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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Išsipardavinėjimas savomis 
rankomis

Ukrainietis ar rusas V. šubravskis pa
rašė knygą „Ševčenka ir sovietinių tautų 
literatūros“. O kąi kurie sovietiniai lietu-

"".bar labai džiaugiasi ja. Štai „Lite
ratūroje ir mene“ K. Doveika rašo: „V. 
šubravskio knyga įspūdingai parodo, ko
kios gi'ios ir tvirtos yra literatūrų drau
gystės tradicijos mūsų šalyje, kokios ne
aprėpiamos galimybės tarybinės santvar
kos sąlygomis susidarė joms dar labiau gi
lėti ir šakotis“.

Tei dėl to K. Doveika ir džiaugiasi. 
Pasirodo, iš sovietiškai rusiško taško žiū
rint, esama tokiam džiaugsmui rimto pa
grindo. Šubravskis gražiausiai įrodinėja, 
kad nemaža lietuvių poetų rašė būtinai 
Ševčenkos įtakoje. Tokios įtakos Ševčen
kos kūryba dariusi J. Kalnėnui, K. Saka
lauskui, J. Mačiui-Kėkštui, J. Janoniui, 
L. Girai ir net mūsų didžiajam Maironiui! 
Argi negražu? Liudas Gira net pirmojo 
savo eilėraščio rinkinio vardą pasirinkęs 
Ševčenkos įtakoje! Štai, kaip viskas pui
ku. Dar valandėlė, ir tie , tautų draugys
te“ susirūpinę visokie mokslininkai pa
jėgs įrodyti, kad visa iki sovietinių laikų 
sukurtoji lietuvių literatūra arba slavų 
buvo stipriai veikiama, arba tiesiog iš jų 
pasisavinta. Ko gi tada dar reikės?

O gi pasidaryti išvadas, kad lietuviai 
visada gyveno slavų tautų kultūriniu ka
pitalu, nieko savo neturėjo ir dėl to be 
širdies skausmo gali susilieti su tais sla
vais.

Tokios įtakų ieškojimo tendencijos ma
tomos jau nebe šiandien, štai Korsakai ir 
Venclovos labai juk stengėsi įrodyti, ko
kios didelės įtakos mūsų Maironiui yra 
turėjęs Puškinas. Taigi, tie lietuviški Kor
sakai ir Venclovos! Jeigu jie taip neieško
tų tų įtakų, tai ir visi Šubravskiai neturė
tų kuo remtis. Bet mūsiškiai pirmieji sku
ba pasitarnauti. Šubravskis iš piršto neiš
laužė Ševčenkos tariamojo poveikio lietu
vių poetams. Jis pasirėmė tuo, ką rašė 
Korsakas, Venclova, Tilvytis, Abramavi- 
čius, Šimkus. Vadinas, šitie skuba išparda
vinėti slavams lietuvių literatūrą, gal būt, 
kad patys didesni atrodytų.

„Žinijos“ spinduliai iš Maskvos
Visokie bedievybės ir komunistinės pro

pagandos sumanymai kyla ne tik komu
nistų partijoje, bet ir „Žinijos“ draugijoje, 
į kurią ir Lietuvoje suvaryta daugiau 
kaip '20.000 inteligentų. Draugijos nariai 
važinėja su paskaitomis, ruošia propagan
dinius seminarus, vakarus. Galima būtų 
net pavydėti režimui, kuris turi tūkstan
čius tokių savanoriškai jam padedančių 
pajėgių žmonių. Kai skaitome lietuviškus 
sovietinius laikraščius, tai beveik net at
rodo, kad tą draugiją ir sudaro savano
riai. Apsijungė sau žmonės savo gera va
lia ir skelbia liaudžiai komunistinio reži
mo evangelijas.

Bet dabar gi Maskvoje įvyko visasąjun
ginis tos „Žinijos“ draugijos suvažiavi
mas. Vadinas, Maskva yra pagal vieną 
šabloną suorganizavusi tokias draugijas 
visose respublikose. Taigi čia nieko nebė
ra savanoriško. O draugijos nariais turi 
būti visi, kurie šiek tiek geriau pragyvena 
iš valdžios iždo. Jeigu esi akademijos pir
mininkas, kaip prof. Juozas Matulis, tai 
turi būti ir draugijos pirmininku. Jeigu 
esi profesorius, gydytojas, agronomas, ra
šytojas, muzikas, mokytojas, tai turi at
likti ne tik savo tiesiogines pareigas, bet 
dar ir kitais būdais viešai rodytis režimo 
žmogum, už gaunamuosius pinigus visiš
kai pardavusiu savo sielą. Komunistinis 
režimas už duonos plutą sugeba atsiimti 
daugiau negu šimtaprocentiškai, ypač iš 
tų, kurie valgo baltesnę duoną.

Gera tiktai, kad šitą dalyką supranta ir 
liaudis, kuriai „Žinijos“ draugijos nariai 
įpareigojami skelbti komunistinę evange
liją su visokiais jos priedais. Liaudis žino, 
kad daugumas tų inteligentų yra verčia
mi tariamai šviesti ją.

Vaduotojas iš Dagestano
Daug jau po karo buvo surasta rusų, 

kurie tariamai gynė Lietuvą. Vieni jų jau 
guli po Lietuvos žemės velėna. Tų giminės 
kviečiami į Lietuvą „susiartinti“ su pio
nieriais ir visuomene, priimti visokios pa
garbos pareiškimų. Kiti gyvena kur nors 
Rusijoje, Su tais moksleiviai verčiami su
sirašinėti, jų laiškus nešti į muziejus.

Iš spaudos supratome, kad per tuos dvi
dešimt metų jau buvo išaiškinti maždaug 
visi tie rusai, kurie buvo įkėlę koją Lietu
von karo metu, ir visi jie gerbiami arba 
jau pagerbti.

Bet žiūrime, kad P. Maksimavičius Da-

PAVOJUS 
PAVERGTIESIEMS

(ELTA) JAV Syracuse universiteto 
prof. Kulski knygoje „The Soviet Regime“ 
apie Pabaltijo tautas yra pasakęs: „Tauti
nė tų respublikų sudėtis kinta, ir vieną 
dieną jų gyventojai gali virsti mažuma jų 
pačių tėvynėje“. Faktai liudija, kad prof. 
Kulskio duomenys nėra išgalvoti.

Pagal sovietinio gyvenimo surašymo 
1959 m. duomenis, trijose Pabaltijo respub 
likose, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
buvo 1.041.000 rusų tautybės gyventojų 
(bendras gyventojų skaičius apie 6 mil.). 
Estijoje 1959 m. kas ketvirtas gyventojas 
buvo rusas, Latvijoje iš 2.093.000 gyvento
jų rusų buvo 556.000. Lietuvoje rusų ko
lonistų skaičius siekė apie 8.5 proc. visų 
gyventojų.

Rusų gyventojų kurdinimas Pabaltijy 
tebevyksta. Per kitą gyventojų surašymą 
rusų gyventojų Pabaltijy bus rastas žy
miai didesnis skaičius. Būdinga, kad, plg. 
„Nachrichten aus dem Baltikum“ (Nr. 24) 
duomenis, iš Rusijos atvykusiųjų tarpe 
didžiausią kolonistų skaičių sudaro 20-39 
m. amžiaus rusai. Jie daugiau gyvena pra
monės centruose. Estijos ir Latvijos mies
tuose 0-9 m. amžiaus vaikų tarpe rusai 
vaikai sudaro jau 50 proc. Netenka stebė
tis, kad, statistika remiantis, Estijos mo
kyklose 33 proc. sudaro rusų mokyklos.

Estijos įmonėse, ypač degamojo skalū
no, celiuliozės, tekstilės ir mašinų staty
bos pramonėje, direktoriai, skyrių vedėjai 
ir vyr. inžinieriai — rusai, auga ir rusų- 
darbininkų skaičius. Tačiau atvykę rusai 
dirba ne tik pramonės srityje.

Rusų skaičius vis didėja sveikatos srity, 
švietimo baruose, moksle, muzikoje, lite
ratūroje, mene, viešoje tarnyboje (milici
ja), jau nekalbant apie geležinkelį ir lai
vininkystę — šios visiškai atsidūrusios

^Sopt^nioS DIENOS -Į
TURKIJA NORI BRITANIJOS 
ATSAKOMYBĖS

Turkijos vyriausybė yra pasiryžusi rei
kalauti, kad Britanija ir toliau būtų kartu 
su kitomis valstybėmis atsakinga už 1960 
m. sutarties vykdymą dėl Kipro.

Turkijos vyriausybė reikalauja, kad Bri 
tanijos vyriausybė iš naujo patvirtintų pa 
žadą laikytis įsipareigojimų.

PREZ. JOHNSONO PASTANGOS DĖL 
KIPRO

Prez. Johnsonas vėl ėmėsi naujų pastan
gų Kipro reikalu.

Jis nusiuntė į Ženevą Achesoną, kad jis 
ten stengtųsi būti pasiruošęs susitikti su 
Graikijos ir Turkijos vyriausybėmis ir J. 
Tautų tarpininku Kipro klausimą svars
tant.

PIETŲ AFRIKA SMERKIA
Pietų Afrikos sportininkai ir spauda 

smerkia tarptautinio olimpinio komiteto 
ultimatumą, kuriame reikalaujama, kad 
būtų pasmerktas aparteidas, kaip sąlyga 
dalyvauti olimpiniuose žaidimuose Tokio.

NESUTARIMAS DĖL ISPANIJOS
Kadangi grynai kariniais sumetimais 

Europos gynimas neįmanomas be Ispani
jos, tai britai nuo 1949 metų daro spaudi
mą, kad ji būtų priimta į NATO. Tas pa
stangas remia ir JAV.

Tačiau NATO dėl to dar vis nesutaria.

ŠEŠIŲ VIRŠŪNĖS
Prez. de Gaulle'is remia Dr. Erhardo pa 

siūlymą, kad turėtų susirinkti šešių (Pran 
cūzijos, Vokietijos, Italijos, Belgijos, Olan
dijos ir Luxemburgo) valstybių galvos at
gaivinti Europos politinės vienybės pla
nams.

Prancūzų požiūriu, šitie planai turėtų 
būti svarstomi nesiejant jų su Bendrąja 
Rinka.

JAV REMIA LENKIJĄ
JAV remia Lenkijos pastangas plėsti 

prekybinius santykius. Dėl to Lenkija ruo
šiasi dalyvauti pasaulinėje muitų konfe
rencijoje.

Jei formaliai prašysis, tai ir Rumunijai 
bus stengiamasi sudaryti lengvatų.

gestane surado dar vieną leitenantą, kuris 
puolęs Surviliškį ir Dotnuvą. Šitas, pasi
rodo, ligi šiol dar nebuvo pagerbtas.

