios tėvai, Jonas ir Genė 

Juozelskiai Portlando hotelyje savo duk
rai iškėlė puotą, į kurią buvo sukvietę apie 
100 svečių. Net iš tolimos Baltimorės, iš už 
Atlanto, buvo atvykusi Genės sesuo Kazi
miera Karaliuis-Kužaiitė su savo jauniau
siu sknumi Algirdu.

Abi sesutės nebuvo viena antros mačiu
sios jau 30 metų. Svainiai laukė, kada pra
sidės sūnų vestuvės. Tad vestuvių puotoje 
netrūko džiaugsmo ir ašarų.

Vestuvėse dalyvavo apsčiai jaunimo. 
Nuo vaišių staliai lūžo, o gėrimai upeliais 
tekėjo.

Jaunoji, -išvažiuodama medaus mėnesiui, 
suisilkivetė visas drauges išburti, kuri bus 
sekanti. Pagauti vestuvių rožę pavyko Lai
mei Biržinytei iŠ Kanados.

Sėkmės jaunajai porai. Viešniai iš Ame
rikos, kuri išsitarė, kad už Atlanto žmo
nės eina į pavėsį, o čia ieško šilumos, — 
linkime nesušalt.

Anis

PADĖKA

Netekęs mylimos žmonos a. a. Marijos 
Slivinskienės, nuoširdžiai dėkoju visiems, 
pareiškusiems užuojautą, už gėles ir da
lyvavimą laidotuvėse.

Ypatingai dėkoju G. J. Juozelskių šei
mai ir 'kun. S. Matuliui, MIC, už pasirūpi
nimą laidotuvėmis ir manęs globojimą gi
lios senatvės skaudžiose valandose.

Juozas Slivinskas

WOLVERHAMPTONAS
IŠVYKA Į ŠTOKE

šeštadienį, liepos 15 d., Skyrius ruošia iš
vyką į Stoke-on-Trent skyriaus 25 metų 
sukakties minėjimą.

Autobuse dar yra vietų. Kas norėtų da
lyvauti išvykoje, prašome užsirašyti pas 
St. Markevičių, ar J. Žaliauską.

Susirenkame prie Talbot Hotelio 4,45 
vai., nes autobusas išeina punktualiai 5 
vai.

Skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — liepos 16 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — liepos 16 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — liepos 16 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
STOKE-ON-TRENTE — liepos 16 d., 16.30 

vai., St. Wulstan's, Wolstanton. DBLS 
skyriaus 25 m. sukakties proga.

ROCHDALE — liepos 16 d., 11.30 vai., 
vienuolyne, Manchester Rd.

xxv-qiir
EUROPOS I
Į lietuviškųjų
STUDIJŲ M 
snuniTĖ į

STUDIJŲ SAVAITĖ

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitėm, 
kuri prasideda sekmadienį, liepos 16 d., ir 
tęsis iki liepos 23 d., ligšiol užsirašė 140 
dalyvių. Tarp užsiregistravusiųjų yra di
sidentai Jurašai, kurie atvyks iš Ameri
kos, ir rašytojas Ic. Meras iš Izraelio. Be 
to dalyvaus nemažas skaičius Muencheno 
lietuvių, kurie bendrabutyje nebus apsi
stoję.

Paskaitos vyks Blldungszentrum'e „Kar- 
dinal-Doepfner-Haus“, Domberg 27, Frei
sing. netoli Muencheno. Paskaitų tvarka 
kaip anksčiau buvo paskelbto „E. Lietu

vyje“, išskyrus kun. dr. Vyt Kazlausko ir 
dr. Jono Griniaus paskaitas, kurios bus su
keistos datomis.

Jubiliejinei Studijų Savaitei linkime 
sėkmės!