Tikimės, kad į Achių kaimą Dagestane 
greit nuvyks delegacija iš Lietuvos pa
sveikinti ir pagerbti jo. Arba tas leitenan
tas su visa savo gimine bus iškviestas į 
Lietuvą ir čia jam visi lankstysis. 

rusų rankose. Visur reiškiasi tarp 
jų rusiškasis charakteris, papročiai ir 
tai nepriimtina vietos gyventojams.

Rusų invazija į Pabaltijį su kitokiais 
gyvenimo papročiais ar stiliumi — jie gi 
visiškai skirtingi nuo pabaltiečių tautose 
ligi šiol puoselėtų — žinoma, palieka žy
mes, ir tai jau keičia kraštų vaizdą. Dėl to 
ir sovietai taip linkę suteikti rusiškus pa
vadinimus ar jų veikėjų pavardes gat
vėms, aikštėms, o provincijoje ir kolcho
zams.

Štai, pagal iš Lietuvos gautas žinias tik 
Lenino vardo kolchozų Lietuvoje esama 
17, I. Černiakovskio — 14, M. Kalinino — 
10, V. Čiapajevo — 5 ir t.t. Kas Lietuvoje 
yra girdėjęs apie A. Matrosovą? Dabar ir 
jo vardu pavadinti kai kurie Lietuvos 
kolchozai.

Net ir kultūros institucijos pavadinamos 
rusiškai, ir ypačiai vengiama jas pavadin
ti Pabaltijo tautų kultūros veikėjų var
dais. štai Estijoje Talino miesto centrinė 
bib'ioteka pavadinta Maksimo Gorkio 
vardu, universitetiniame Tartu mieste ra
sime „Gogolio biblioteką“ ir pan.

Tiesa, Lietuvoje, pvz., Vilniuje, kino 
teatrai dar tebeveikia su lietuviškais pa
vadinimais (Pergalė, Tauras, Neris, žvaigž 
dė), tačiau šalia jų jau rikiuojasi Pionie
rius, Maskva ir Spalis, ir netenka abejoti, 
vėliau jau atsiras „Komunistas“ ar „Ga
garinas“ bei jiems panašūs.

Jei dar priminsime rusų dvasią, kuri 
dvelkia iš radijo programų, televizijos, ki
no teatrų ir iš spausdinto žodžio, ar teks 
stebėtis, kad trijų Pabaltijo tautų gyven
tojai, nors dar ir daugumą sudarydami, 
vis dėlto pasijunta esą svetimi, gyvendami 
šalia jiems visai abejingų „Herrenvolk“ 
žmonių?

GEN. GRIVO PAŽADAS
Grįžęs iš Graikijos, buvęs Kipro graikų 

teroristų vadas gen. Grivas patikino J. 
Tautų politinį atstovą, kad Kipro vyriau
sybė nesiims karinių priemonių prieš tos 
salos turkus, išskyrus tuos atvejus, jei tur 
kai pradėtų provokuoti.

Jis pats asmeniškai padėsiąs J. Tautų at 
stovams vykdyti jų pareigas.

VARŽYBOS DĖL KONGO VADOVYBĖS
Nepriklausomybės ketverių metų sukak 

ties dieną pasibaigė dabartinei Kongo vy
riausybei duotasis mandatas.

Prezidentas Kasavubu paprašė dabarti
nę Adoulos vyriausybę laikinai dar eiti pa 
reigas, kol pagal naująją konstituciją bus 
pravestas referendumas.

Ta proga grįžo Belgijoje pastaruoju me
tu gyvenęs Tshombė, kuris savo metu bu
vo išskyręs Kongo Katangos provinciją. 
Jis nori, kad su juo bendradarbiautų dar 
ištrėmime tebelaikomas Gizenga.

DR. LUEBKĖ PERRINKTAS
V. Vokietijos prezidentu perrinktas jau 

5 metus tas pareigas ėjęs Dr. Heinrichas 
Luebkė.

Iš 1.029 balsų jis surinko 710.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ NUVERSTA
Aldo Moro vadovaujama koalicinė Ita

lijos vadovybė atsistatydino.
Parlamente jai nepasitikėjimą pareiškė 

socialistai, socialdemokratai ir respubliko
nai dėl biudžete numatytos padidinti su
mos privačioms mokykloms.

Chruščiovas prašė Tito paramos
(E) Birželio 8-9 dd. įvykus Kremliaus 

valdovo N. Chruščiovo ir Jugoslavijos pre
zidento pasitarimams Leningrade sovietų 
TASS žinią patvirtino: plačiai tartasi apie 
komunistų partijų suvažiavimą. Jei, kaip 
pabrėžta Vakarų spaudoje, Chruščiovui 
nėra pavykę gauti Tito pritarimo rudens 
metu siūlomajam partijų suvažiavimui 
Maskvos-Pekino skilimui aptarti, tai Tito 
nebuvęs priešingas bendro pobūdžio ko
munistų konferencijai. Be to, Chruščiovui 
labai rūpi rudenį Kaire numatomoji su
kviesti neutraliųjų konferencija, o Tito, 
Indijos Nehru mirus, dabar laikytinas pa
čiu ryškiausiu neutraliųjų kraštų atstovu.

— Į Meksiką pabėgo Kubos diktato
riaus Dr. Castro sesuo ir kažkur pasislėpė, 
kad castrininkai nepagautų jos.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Lenkija ir Amerika
Dėl J.A.V. teisingumo ministerio kelio

nės po Lenkiją britų „The Daily Tele
graph“ rašo:

„Kokius jausmus reiškia tos dainuojan
čios ir džiūgaujančios žmonių masės, bom
barduojančios gėlėmis? Ar tai yra pagar
ba mirusiam prezidentui Kennedžiui ir 
viltis, kad bus įgyvendinta jo skelbtoji Ry
tų ir Vakarų atoslūgio politika? Ar tuo 
reiškiamas noras, kad būtų plačiau pra
verti langai į laisvuosius Vakarus? Ar gal 
tai yra parodymas religinio solidarumo 
žymiajai Romos katalikų šeimai iš to kraš 
to, kuriame religijai niekas nestato jokių 
politinių kliūčių, kaip kad yra Lenkijoje? 
Visi tie jausmai ir pastangos bus turėję 
įtakos nuoširdžiam priėmimui. Tačiau čia 
nesunku įžiūrėti ir lenkų nusivylimo iš
raišką dėl vidaus politinės ir kultūrinės 
padėties. Nors Lenkija yra pirmasis sate
litinis kraštas, kuriam 1956 m. pasisekė 
apsidoroti su sovietine meška, tačiau jame 
dėl kai kurių esminių dalykų tebesireiškia 
prievarta. Gomulka vėl susiaurino politi
nes, asmenines ir kultūrines laisves, ku
rias anuomet pats buvo pažadėjęs. Ūkį 
tvarko prasti vadovai, didėja nedarbas, ir 
net pati komunistų partija yra susiskal
džiusi į daugelį grupių. Dėl to nėra ko ste
bėtis, kad eiliniai lenkai su mišriais vil
ties ir pavydo jausmais žiūri į laisvuosius 
ir turtinguosius Vakarus“.

O amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Teisingumo ministerio Kennedžio apsi
lankymas dar kartą sudarė sąlygas lenkų 
tautai parodyti savo stiprų draugiškumą 
Jungtinėms Valstybėms. Pagrindą dar Stip 
resniam draugiškumo jausmui sudarė per 
pastarąjį dešimtmetį vis didėjanti ūkinė 
Amerikos parama Lenkijai. Tas dalykas 
lenkams leidžia labai gerai suprasti, kad 
Amerikai ypač rūpi Lenkijos tautinė ne
priklausomybė“.

SUNKIAI SPRENDŽIAMAS KIPRO 
KLAUSIMAS

Net J.A.V. prezidentas Johnsonas bandė 
tarpininkauti tarp Graikijos ir Turkijos 
Kipro salos reikalu. Tačiau ten vis tiek 
neramu, ir britų „The Sunday Times“ 
rašo:

„Kipro padėtis yra tokia, kad toje saloje 
vyrauja graikai su savo kalba, religija, 
galvojimu ir jausmais. Tačiau ten yra 
stipri ir turkiškoji mažuma, sala trejetą 
šimtmečių buvo valdoma Turkijos ir geo
grafiškai yra tokioje vietoje, kad iš jokios 
Turkijos vyriausybės negalima laukti, jog 
ji nesidomėtų jos likimu. Praeityje Kipro 
graikai ir turkai ilgą laiką išgyveno tai
kiai, bet paskutinysis dešimtmetis, kada 
buvo vis kovojama ir liejamas kraujas,

Lenkijos gyventojų skaičius — daugiau 
31 mil.

(E) Kovo mėn. Lenkijos gyventojų skai
čius pasiekė 31 milijoną. Pagal „Biuletyn 
Statystyczny“ duomenis, vyrų gyventojų 
skaičius pirmą kartą pokario metu pasie
kė 15 mil., o moterų skaičius yra didesnis 
vienu milijonu. Šių metų pradžioje mies
tuose ir miesteliuose gyveno 15,2 mil. as
menų, tuo tarpu kaime — 15,7 mil. Gyven
tojų prieauglis rodo kritimo tendenciją — 
1963 m. jis siekė 11,5 gimimų vienam tūks
tančiui gyventojų. Didžiausias prieauglis 
Lenkijos valdomose Vakarų žemėse, pvz., 
Olsztyno (buv. Allenstein) vaivadijoje tas 
prieauglis siekė 18,9, o didžiuosiuose mies
tuose jis žemiausias (Lodzėje — 3,2 ir 
Varšuvoje — 4).

Dr. K. Meškausko įspūdžiai iš Ženevos
(E) Ženevoje vykstančioje J. Tautų or

ganizacijos konferencijoje prekybos klau
simais sovietų delegacijoje ilgą laiką da
lyvavo Lietuvos Mokslų akademijos Eko
nomikos instituto direktorius akad. dr. K. 
Meškauskas. Grįžęs į Vilnių jis „Tiesai“ 
(Nr. 128, birž. 3 d.) papasakojo savo įspū
džius. Sekdamas sovietinius samprotavi
mus bei propagandos terminus, Meškaus
kas griežtai puolė „imperialistinių“ kraštų 
laikyseną ir karštai gynė sovietų politiką. 
Jo nuomone, Sovietų Sąjunga ypač re
mianti besivystančius kraštus. Anot dr. 
Meškausko, Ženevos konferencijoje smar
kiai buvęs ginamas GAATT (generalinis 
susitarimas dėl tarifų ir prekybos), nors, 
pagal Meškauską, tai organizacija, kurioje 
„lemiamą balsą turi imperialistinės vals
tybės“. Kiti tą organizaciją kritikavo, va
dino „turtingųjų klubu“. — taip kalbėda
mas Meškauskas, aišku, gal nebuvo numa
tęs. kad netrukus į tą „klubą“ pasiprašė 
priimami net keli sovietinio bloko kraštai. 

davė pagrindo abejonėms, ar iš viso ten 
begalima laukti tokio taikaus laikotarpio“..

O britų „The Guardian“ rašo:
„Kai generolas Grivas Nicosijoje sakot 

kad apsisprendimas yra vienintelė išeitis 
išspręsti Kipro klausimui, tai jis turi gal
voje plebiscitą, o iš plebiscito jis laukia, 
kad dauguma pasisakys už Enozę, arba 
sąjungą su Graikija. Tačiau gen. Grivas 
negali pasmerkti ir turkų, kad jie nepa
klauso jo atsišaukimo palikti savo vadus 
ir ramiai grįžti namo. Patyrimas parodė, 
kad draugiškumą siūlanti ranka laiko 
kardą“.

POLITIKA TARPTAUTINIUOSE
SPORTO SANTYKIUOSE

Olimpinių žaidimų komitetas reikalau
ja, kad į Olimpiadą atvažiuojantieji Pietų 
Afrikos sportininkai pasmerktų savo kraš
to politiką. Šitaip nepadarę, jie negalės 
dalyvauti. Dėl to britų „The Daily Tele
graph“ rašo:

„Aparteidas yra šlykšti socialinė siste
ma. Tokia pat sistema yra ir komunizmas. 
Tačiau nė vienas teniso žaidėjas Wimble- 
done nėra atsisakęs žaisti su komunistu. 
Dėl to reikalauti, kad savo krašto patriotų 
būrys pasmerktų savo vyriausybę ir socia
linę santvarką, yra didžiulis akiplėšišku
mas“.

O britų „The Guardian“ dėl komunisti
nių kraštų tenisininkų atsisakymo žaisti 
su Pietų Afrikos žaidėjais rašo:

„Komunistų atsisakymas yra blogų pa
pročių pavyzdys. Jeigu kiti kraštai paseks 
tuo pavyzdžiu, tai turės subyrėti tarptau
tiniai sportiniai subuvimai“.

PASAULY
— Alterscheime, Bavarijoje, 2 septynio

likamečiai susiginčijo dėl to, ar langas tu
ri būti atdaras, ar uždaras, ginčas buvo 
sprendžiamas peiliais, ir vienas jų žuvo.

— Sarajevo srityje, Jugoslavijoje, per 
pastarąsias 10 dienų perkūnas nutrenkė 
21 žmogų.

— Rugpiūčio 3 d. V. Vokietijos paštas 
išleidžia ženklus prof. F. Oppenheimeriui 
ir reformatoriui Kalvinui paminėti.

— Dėl naujamadžio krūčių nudengian
čio maudymosi- kostiumo graikė Themisė 
buvo nubausta 3 mėn. kalėjimo, o ameri
kietę Tonę Lee Snelley ę teisme ginti pasi
siūlė net 18 advokatų.

— Technikų, fotografų ir kitokių techni 
nių darbuotojų streikas sustabdė britų 
ITV televiziją.

— Italijoje jau buvo ir antra „papaga- 
llių“ byla, kurioje 11 vyrukų nuteista nuo 
2 iki 3 savaičių kalėti už svetimšalių mer
gaičių užkabinėjimą.

— Bonnoje, V. Vokietijoje, 27 m. am
žiaus mokytojas Stursbergas, kuris savo 
ištvirkavimams panaudojo 16 jaunamečių 
mokyklos berniukų, nuteistas 6 metams 
kalėti, ir 5 metams atimta jam teisė mo
kyti.

— Bad Hersfelde, V. Vokietijoje, juodu
kas užpuolė išėjusią pasivaikščioti porą, ir 
moteris buvo taip sužeista, kad su mirtim 
vaduojasi, o vyriškis ištrūko.

— Pro Filipinus prasiautęs taifūnas 
„Winnie“ paliko be pastogės apie 400.000 
žmonių, 35 buvo užmušti, 273 sužeisti; šis 
viesulas buvo stipriausias toks nuo 1921 
metų.

— Hitzackeryje prie Elbės, V. Vokieti
joje, 2 m. amžiaus berniukas surado kam
baryje 13 reumatizmui gydyti tablečių, 
suvalgė jas ir ligoninėje mirė.

— Duderstadte, V. Vokietijoje, 4 prisi
gėrę jaunuoliai netyčia peržygiavo sieną į 
R. Vokietiją, ten buvo tuoj suimti ir ne
žinia kur nugabenti.

— Bavarijos Alpėse 1963 m. nukrito ir 
užsimušė 48 asmenys, tarp jų 9 pašliuži- 
ninkai; 1962 m. užsimušė 50.

— Netrukus įsigalioja patvarkymas, pa
gal kurį į Prancūzijos muziejus nebebus 
įleidžiamos moterys su smailakulniais 
(stiletto) batais, nes tokiais kulnimis ga
dinamos grindys; atėjusi į muziejų, mote
ris turės nusipirkusi prisirišti gumines 
kulnis.

— Meksikoje valstybės gynėjas pareika 
lavo po 40 metų kalėjimo dviems „velnio 
seserims“, kurios kaltinamos keliomis 
žmogžudystėmis, prostitucijos organizavi
mu ir merginų savo vergijoje laikymu.

— Vėjinis malūnas „De Zwaan“ (gul
bė), kuris dabar stovi Olandijos kaime' 
Winkel, bus išardytas, nugabentas į olan
dų tirštai gyvenamą vietą Michigane, 
JAV, ir ten pastatytas, kaip vienintelis 
„tikras“ vėjinis malūnas JAV.

..... .......
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GYVO
Gegužės 23-24 d.d. Clevelande įvyko 

JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių 
konferencija. Ji apžvelgė LFB organizaci
nę padėtį ir ieškojo priemonių ir kelių sa
vo organizacijai stiprinti. į Laisvę fondui 
plėsti ir savo žurnalui laiku išleisti. Kai 
šitie klausimai daugiau susieti tik su LFB, 
plačiosios visuomenės dėmesio ypač verti 
buvo du konferencijos klausimai: Lietuva 
ir laisvės perspektyva ir LFB uždaviniai 
ir veiklos galimybės.

J. Brazaitis, kalbėdamas pirmuoju klau
simu, prisiminė antrosios sovietinės oku
pacijos pradžioje krašte ir tremtyje puo
selėtas iliuzines laisvės prielaidas ir jų 
žlugimą; prisiminė paskutiniu laiku popu
liarią laisvės prielaidą, kad laisvė atei
sianti per koegzistenciją ir kolaboravimą 
evoliucijos keliu, šios prielaidos įtakoje 
skleidžiama mintis suspenduoti kovą dėl 
laisvės ir imtis kultūrinio bendradarbia
vimo ir bendravimo su kraštu, okupantui 
tarpininkaujant. Ši koegzistencijos prie
laida veda į status quo pripažinimą, t.y. į 
tai, ko siekianti Maskva: nepriklausomos 
Lietuvos valstybinių institucijų laisvaja
me pasaulyje likvidavimą, Lietuvai nepri
klausomybės siekiančių organizacijų pri- 
tildymą; laisvojo pasaulio lietuvių suskal
dymą ir tarpusavinį kiršinimą, kol Lietu
vos išlaisvinimo siekimai nutils ir išeivija 
persiorientuos palankia okupacijos statu
sui linkme. Todėl dažnai girdime šūkį: 
valstybinė Lietuvos nepriklausomybė ne
realus siekimas, todėl ir nesvarbus. Atme
tęs šį „realistų“ gundymą, prelegentas su
stojo prie Lietuvos nepriklausomybės sie
kimo realių priemonių, kurių pagrindinė 
esanti viešoji opinija. Jai formuoti esą du 
keliai: pranciškoniškasis per mases ir jė- 
zavitiškasis per viršūnes. Masėse, ypač 
jaunojoj kartoj, būtina yra palaikyti gy
vas Lietuvos okupacijos faktas. Kad ir 
kaip jaunoji karta yra veikiama oportu- 
nistinio klimato, jos dalis išliks idealistinė 
ir principinga. Neblogai jaunosios kartos 
akademinį barą aptarnauja „Lituanus“. 
Betgi visai apleistas jaunosios kartos pla
čiųjų masių baras, net ir ta jo dalis, kuri 
lietuviškai tebejaučia ir turi sentimento 
Lietuvai. Nei „Vytis“, nei „The Marian“ 
šiuo atžvilgiu vaidmens neatlieka. Lietu
vai palankiai viešajai opinijai formuoti 
labai daug gali patarnauti provincinė vie
tos spauda. Į ją daug lengviau su Lietuvos 
byla patekti, negu į tą, kuri atstovauja 
administracijos linijai. Ligšiol šioji gali
mybė labai apleista. Tai vietos bičiulių ir 
kitų veikėjų uždavinys. Geriausiai infor-

LIETUVIO TEMOS
muoti Lietuvos klausimu yra administra
cijos ir kongreso žmonės. Liesdamas pa
čias aukštąsias sferas, kurios pačios politi
kos nevykdo, bet turi sprendžiamo povei
kio vykdytojams, prelegentas pabrėžė, 
kad rasti jų paramos yra nepaprastai Svar 
bu, nors ir nepaprastai sunku. Prie velio- 
nies prezidento Kennedžio tos sferos buvo 
tokios linkmės, kad priėjimas buvo visai 
neįmanomas. Prie prezidento Johnsono jos 
kiek pasikeitė, tapo labiau prisirišusios 
prie Amerikos tėvų tradicijų ir principų. 
Jose lengviau ir Lietuvai palankumo rasti. 
Savo išvadose prelegentas dar kartą pa
brėžė, kad Lietuvos laisvės perspektyva 
yra reali ir kad kelias į laisvę eina per 
svetimųjų viešosios opinijos formavimą, 
aiškios nepriklausomybės linijos išlaiky
mą, per apsisaugojimą nuo infiltracijos ir 
per lietuviškos minties budrumą.

Dr. V. Vardys, praktiškai sukonkretin
damas šių išvadų vykdymą LFB priemo
nėmis, pripažinęs didelį LFB kūrybinį pa
jėgumą ir iš to einančias pareigas savo 
tautai, nubrėžė LFB veiklos planą ilgai 
distancijai. Anot prelegento, LFB egzis
tencija ir veikimas nepriklauso nuo to, 
veiks ar neveiks kiti Lietuvos laisvės ko
vos veiksniai ir kokia bus jų sąranga ir 
sudėtis. Nustatydami konkrečiai vykdyti
nus uždavinius, privalome pastoviai ir 
sistemingai analizuoti tarptautinę padėtį, 
pavergtojo krašto raidą ir savo pačių bei 
sau palankių sluoksnių jėgas. Reikia dau
giau įjungti į veikimą moteris, pasidalyti 
naštas. Neturime virsti kokiu uždaru elito 
klubu, bet būti atviri jauniem žmonėm ir 
naujoms idėjoms ir telktis į bendrą darbą 
su kitais.