VOKIETIJA
SODO ŠVENTĖ

IV PLJ Kongreso ruošai paremti š. m. 
rugpiūičo 19 d. Romuvoje rengiama di
džiulė sodo šventė. Veiks -turtingas 'bufe
tas su mėsos ir miltiniais kepsniais, kava, 
alumi ir kitais gėrimais. Bus smagūs šo
kiai ir laužas. Veiks ir loterija, kurią tau
tiečiai prašomi paremti fantia-isdaimikiais. 
Juos siųsti į Vokietijos LB Valdybos būs
tinę 6840 Huettenfeld. Pinignes aukas 
siųsti: IV. Weltkongress der Litaiuischen 
Jugend Konto Nr. 8.9257.04 Volksbank 
Kreis Ber-gstrasse. Bankleitzahl 553 915 00. 
6840 Lampertheim. Maloniai kviečiami da
lyvauti visi. Ypač laukiami buvę Vasario 
16 d. gimnazijos mokiniai su šeimomis ir 
draugais.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI RUOŠTI AUKOJO:

Tėvas Alfonsas Bernatonis iš Diebur-go 
— 1.000 DM, Zinaida Glemžienė iš Calw- 
Hirsau siųsdama kas mėnesį po 100 DM, 
šiemet jau paaukojo 600 DM, Mariją Bra- 
kienė iš Berlyno jau trečią kartą paauko
jo 150 DM.

Už aukas jaunimas nuoširdžiai dėkoja.

Skautiškuoju keliu
Sesės ir broliai, 
neužilgo rinksimės į skauitų-jiaunimo sto
vyklą, kuri liepos 26 — rugpiūčio 5 d. d. 
įvyksta Lietuvių Sodyboje žaliajame ber
žynėly Lietuvių Skautų Sąjungos 60-siais 
sukaktuviniais metais. Sudarę didelę lie
tuvišką šeimą, gyvensime dešimtį dienų 
atviros gamtos prieglobsty, miškų ramy
bėje, klausydamiesi paukščių giesmių, 
naudodamiesi saulės šiluma, gėlių kvapais, 
vėju, vandens gaivumu, pasimelsdami, -at
likdami skautiškų ir lituanistinių užsiėmi
mų.

Turėsime vakarinius laužus, kad jų švie
soje -kasdienybės pasaulis lyg pradingsta: 
rūpesčiai nuslenka, ir pasigirsta juokas, 
juokas, dainos, žaidimai, pasakojimai, ir 
susikaupimo tarpai tampa laiminga tikro
ve tiem-s, 'kurie geros ir gausios stovyklos 
gyvenimu siekia tobulėti, patyrimo įsigyti 
ilr žinių apie lietuviškus papročius ir lietu
vių kalbą.

Jau gražus būrelis iš Midland© užsire
gistravo ir dar registruojasi. Malonu, kad 
tėveliai ir jaunimas suprato stovyklų tiks
lą.

Stovykloje turėsime svečių iš Vokieti- 
-jos, Venezuelos, JAV ir kitų kraštų.

Nuoširdžiai kviečiami skautiškos idėjos 
rėmėjai, tėveliai ir svečiai į stovyklos už
darymą, kuris įvyks rugpiūio 5 d. Visi ma
loniai laukiami.

Autobusas jau užsakytas 45 vietų (kai
na 220 svarų). Liepos 26 d., 9 vai. ryto, iš 
Lietuvių socialinio klubo patalpų (121 
Middleton Road, Manchester, M8) jis pa
ims Manchester!© ir apylinkių Skautus ir 
jtaiunimą. Prašom laiku ten būti. 1 vai. 
Derbio geležinkelio stotyje bus paimti 
Derbio, Nottingham©, Štoko ir apylinkių 
stovyklautojai.

Apgailestaudamas pranešu, kad autobur 
sio šoferis nesutinka vykti į Birminghamą, 
kadangi tai sudarytų ilgą kelionę ir nuo
vargį tiek jaunimui, tiek jam.

Tačiau tikiuosi, kad Birmingham© jau
nuolės ('šiuo metu tik dvi jaunuolės užsi
registravusios) atvyks į Derbio geležinke
lio stotį ir iš ten bus paimtos.

Iki pasimatymo stovykloje.
V. s. Juozas Maslauskas

„ŠLUOTOS“ AUKSINĖS MINTYS
Penktadienį nebuvau darbe ryšium su 

draugės vestuvėmis, o 'pirmadienio prieš
pietį atsiradau — kad vėlavo lėktuvo skry
dis. (Iš pasiaiškinimo)

— Mergaite, sukapok mano galvą!
(Pirkėjas mėsos pardavėjai)

Autobusas važiuoja pietauti.
(Vairuotojo pranešimas)
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