MIRĖ PROF. DR. H. MORTENSEN
Goettingene gegužės 27 d., sulaukęs 70 

metų amžiaus, mirė prof. dr. Hans Mor
tensen, kuris ilgus metus buvo direktorius 
geografijos instituto Goettingeno univer
sitete. Velionis 1922 m. apgynęs habilita
cinį darbą apie Sembos (Rytų Prūsijoje) 
gyvenvietes, susidomėjo Lietuva, kur lan
kėsi tyrinėjimų tikslais. Po to paskelbė 
stambesnį veikalą „Lietuva, kraštotyros 
bruožai“ vokiečių kalba (1926), be to, žur
naluose eilę studijų Lietuvos geomorfolo
gijos, istorinės antropogeografijos bei ko
lonizacijos klausimais. 1953 m. išspaus
dino studiją „Kanto tėvo ainiai“, kurioje 
įrodė, kad Kantas iš tėvo pusės buvo lie
tuviškai kuršiškos kilmės, o ne škotiškos, 
kaip dažnai buvo manoma.

EUROPOS LIETUVIS

Akylesniam konferencijos stebėtojui ne
galima buvo nejusti ir tam tikros įtampos, 
einančios iš fakto, kad dalis vadovaujan
čių LFB žmonių yra daugiau ar mažiau 
paveikti amerikietiškojo pragmatizmo, o 
kita dalis tebežėruoja tuo pačiu bekom- 
promisiniu idealizmu, kuris įkvėpė parti
zanų žygius, Lukšas, Būtėnus, Dočkus... 
Akylesnis stebėtojas taip pat užčiuopė, 
kad į LFB priekį išeina dar tik mokyklos 
suolą palikusios kartos, anot Mackaus, au
gintinių kartos atstovai. Tai viltingas reiš
kinys ne tik LFB, bet ir visam lietuviš
kam gyvenimui.

Konferencija priėmė nutarimus dėl 
LFB organizacinių reikalų, dėl konsolida- 
cinių laisvinimo vadovybės pasitarimų ir 
kitais klausimais.

Konferenciją labai rūpestingai ir vai
šingai globojo Clevelando LFB sambūris.

K. V.

MIRĖ POETAS VL. MOZŪRIŪNAS

(E) Lietuvos spauda ir Vilniaus radijas 
pranešė apie poeto VI. Mozūriūno mirtį 
Vilniuje. Jis mirė po trumpos sunkios li
gos. Iš paskelbtos biografijos seka, kad 
1922 m. gimęs Mozūriūnas jau 1938 m. be
simokydamas gimnazijoje buvo įstojęs į 
pogrindinę komjaunimo organizaciją. 1941 
m. pasitraukė į Sovietų Sąjungą, o 1942 m. 
buvo pasiųstas dirbti į fronto laikraštį 
„Už Tarybų Lietuvą“. Grįžęs į Lietuvą, 
poetas dirbo spaudoje ir iš dalies scenari
jų filmams srityje. Trejus metus buvo 
„Komjaunimo Tiesos“ redaktorium, buvo 
„Švyturio“ žurnalo redaktorium (1948- 
1954), o nuo 1958 m. iki mirties redagavo 
„Pergalės“ žurnalą. Buvo baigęs Aukštąją 
partinę mokyklą prie Sovietų S-gos kom. 
partijos CK ir Aukštuosius literatūros kur 
sus Maskvoje.

Mozūriūno knygos: „Žemės sauja“ 
(1944), „Saulėtekis“ (1950), „Sąžinė nega
li tylėti" (1952), „Vaipos iš laukų“ (1955), 
prozos knyga „Laužai prie upės“ (1951) ir 
poema vaikams „Vietnamo karys“ (1952). 
Vėliau dar pasirodė „Šaltinis prie kelio“ 
(1957) ir dvi „Vilniaus etiudų“ knygos 
(1958 ir 1963). Filmų srityje žymiausias 
Mozūriūno darbas buvo scenarijus filmui 
„Žingsniai naktį“. Miręs „poetas-komunis- 
tas“ buvo apdovanotas įvairiais ordinais 
ir medaliais. Palaidotas Senosiose Rasų 
kapinėse Vilniuje.

KNYGA APIE KOVAS DĖL LIETUVOS
LAISVĖS

Birželinių įvykių (sovietinių deportaci
jų ir lietuvių sukilimo 1941 m.) proga Vo
kietijoje pasirodė vokiškai Dr. N.E. Sūdu
vio parašyta knyga vardu „ALLEIN, 
GANZ ALLEIN; Widerstand am Balti- 
schen Meer“.

Joje trumpai primenamos lietuvių ko
vos su rusais praeity, bet daugiausia vie
tos paskirta lietuvių pasipriešinimui vo
kiečių, ypač sovietų okupacijos metais. 
Partizaniniam ginkluotam lietuvių pasi
priešinimui ir pasyviai, lig šiol tebetrun
kančiai, rezistencijai pavaizduoti autorius 
panaudojo įvairius lietuvių, sovietų, ame
rikiečių ir vokiečių šaltinius.

Knyga turi 134 psl. Išleista Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulių ir Dr. J Kazicko 
lėšomis. Ji knygynuose nepardavinėjama. 
Kas norėtų ją įsigyti arba dovanoti pažįsta 
miems, turi užsisakyti pas A. Grinienę, 8 
Muenchen 54, Kristallstr. 8, Vokietijoj. 
Brošiūruotas egzempliorius kainuoja 6 
DM. (1,50 dol.), o kietais viršeliais — 9 
DM. (2 dol.).

KALBĖTI AR GYVENTI 
KRIKŠČIONIŠKAI?

„Ne kiekvienas, kurs man sako: Viešpa
tie, Viešpatie! įeis į dangaus karalystę, 
bet kas daro valią mano Tėvo, esančio 
danguje, tas įeis į dangaus karalystę“ 
(Mat. 7,21). Taip mokė Kristus savo pa
moksle nuo kalno.

Žinoma, gražiai kalbėti lengviau, negu 
teisingai gyventi.

Ir žodžiais melstis į Kristų yra lengviau, 
negu būti krikščionim gyvenime.

Geri žodžiai nėra blogi, bet žodžių neuž
tenka. Ir malda yra gera, bet vien tik 
melstis yra per maža. Reikia ir gerų dar
bų ir teisingo gyvenimo, reikia Dievo va
lios išpildymo.

žodžiais juk galima apgauti, ir kiek ap
gaulingų žodžių kiekvieną dieną ištariama 
ir parašoma! Patį gi gyvenimą sunkiau 
suklastoti.

„Saugokitės netikrų pranašų“, perspėjo 
Kristus, — tų, kurie tik gražiai kalba: jie
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ateina avių apdaruose, o viduje yra plįį 
rieji vilkai. „Jūs pažinsite juos iš jų vai. 
šių“ (Mat. 7,15 s). Reikia žiūrėti į darbus; 
darbai yra daugiau, negu žodžiai.

Būna tokių aplinkybių, kuriose nėra ga- 
limybės kalbėti.

Mes žinome „Tylos Bažnyčią“. Tikintie. 
ji ten negali kalbėti (nes tai būtų religinį 
propaganda, įstatymais uždrausta); jie 
neturi ir spausdinto žodžio, negali išleisti 
religinės knygos ar laikraščio. Bet jeigu 
jie gyvena krikščioniškai, jei išpildo dan
guje esančio Tėvo valią, jie skelbia Kristą 
savo gyvenimu, ir jiems pažadėta dangaus 
karalystė. Lietuvių katalikų kilnus pavys, 
dys Sibiro tremtyje ir lageriuoseNlavį 
daug vidujinės jėgos įvairių tautybių Ii- 
kimo draugams; taip pasakoja tie, ku- 
riems pasisekė iš ten ištrūkti, savo atsimi
nimuose. Jie kalbėjo savo gyvenimu!

Bet būna ir tokių aplinkybių, kur nega
lima tylėti, kur reikia kalbėti.

Grįžkime prie Kristaus žodžio: Ne kiek
vienas, kurs sako „Viešpatie, Viešpatie!“, 
įeis į dangaus karalystę. Ne kiekvienas, 
bet daugelis įeis, būtent, tie, kurie ir Į 
Kristų kreipiasi, ir Dievo valią išpildo.

Taigi mūsų pašnekesio pavadinimas 
„Kalbėti ar gyventi krikščioniškai“ nėra 
pilnai teisingas. Reikėtų sakyti: „Kalbėti 
ir gyventi krikščioniškai“.

Kartais juk reikia kalbėti: ne tik gyven
ti teisingai, pagal Dievo valią, bet ir savo 
mintis, savo pasaulėžiūrą išreikšti, žo
džiais apie Kristų liudyti ir kitus į teisin
gą gyvenimą raginti, žodžiu bei raštu sa
vo, kaip krikščionio, teises ginti.

Kartais taip atrodo, kad krikščionys yra 
per daug tylūs ir baimingi.

Kartais taip būna, kad netikrieji prana
šai kalba ir žmones apgaudinėja, o tikrie
ji pranašai tyli.

Daugiau drąsos jiems reikia, daugiau 
ryžtingumo! Gyventi krikščioniškai ir ne
sibijoti viešumoje krikščioniškai kalbėti 
bei rašyti. Būti Kristaus liudytojais ir 
darbais ir žodžiais!

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — liepos 12 d., 12.15 vai, 

St. Patrick's bažn., London Rd., kun. M. 
Burbos primicijos su specialiu palaimi
nimu.

BRADFORD — liepos 19 d., 12.30 vai., St. | 
Ann's bažn. vaikų Pirmoji Komunija. I

ROCHDALE — liepos 26 d., 11.30 vai.
BIRMINGHAM — Liepos 12 d., 11 vai, Į 

St. John's Convent, 21, Park Rd. ’
WOLVERHAMPTON — Liepos 19 d.. 11 | 

val., St. John's Square.
DERBY — Liepos 26 d„ 11 val.. Cowent ■ Į 

of Mercy, Bridge Gate.

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(20)

Sausio 4 d.
Dievas žino, ką tas daktaras prasimanė! 

Atbėgo šiandien atsisveikinti; trumpai tepa
buvęs, išėjo. Tuo tarpu mama atsiminė kažin 
kokį reikalą ir nusiuntė mane pasakyti jam. 
Teberadau jį priemenėje. Buvo jau apsirengęs 
ir toks gražus su savo juoda ėriukų kepure. 
Pasakius, ką mama liepė, ištiesiau ranką, no
rėdama dar atsisveikinti, o jis, paėmęs mano 
ranką, pabučiavo ir spruko pro duris. Palikau 
bestovinti, pati nežinodama, kaip tai atsitiko.

Nemėgstu savo rankų bučiavimo. Pras
tiems žmonėms neduodu bučiuoti, jei tik galiu 
atsiginti. Nemalonu man, neapsakoma gėda, 
kad žmonės, tokie pat kaip aš, dažnai vyresni 
už mane, kuriems greičiau aš turėčiau ranką 
pabučiuoti, bučiuoja man, lyg kokiam garbin
gam asmeniui. Skaudus man tas žmonių nu
sižeminimas. O pabučiavimas „man lygių“, 
ar už šokius dėkojant, ar kokių „kuzinų“, visa
dos žadina manyje norą tuojau ranką nusi
plauti. Bet šios dienos pabučiavimas nesukėlė 
tokio pasibiaurėjimo, ne... Tik vis dėlto ne
malonu... Ir iš kur jam į galvą atėjo?!

Sausio 6 d.
Buvome pas ponią ž. Susirinko ten kele

tas svečių; tarpe jų buvo viena ponia B., garsi 
savo protu ir išsilavinimu. Pradėjome šnekėti 
apie visokias kalbas. Ponia B. tarė, kad kalbi
ninkai tyrinėję lietuvių kalbą ir radę ją labai 
turtingą esant. Pavyzdžiui galima paimti nors 
ir žodį „myč“; kiek yra lietuvių kalboje žodžių 
tam veiksmui išreikšti: mazgoti, skalbti, plau
ti, valyti, prausti...

Viena panelė atsiliepė:
— Kas tai per kalba! Ir „mičd“ — medis, 

ir „drzewo“ — medis, ir „kol w plocie“ — me
dis... viskas vienodai vadinasi.

Negalėjau tverti juokais ir kartu ap
maudu.

— Gal tamsta esi girdėjusi kartais apie 
aną vokietį, kurs tvirtino: kas tai per kalba, 
ta lenkiška kalba! Ir tas, kas vaikščioja — 
„šlovik“, ir tas kas gieda — „šlovik“, ir konfi- 
tūroms laikyti — taip pat „šlovik“!

Panelė paraudo, gal ir supyko už tą jos 
prilyginimą prie vokiečio.

O tuo tarpu ponia B. tarė į mane:
— Girdėjau, kad tamsta mokaisi lietuviš

kai; ar tai tiesa?
— Taip.
— Negaliu to pagirti. Lingvistui, tyrinė

jančiam kalbas, kiekviena yra naudinga. Bet 
juk tamsta tokiais mokslais neužsiimi, dėl to 
daug naudingiau praleistumei laiką, išmok
dama angliškai ar itališkai, šios literatūros 
turtingos, gražios. >

— Aš prieš naudą statau — pareigą. O 
pareiga laikau išmokti savo gimtosios kalbos.

— Ak, taip? Mano nuomone, tamstos 
gimtoji kalba yra lenkiška: pirmus žodžius iš
tarei lenkiškai; tamstos tėvai kalbėjo ir kal
ba lenkiškai.

— O mano nuomone — ne. Lenkiška kal
ba yra mūsų priimta, bet ne gimtoji. Juk šio 
šimtmečio pradžioje beveik visa lenkų inteli
gentija prancūziškai tekalbėjo, savo kalbą jau 
buvo taip užmiršusi, kad net kelių sakinių ne
bemokėjo lenkiškai sudėti. Tai, tamstos nuo
mone, jų gimtoji kalba buvo prancūziška?

— Keistus prilyginimus tamsta darai...
— Visai tinkamus. Tada nemalonu buvo 

Žiūrėti į lenkus. Kiekvienas protingas lenkas 
stengės kuo greičiausiai grįžti prie savo kal
bos. Ir tamsta pripažįsti, kad tai buvo jų pa
reiga. Taip pat ir manoji — grįžti prie lie
tuviškos.

Tuo ir pasibaigė musė šneka.
Sausio 8 d.

P. Jonas atsisveikino šiandien su mumis: 
turįs dar kažin kur važiuoti, reikią jam pas 
tėvus pabūti. Aš netikiu, nes buvo žadėjęs pa
viešėti pas mus ilgiau. Labai jo neprašiau pa
silikti, nors ir gaila man buvo jo draugijos: ir 
skaitėme kartu, ir pasikalbėti su juo galima 
apie tiek įdomių dalykų. Neprašiau dėl to, kad 
jam to mano jausmo, matyti, neužtenka, o 

jokio gilesnio jausmo duoti negaliu. Ir reikėjo 
tarp mudviejų tai meilei įsipainoti! Taip būtų 
malonu gyventi su juo geruoju, disputuoti, 
klausytis jo pasakojimų... Dabar, Dievas žino, 
ko jis nori, nuolat piktas, pavydus, tikra ne
laimė!

Atsisveikindama tariau:
— Gaila, kad tamsta taip greit išvažiuoji.
— Et, ką ten! Pagrįš daktaras ir palinks

mins tamstą. Kam dar čia manęs reikia!
— Vienas kitam nesipriešina: malonu su 

daktaru, malonu ir su tamsta.
— Bet vis dėlto su daktaru maloniau, 

ar ne?
Apmaudas mane paėmė. — Gal būt, — 

atsakiau. Jis paraudo ir atsisveikinęs skubiai 
Išvažiavo.

Sausio 11 d.
Ilgoka be daktaro... Ateina vakaras, atsi

sėdu su kokiu darbeliu ar su knyga ir lyg lau
kiu, lyg klausaus, ar nesugirgždės priemenės 
duryš. Taip jau pripratau prie jo draugijos, 
kad, rodos, kažin ko trūksta.

Per šventes važinėj aus, linksminaus, da
bar vėl prasidėjo įprasti darbai. Jų atsirado 
dar daugiau, nes turiu šešis naujus mokinius: 
gaspadoriaus ir kumiečių vaikus. Be to, kas 
vakarą išeina mažiausiai valanda pasikalbėji
mams su tarnaitėmis. Kanakados daktaras 
sumanė jas pramokyti šventosios istorijos, 
Lietuvos istorijos ir geografijos. Tikslas — 
kad jos įsigytų nors šiokio tokio supratimo 
apie tuos dalykus, kad šventoji istorija padėtų 
Joms geriau suprasti tikėjimą, o Lietuvos isto
rija sukeltų jose patriotizmo parodydama, 
kuo yra ir kuo turi būti. Prieš kelias dienas 
pradėjau tas pamokas, kas vakarą pasakoda
ma apie kitą dalyką paeiliui. Reikalingų vado
vėlių nėra, reikia pasakoti iš savo galvos, be 
to, gyvas žodis labiau suprantamas. Pabaigus 
pasakoti, liepiu kiekvienai po gabalėlį atkar
toti. Per kitą pamoką vėl klausiu tai, apie ką 
sakiau pirmiau.

žinoma, nelengvos man tos prelekcijos: 
nuolat trūksta lietuviškų žodžių ir reikia lopy
ti savo kalbą lenkiškais, lietuviškais iškraipy
tais. Tačiau su džiaugsmu turiu prisipažinti, 
kad kaskart mažiau tų lopų reikalauju: kas
dien skaitydama lietuviškai, vis’ daugiau tos 
kalbos išmokstu.

(Bus daugiau)

ELTOS leidinys birželio sukakties proga

(E) Ryšium su Baisiojo Birželio sukak
timi ELTA vokiečių k. išleido specialią, 19 
psl. „ELTA - PRESSEDIENST“ laidą 
„Lietuvos okupacija ir sovietų vykdomos 
naikinimo priemonės“. Šis leidinys, su gau 
šia statistika, deportacijų duomenimis, so
vietų vykdomo genocido aprašymu plačiai 
siuntinėjamas vokiečių politikams, spau
dai bei visuomenės veikėjams.

, .M
Kun. A. Bačkis — Kanonų teisės daktaras

(E) š.m. birželio 1 d. kun. Audrys Bač
kis apgynė Romoje Laterano Universiteto 
Bažnytinės (Kanonų) Teisės Fakultete te
zę apie Romos Katalikų Bažnytinės Hie
rarchijos jurisdikcijos varžymus Rusijos 
imperijoje nuo 18 amž. pabaigos iki 1841 
m. Konkordato. Tezė įvertinta aukščiau
siu pažymiu — summa cum Įaudė. Šį mė
nesį kun. A. Bačkis baigs Pontificia Acca- 
demia Ecclesiastica. 1961 m. jis baigė Ro
moje Universitete Teologijos fakultetą, o 
kun. buvo įšventintas 1961 m. kovo 18 d-

__________

Prof. V. Jungferlo mirties data

(E) Papildomai pranešama, kad ilgame
tis Vytauto D. Universiteto Kaune profe
sorius ir lietuvių kultūros populiarintoja! 
vokiečių visuomenėje prof. Viktoras Jung- 
feris mirė Fed. Vokietijoje, Nuernbergo 
mieste, balandžio 21 d.

Prancūzų filmo sėkmė ir jo kritika
(E) Gegužės mėn. antroje pusėje Vil

niaus ir kitų miestų kino teatruose su ne
paprasta sėkme rodytas J. Duvivier pasta
tymo filmas „Velnias ir 10 įsakymų“. Pvr, 
tik vieną dieną filmas rodytas keturiuose 
Vilniaus kinuose su iš viso 19 seansą 
Sovietiniams kritikams keista, kad Vaka
rų filmuose sunku aptikti propagandą- 
Tad ir M. Kriaučiūnas, filmą vertindama! 
(„Lit. ir menas“. Nr. 21), pažymėjo, kad 
„Velnias“ — tipiškas Vakaruose taip pa
plitusio pramoginio filmo pavyzdys. Jei 
filmo dalys, pasak Kriaučiūno, „meistriš
kai pastatytos, puikiai suvaidintos“, vis
kas esą miela, bet... filmas nesukeliąs jo
kių minčių. Kritikas pripažino, kad pran
cūzų filmas per daug lengvas, tuštokas, 
pramoga ir tiek.
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TREMTINIO DALIA SOVIETINIS IMPERIALIZMAS
(27)

— Jei aš būčiau visai privatus žmogus, 
tai gal lengviau susivokčiau ir savo gyve
nime. Teoretiškai, einant Lietuvos Konsti
tucija, aš vis dar tebesu Lietuvos Respub
likos Prezidentas. Tai rodo ir mano diplo
matinis pasas. Teoretiškai esu atostogose, 
ir, man išvažiavus svetur, atsitiko tai Lie
tuvoje, kas yra jau žinoma. Taigi kiekvie
nas kraštas, kurin patenku, abejoja, kas 
su manim daryti, — leistis ar nesileisti 
mane įvažiuoti ir man apsistoti. Kiekvie
nas bijo turėti dėl manęs šiokio ar tokio 
vargo, bijodamas dėl savo neutralumo, bi
jodamas artimam ar tolimam kaimynui 
nusidėti. Tai buvo man per aišku, būnant 
Vokietijoje. Tik J.A.V. turėjo drąsos su
teikti man neribotam laikui viešnagę, ta
čiau su sąlyga, kad ten nelaikyčiau Savęs 
nei Valstybės Galva, nei vyriausybės na
riu. Vadinasi, atvykęs Amerikon, aš nega
lėčiau jokių oficialaus pobūdžib aktų pa
sirašyti. Tokia sąlygą man visai supranta
ma. Be jos J.A.V. valdžiai būtų dėl manęs 
keblumų, protokolinių ir politinių. Bet aš 
jai esu labai dėkingas, kad taip greitai 
(per dvi savaiti) sutiko man duoti savo 
šalyje žmonišką viešnagę.

Tik kaip išgyvensiu, kuo manysiuos, į 
J.A.V. nuvykęs, šituo klausimu aš Tamstą 
kalbinu ir pasisakau, kaip ką ketinu da
ryti. Esu ne vienas: su manim mano žmo
na, sūnus su žmona ir su dviem vaikeliais 
(vienam arti dviejų metų, antram keli 
mėnesiai). Dėl sūnaus esu išsiuntęs mūsų 
Konsului Kanadoje laišką, kuriame pra
šiau pasidairyti tinkamo darbo Kanadoje, 
jei nesirastų jo J.A.V. Jei tai pasisektų, 
tai būtų pusė bėdos. Aš su žmona mokė
čiau pritūpti prie kokio darbo. Aš manau, 
kad mano buvimas Amerikoje tautiečių 
tarpe būtų naudingas Lietuvai gaivinti. 
Kas dabar lietuviams, pasprukusiems nuo 
bolševikų vergovės, darytina, susitarus su 
mūsų tautiečiais Amerikoje, man yra aiš
ku. Aš tam tikslui turiu programą. Nuvy
kęs užjūrin, turėčiau progos ją išdėstyti 
plačiai ir įmanomai. Man rodosi, jog Lie
tuva dėl savo žymios praeities ir dėl geo
grafinės padėties gali turėti daugiau vil
ties atgauti laisvę, nekaip jos kaimynai, 
latviai ir estai.

Tačiau norint dirbti, reikia turėti iš ko 
gyventi. Ką aš dabar turiu? Turiu tiek, 
kad galiu su visa šeima nusikraustyti

Amerikon ir ten du ar tris mėnesius savo 
lėšomis išgyventi. Reikia, vadinasi, jau 
dabar galvoti ir apie savo asmens ir savo 
bendradarbių, Lietuvos Atstovybių žmo
nių ateitį. Pirma apie save. Pik. Valušis 
papasakos, jei pirma manęs susilauksite 
jo Amerikoje, mano projektus. Galiausiai 
ir aš pats, pasiekęs Tamstą ir kitus tautie
čius, išdėstysiu tiems projektams realų 
pagrindą.

Dabar apie pačią mano ir manųjų kelio
nę Amerikos linkui. Iš Šveicarijos turiu 
išvažiuoti Lisabonon šio mėn. (lapkričio) 
26 dieną. Kelionė ligi Lisabonos, visokio
mis priemonėmis važiuojant, truks 4 ar 5 
dienas, jei nesutiksime kokių ypatingų 
kliūčių. Portugalijoje teks išbūti koks mė
nuo ar pusantro, jei kaip atsitiktinai ne
pasiseks gauti greitesnio laivo (kuris 
plauktų gruodžio mėn.). Vadinasi, New 
Yorką veikiausiai galėtume pasiekti į 1941 
m. sausio pabaigą. Kada išvažiuosime iš 
Lisabonos, praneščiau Tamstai laišku, kad 
tiksliau žinotum datą, kur pasitikti. Beje, 
ir Berlyne, Amerikos Ambasadoje, Mr. 
Kirk (Charge d'affaires) prašė duoti ži
nią, kada aš išplauksiu, kad jis galėtų tar
nybos keliu pranešti J.A.V. apie mano iš
važiavimą.

Nors ir sunku man įsivaizduoti, kaip tu
rėsiu manytis Amerikoje, tačiau turiu 
vaizduotis. Pirmučiausias klausimas: kur 
man sustoti su šeima, kuriame mieste ir 
kaip susirasti butas? Čia prašyčiau Tams
tos padėti. Žinoma, butą kelių kambarių 
(keturiems žmonėms su dviem vaikeliais) 
norėčiau gauti pigų. O gal kur farmoje, 
kaime rastųsi toks butas? Aš jo neveng
čiau. Palikęs šeimą, galėčiau pavažinėti su 
pranešimais po lietuvių kolonijas ir ten 
savo žiniomis šviesti Lietuvos padėtį, ro
dyti jiems Lietuvos perspektyvas, žodžiu 
sakant, tektų nuteikti mūsų tautos gaivi
nimo linkme visas sroves ant bendro pa
grindo. Reiktų surasti lėšų valstybės gai
vinimo darbui, apsidėjus mokesčiais vi
siems susipratusiems lietuviams. Reiktų 
telkti draugėn visos gyvosios mūsų pajė
gos, žodžiu ir darbu, padrikusios po visą 
pasaulį. Turi būti reali ir ideali programa, 
visiems įmanoma ir prieinama. Metas pa
kilti iš skaudaus smūgio, metas atsigosti 
ir vieningai organizuotiems veikti.

Jei Amerikos lietuviai sakosi, esą jų 
bent pusė milijono žmonių, tai turi paro
dyti esą šiokia tokia galia, kad ir prašalie

čiai ją pamatytų. Kaip kitų tautų (norve
gų, olandų, danų, belgų, čekų, lenkų etc.) 
atstovai nepasiduoda žiauriam likimui ir 
terpiasi visur, svetimtaučių palankumo ir 
užuojautos ieškodami, taip ir mes turime 
daryti. Vadinasi, susitvarkę savybėje, tu-, 
rime rasti kontaktą su tikraisiais ameri
kiečiais. Kiek pakilę, ir smarkiau karui 
įsivyravus, gal stengtume mūsų tautos ir 
valstybės reikalams išgauti ir tą 20 mili
jonų auksą, kuris Lietuvos Banko sudėtas 
Amerikos bankuose. Ilgainiui turės tatai 
paaiškėti. Kiti metai — kiti lapai, sako 
mūsų priežodis. Turėti darbo programą 
yra būtinas reikalas, taip pat svarbu jo 
paskirstymas, jo organizacija.

Nusikraustęs Lisabonon, aš Tamstai pra 
nešiu, kur būsiu apsistojęs. Man rodosi, 
kad ten laiškų komunikacija su Amerika 
yra daug tikresnė ir daug greitesnė. Tai 
gal sulaukčiau, būdamas Lisabonoje, iš 
Tamstos atsakymo šin mano laiškan. Tuo 
tarpu man labiausiai rūpi, kaip aš būsiu 
sutiktas New Yorke, kur man būtų pato
giau ir pigiau sustoti, kad be reikalo neiš
eikvočiau savo mažų lėšų. Tikiuosi, Tams
ta man čia galėtum kiek padėti, iš anksto 
pagalvojęs, kurioje valstybėje, kurioje lie
tuvių kolonijoje būtų geriausia bent pra
džiai apsigyventi. Jei nespėtum atrašyti, 
tai jau New Yorke Pats man nupasako
tum, kas reikalinga ir kas galima.

Žinoma,^'man verčiau palikti Europoje 
ir laukti, ar nepragiedrės Lietuvos padan
gė. Tokiam lūkesčiui tuo tarpu maža pa
grindo. Ir vis dėlto palikčiau (bent aš su 
žmona) Europoje, sakysime, Portugalijoje 
ar Italijoje, jeigu būčiau tikras, kad gau
siu bent 2 tūkstančiu dolerių metams. Su 
tokia suma šiaip taip galima išgyventi. 
Bet vargu ar aš jos galėčiau tikėtis. Antra 
vertus, manęs nekaltins Lietuvos ateitis, 
kad savo Tėvynę nutolsiu, vargo spiria
mas ir aplinkybių verčiamas. Jei turėčiau 
lėšų gyventi, tai gal ir svetimieji Europos 
kraštai mane pakęstų. Tam kartui užteks. 
Daugiau parašysiu Tamstai iš Lisabonos. 
Tuo tarpu mąstau apie kelionę.

Su labomis dienomis Tamstai 
palieku

A. Smetona
N.B.: Ligi nusiųsiu savo Lisabonos adre

są, prašau man rašyti Lietuvos Garbės 
Konsulo Portugalijoje adresu.

(Bus daugiau)

IR NUSIKALTIMAI
(7)

Mes pagaminome visiškai gerą apžvalgą 
(rusiškai, žinoma, nes visos prakalbos bu
vo ta kalba pasakytos), pilną propagandi
nių kalbų, ir pagaliau jau buvau visiškai 
užmiršęs tą čerkasio „nuostabųjį fabri
ką“, kai po septynių mėnesių paskaičiau 
laikraščiuose apie gamybos vedėjo pava
duotojo ir kitų trijų darbuotojų bylą. Aš 
jaučiau, kad jie nekalti. O atsitiko taip, 
kad fabrikas pagamino 120.000 vyriškų 
kostiumų ir negalėjo jų paskirstyti parduo 
tuvėms, kaip buvo užplanuota, nes tiems 
kostiumams trūko sagų. Laisvosios ekono
mijos sąlygomis sagos nesudarytų proble
mos. Tačiau Čerkasio fabrikas turėjo lauk 
ti, kol iš Ivano-Frankovskio (Stanislavi- 
vo) Vakarų Ukrainoje atkeliaus sagos. 
Kai sagos pagaliau atkeliavo, jos buvo vis 
baltos, raudonos, geltonos ir rusvos, bet nė 
vienos tinkamos vyriškam kostiumui. Čer
kasio fabrike gamybinis darbas visiškai 
sustojo.

Tačiau fabrikas turėjo įvykdyti savo 
metinį planą, ir vyriausiasis direktorius, 
rusas, įsakė gamybos vedėjui, ukrainie
čiui, „gauti juodų sagų, vis tiek kokiu bū
du“. Gamybos vedėjas pasamdė specialų 
atstovą, tūlą Grigorį Pololskį (tautybė ne
pasakyta), važiuoti į Ivano-Frankovską ir 
sudaryti sutartį su Karolio Markso vardo 
sagų ir diržų gamykla. Jis sutarė duoti 
750 kostiumų, kurių vertė apie 200.000 
rublių, už 3.000.000 reikalingo dydžio juo
dų sagų.

Stanislaviviečiai iš karto sutiko. Jiems 
tie 750 vyriškų kostiumų buvo tikrai lai
minga garantija. Bet kadangi jų maža ga
mykla negalėjo nustatytu laiku pagaminti 
trijų milijonų sagų, tai dalį parangos ati
davė atlikti kitoms gamykloms.

Na, viską trumpai sutraukiant, kai po
licija sugaudė visą „gaują“, tai ruso vy
riausiojo direktoriaus nelietė. Bet trys 
žydai, du ukrainiečiai ir vienas lenkas 
buvo nuteisti mirti už „spekuliavimą sa
gomis“. Jeigu tokie dalykai būtų atsitikę 
bet kuriame laisvame užsienių krašte, tai 
jie būtų buvę apdovanoti ir paskirti į 
aukštesnes vietas už biznierišką iniciaty

vą, o ne sušaudyti pagal sugalvotus kalti
nimus spekuliacija.

Plačiai pasakoju apie nusikaltimus, 
sukčiavimus, blogybes ir korupciją ne dėl 
to, kad tai būdinga sovietiniam režimui, 
bet dėl to, kad sovietiškoji rusų administ
racijos sistema, teisinė procedūra ir įsta
tymo vykdymas baudžiant yra absurdiški. 
Siųsti žmogų tikrai mirčiai į ledyniuotuo- 
sius tolimosios šiaurės plotus, kadangi jis 
ant alaus per inčą daugiau prileido putų, 
negu pagal taisykles numatyta, arba su
šaudyti pajėgius verslininkus, kad jie vy
riškus kostiumus iškeitė į sagas ir uždirbo 
dar kiek iš šalies, primena feodalinį Je
meną ar Saudi Arabiją, kur vagiui nuker
tama ranka, melagiui ištraukiamas liežu
vis ir išlupamos akys tam, kuris pasižiūri 
į kito vyro haremą.

Net ir reakcinės imperalistinės Rusijos 
žiaurūs caristiniai valdininkai nebuvo to
kie biauriai kvaili, kaip Maskvos „gaulei
teriai“ Ukrainoje.

Tikiuos, kad mano pranašystės neišsi
pildys, tačiau mane ima baime, kad bent 
keturios nerusiškos sovietų tautos — uk
rainiečiai, baltgudžiai, žydai ir totoriai — 
yra pasmerkti kultūriškai ir tautiškai iš
nykti. Fiziškai jos nebus paliestos. Iš tiesų 
jų materialinės sąlygos ir pragyvenimo ly
gis gali net ir pagerėti.

Komisarams sekasi ten, kur carams ne
pasisekė. Ir galima net suprasti Maskvos 
rusinimo politikos geopolitinius motyvus. 
Bet kai sovietinis režimas dedasi „pažan
gos“ ir „antikolonijinio išlaisvinimo“ čem
pionu, žiauri Maskvos priespauda, feoda
linių laikų bausmės, kultūrinis mažumų 
naikinimas, etninių grupių iškilnojimas ir 
istorijos klastojimas dideliu mastu kartu 
su administracine ir moraline korupcija, 
klestinčiais nusikaltimais ir suktybėmis 
daro jį fašistiniu ir reakciniu.

Kaip pabėgęs iš Sov. Sąjungos, esu įsi
tikinęs ,kad visi tikrai pažangūs revoliuci- 
ninkai ir pažangos skelbėjai turi kovoti 
prieš kolonializmą, fašizmą ir reakciją ne 
tik kažkur tolimoje Angoloje ar šiaurės 
Bornejoje, bet ir Sov. Rusijos imperijoje, 
kuri jau yra prarijusi šeštadalį žemės ru-
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Išnaudokit progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS SIUNTINIUS, 
šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu į

patyrimu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje 
labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — £29.0.0
Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3y2 jardo, kos
tiumui pamušalas geriausios rūšies 2į/2 jardo, vilnonė 
vasariniam arba rudeniniam paltui angliška medžiaga,
3 jardai geriausios rūšies pamušalo, nailoninė suknelei 
medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, puošniai 
šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 
2 poros, nailoninės kojinės vyriškos 2 poros, šilkinės

? skarelės 2 ir vienas kaklaraištis. Į
{skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, šis 

siuntinys kainuoja tik £29.0.0.
SIUNTINYS VA-2 — £10.0.0 Į••

4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų įį
taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, y2 sv. kakavos, s
y2 sv. arbatos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. ši;;
pipirų, 2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukraus, su muitu ir pM

visomis kitomis išlaidomis tik £10.0.0.
V-3 — £16.15.0 |

Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės angliškos į p
medžiagos įvairių spalvų — ;

su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik už £16.15.0. 
■ šj 

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių i j;
patarimų prašome rašyti: Į Į-

BALTIC STORES LTD. Į| 
į (Z. JURAS) Nj

1 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND įįj
Įiį Tel. SHO 8734 j

=iii d Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 
s; 1938 metų. Duodame geriausias išsimokė j imo sąlygas ir į-įį

atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8. Į!Į

7042 So. Talman Ave., Chicago Ill., 60629, uu
1 tel.436-0494, USA. J

124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada. ĮĮĮĮ
61N Windermere Ave., Port Arthur, Ont. ■==;

5 KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

Nepasakyčiau, kad tikiu tais iš anksto 
skelbiamaisiais spėliojimais, kas laimės 
parlamento, kongreso ar Bundestago rin
kimus. Mano galva, iš anksto tik galima 
žinoti visiškai tiksliai, kas laimės sovieti
nius rinkimus...

Kaip matau, kažkas panašaus išėjo su 
Nidos Knygų Klubu, kaip su spėliojimais 
dėl demokratinių rinkimų.

Su didžiule J. Mikuckio poezijos rinkti
ne „Derliaus vainiku“ buvo skaitytojams 
išsiuntinėtas lapelis, o jame pasakyta, kad 
iš Klubo bus jau nubyrėję visi tie, kurie 
iš patriotinio entuziazmo pradžioje skaitė 
knygas. Visi, kurie liko, jau yra nebe en-
....... ..................................z:.':::::::::::::::::::::::::::::::::::: HilHiHiillHi

tuziastai, o supratingi žmonės. Vadinas, 
tie supratingi žmonės jau nusimano, kad 
ne tik romanai turi būti išleisti, bet ir kito 
kie darbai.

O pasirodo, kad nebuvo spėta. Pasirodo, 
kad J. Mikuckio poezijos rinktinė dar iš
gąsdino kai kuriuos Nidos Knygų Klubo 
narius. Jie skuba rašyti pamokomuosius
laiškus ir pasitraukia iš narystės.

Gaila, žinoma, net labai gaila.
Bet ką gi padarysi? Visokių yra, visokių 

reikia, o jeigu ir nereikėtų, anot Pulgio 
Andriušio, tai kur gi tu juos padėsi?

Greit jau bus dvidešimt metelių, kai 
mes, sėdėdami stovyklose Vokietijoje, lei-

MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

tūlio ir grasina praryti likusią dalį.
(Pabaiga)

dome laikraštėlius. Greit pradėjo eiti 
spaustuvėse spausdinami savaitraščiai ir 
net dienraščiai, o stovyklose mes vis tiek 
sukėme aplūžusius rotatorius ir džiaugė
mės. Vieni leidome žinių lapelius, o kiti 
nedidelio masto laikraštėlius su visokia 
proza ir su straipsniais aktualiausiomis 
dienos temomis, maždaug pagal tradicinį 
lietuviškų laikraščių planą.

Emigracija privertė išmėtyti rotatorius, 
ir tada pasibaigė laikraštėlių dienos. Arba 
beveik pasibaigė.

Dabar, žiūrime, Vokietijos lietuvių kolo
nijose vėl atgyja laikraštėlių tradicija.

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZAB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

! •

į

įh1

Jau iš seniau kun. V. šarka leidžia savo 
„Aušros Vartus“ Hamburge. Pradeda ro
dytis tokie laikraštėliai Miunchene, Stutt- 
garte, Liubecke. Kai kurie jų tikrai rūpes
tingai paruošiami ir atrodo kaip tikri laik
raščiai. Pastangos, aišku, labai gražios. 
Tikslas taip pat gražus.

Skaitydamas Tavo man prisiųstuosius 
tų laikraštėlių numerius, aš džiaugiuos jų 
redaktorių ir leidėjų pastangomis. Bet 
kartu man ir gaila tų pastangų. Ką tų 
laikraštėlių redaktoriai ir bendradarbiai 
parašo, juk tepaskaito mažas skaitytojų 
skaičius. Dėl to man ir gaila. Daugumas 
juose išspausdinamųjų straipsnių ir žinių 
turi visuotinesnės reikšmės, negu tik vie
na kolonija. Vadinas, tie dalykai tiktų ir 
bendresniam, daugiau skaitytojų turin
čiam ir daugiau kolonijų lietuvių aplan
kančiam laikraščiui. Kodėl su tais savo 
darbais neprisistatyti visiems tiems ki
tiems?

Tur būt, aišku, kad mano noras yra 
siūlyti tų laikraštėlių medžiagą perkelti, 
sakysim, į „Europos Lietuvį“.

Jau nebe kartą ir „Europos Lietuvyje“ 
buvo keliama mintis apsijungti visiems 
Europoje išeinantiems laikraščiams ir laik 
rašteliams. Atrodo, kad bendruomenių lei
džiamieji biuleteniai turėjo savo ambicijų 
ir sumetimų ir toliau sendinti žinias. Ideo
loginiai, aišku, nori savo skaitytojams duo 
ti bent po šiek tiek ideologinės druskos.

Bet mano minėtieji dabar Vokietijos lie
tuvių laikraštėliai tesirūpina tik lietuviš
ka druska be jokių kitų prieskonių.

Žinoma, negalima būtų reikalauti, kad 
tie laikraštėliai atsisakytų savo ambicijų. 
Tie laikraštėliai daromi ir padaromi, ir jie 
yra žmonių sugebėjimų ir energijos vai
sius.

Tačiau kodėl gi negalima būtų tų laik
raštėlių perkelti j ,’Europos Lietuvį“ su 
visais jų redaktoriais? Na, pasakykite gi, 
kodėl?

Tavo Jonas

3
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MUSŲ ATSTOVĖ IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 

SPAUDOS IR RADUO SUVAŽIAVIME

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos iniciatyva jos pirmininko J. Bachuno 
Tabor Farmoje, Sodus, Michigane, JAV, 
birželio 6-7 dienomis buvo sukviestas lie
tuvių išeivijos ir radijo suvažiavimas.

Jame paskaitas skaitė Dr. P. Grigaitis, 
S Barzdukas, J. Stempužis, R. Mieželis, 
Vyt. Germanas ir kun. K. Trimakas, S.J.

DBLS ir „Europos Lietuviui“ suvažiavi
me atstovavo Birutė Va’.terienė. Ten pa
sveikino suvažiavimą ir įkalbėjo kitą svei
kinimą Detroito radijo lietuvių valandėlei.

B. Valterienė J.A.V. yra jau turėjusi vi
są eilę koncertų. Iš J.A.V. pasuks į. Kana
dą ir iš ten rugpiūčio mėn. žada grįžti į 
Britaniją.

Birželio 26-28 d.d. B. Valterienė dalyva
vo Amerikos Lietuvių kongrese Vašingto
ne ir pasveikino suvažiavusius D. Britani
jos lietuvių vardu, pabrėždama, kiek daug 
Anglijos lietuvių širdys trokšta Lietuvai 
laisvės.

SOVIETINĖ PARODA PARYŽIUJE

Sovietų okupuotos Estijos laikraštis 
„Noorte Haal“ (Nr. 54 iš 1964.III.4) pa
skelbė žinią, kad Prancūzų-Sovietų Drau
gija Paryžiuje ruošia parodą, kurioje 
„prancūzai bus supažindinti su sovietinė
mis Pabaltijo respublikomis“/ Paryžiuje 
gyvenantiems pabaltiečiams dėl to iškyla 
uždavinys sekti, kaip vyksta šitos parodos 
organizavimas Paryžiuje, ir sykiu tirti są
lygas suruošti parodą apie rusų vykdytąjį 
genocidą ir tebevykdomą kolonializmą Pa
baltijyje.

Kadangi Italijoje jau buvo kelis kartus 
ruošta paroda, vaizduojanti krikščionybės 
persekiojimą Pabaltijyje, galima būtų su
sitarti dėl šitos parodos atvežimo Pary
žiun.

DBLS TARYBOS POSĖDIS

DBLS Tarybos posėdis kviečiamas lie
pos 25 d., 12 vai., šiuo adresu: 10, Spring 
Gardens, Chaddesden, Derby. Ši vieta ge
riausiai pasiekiama iš Market Place auto
busu 77 į Chaddesden Park Rd. už 6 pen.

Visi Tarybos nariai prašom atvykti.

PAIEŠKOJIMAI
KLEIVYS Juozas, pats ar žinantieji apie 

jį, prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.

PAKALNIS - PAUTIENIUS Jonas, kilęs 
iš Vilkaviškio apskr., Pilviškių valsč., 1947 
m. buvęs Vokietijoje, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti: Juozas Kinka, 22 
Pelham St., Mansfield, Notts., England.

LIET. SODYBA
BIRŽELIO MĖN. PABAIGA SODYBOJE

Nuo birželio 20 d. Lietuvių Sodyboj ėmė 
vyrauti lietuviai. Oras ne visas dienas bu
vo pakankamai karališkas, bet gerai nuo
taikai susidaryti tai netrukdė. O birželio 
paskutinėmis dienomis ir liepos pirmosio
mis, jei rytais danguje ir pasirodydavo 
koks tamsesnis debesėlis, tai netrukus ir 
vėl dingdavo, užleisdamas vietą karaliau
jančiai saulei.

Tomis dienomis atostogomis pasidžiaugė 
ir du Sodybos „dešimtininkai“ — T. Vidu
giris ir V. Kavaliauskas. Kai tik Sodyba 
buvo nupirkta, tai jie su pirmuoju sezonu 
atskubėjo į ją ir dabar sistemingai atsku
ba kas metai. Vadinas, šįmet jie čia atos
togavo dešimtą sezoną.

Su jais kartu pradėjo atostogas čia ir 
inž. Vyt. Fugalevičius iš Vokietijos, kuris 
čia sudarė naujų pažinčių, o išvykdamas 
paaukojo seneliams 2 svarus ir Sodybai pa 
žadėjo atsiųsti dalgę.

Tuo pat vis gražėj ančių metu suvažiavo 
atostogų Domas ir Vaidotas Banaičiai su 
poniomis, A. Benetis, J. Ramonis su ponia, 
J. Liaugaudas su ponia, J. Dubickas, Ju- 
sioniai, čereškevičius, vėliau prisidėjo V. 
Strimas, F. Neveravičius su ponia ir kiti.

Besibaigiant birželiui, susidarė progų 
ir pobūviams. Su visomis tradicijomis at
švęstos Joninės ir pagerbti Jonai. Netru
kus buvo apdainuoti ir Petrai, o jau įžen
gus į liepos mėnesį — pagerbta Emilija.

Vėliau didesni lietuvių susibūrimai bus 
jau tik liepos pabaigoje ir rugpiūčio pra
džioje, vėl su dainomis, su skautiškais lau 
žais ir subuvimais.

SUSIARTINIMAS SU ESTAIS 
LIETUVIŲ SODYBOJE

Liepos 12 d., sekmadienį, į Lietuvių So
dybą atvažiuoja estų ekskursija.

Kadangi turime jau seną, dar iš nepri
klausomybės laikų, tradiciją bendrauti ir 
bičiuliautis su savo Pabaltijo kaimynais 
estais ir latviais, tai ir ši proga būtų labai 
gera asmeniniams ryšiams užmegzti ir pa- 
bičiuliauti. Dėl to gera būtų, jei tą dieną 
ir lietuviai, kas tik gali, pasuktų į Liet. 
Sodybą. Tam ir oras, kaip matome, vis pa
lankus.

LAIMĖJO ŽALGIRIS
Tarptautines irkluotojų lenktynes — 

Henley Regatta, kurios vyko liepos pirmo
siomis dienomis Temzėje, netoli Londono, 
laimėjo Vilniaus „Žalgirio“ sporto klubo 
irkluotojai. Kaip geriausia aštuoniukė, jie 
atstovavo Sovietų Sąjungai ir. nugalėję 
Londono universiteto komandą, išsivežė 
„Grand Challenge" taurę.

Anglų spaudos komentatoriai nesigailė
jo komplimentų „puikiems ir nenugali
miems“ irkluotojams. Esą, niekas, kas ma
tė šių metų Henley Regattą, niekad neuž
mirš tos tobuliausios aštuoniukės, kuri lai
mėjo svarbiausią regatos taurę. Nė vienas 
klubas negalėjo susilyginti su Vilniaus 
Žalgirio aštuoniuke. Jų pasisekimo prie
žastis yra pasiryžimas, išimtinis fizinis pa
jėgumas ir irklavimo gabumai.

Lietuviai sportininkai laiko aukštai sa
vo vėliavą, net ir nelaisvėje būdami. >

COVENTRY
COVENTRIŠKIAI IR PAMINĖJO IR

BUVO PAMINĖTI

Iš britų labai sunku ištraukti žodį, kad 
jie savo spaudoje paminėtų kokį nors įvy
kį svetimšalių bendruomenėje, ypač jei 
tas įvykis yra dar politinio pobūdžio.

Tačiau coventriškiams šįkart pasisekė. 
Tur būt, lietuvių bičiu’io J. Johnstono įta
ka „Coventry Evening Telegraph" birželio 
15 d. paskyrė vietos pabaltiečių suruošta
jam išvežimų minėjimui. Savo aprašyme 
laikraštis pakartojo keletą sakinių iš J. 
Johnstono kalbos ir po būdingą sakinį iš 
lietuvio Dimšos ir esto Tonskos.

Laikraštis nesivaržydamas išspausdino 
ir tokį J. Johnstono kalbos sakinį: „Vaka
rų valstybėms reikia priminti, kad jos be
veik nieko nėra padariusios paremti Pa
baltijo valstybėms ar bet kurioms kitoms 
pavergtosioms tautoms“.

MANCHESTERIS
PASIRODO KREPŠININKAI

Liepos 12 d„ 4 vai. p.p„ Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo aikštėje naujai 
atsikūrusi lietuvių jaunių krepšinio ko
manda „Lituanica“ rengia draugiškas 
krepšinio rungtynes. Rungtynės įvyks tarp 
Manchesterio „Lituanicos“ ir Rochdalės 
anglų gimnazijos krepšinio komandų.

Kviečiame visus ir visas atsilankyti, nes 
gausiu atsilankymu įrodysim sportuojan
čiam jaunimui, kad ir mes su jais. Nepa
mirškim tos pareigos.

Klubo Valdyba

DERBY
PADĖKA

Ryšium su mūsų tėvelio Endriko Čer- 
kaus mirtimi Vokietijoje, liūdesio valan
dą užjautusiems ir susirinkusiems palydė
ti į amžiną poilsio vietą visiems tariame 
nuoširdžiai ačiū. Ypač reiškiame padėką 
kun. V. Šarkai ir savo pusseserei su jos 
vyru Navickams, kurie rūpinosi mūsų tė
veliu, jam gulint mirties patale, ir jo lai
dotuvėmis. Taip pat dėkojame DBLS Der
by Skyriaus Valdybai ir nariams ir Derby 
Lietuvių Klubui už užuojautas.

R. Popikienė ir F. čepinskienė

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS

Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 
įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
1.9.4.

Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

Birželio 14-ji išaušo su perkūno trenks
mais, o ji lietuviams tragiškų įvykių die
na. Tačiau Londono ir apylinkių lietuvius 
pragiedrino Westminsterio arkiv. Dr. C. 
Heenan, Anglijos ir Valijos metropolito 
— vyriausiojo katalikų vadovo, apsilan
kymas.

Iš anksto bažnyčią užplūdo ne tik Lon
dono, bet ir provincijos lietuviai. Visi net 
nebetilpo.

Pirmasis atvyko Ganytojo sekretorius, 
apeigų vedėjas prel. Bruce Kent ir du sve
čiai kunigai. Arkivyskupo laukė klebonas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VASAROS STOVYKLA
Kaip jau buvo minėta „Europos Lietu

vyje“, šių metų Vasaros stovykla prasidės 
rugpiūčio 1 d. ir baigsis 8 d. Stovyklauja
me vėl Sodyboje.

Laiko nedaug beliko, dėl to prašome 
stovyklautojų nedelsiant registruotis pas 
Stovyklos viršininką J. Alkį, 32 Davis 
Ave, Hunton St., London E. 1. Mokestis 
£2.10.0. Ypačiai atkreipiame dėmesį į tin
kamą stovyklai apsiklojimą ir aprangą.

Stovyklos atidarymo iškilmės ir Didysis 
laužas įvyks stovyklos pradžioje, t.y. sek
madienį, rugpiūčio 2 d., 4 vai. p p. Uždary
mo iškilmių nebus.

Kviečiame visuomenę ir tėvus pasinau
doti Bank Holiday savaitgaliu ir aplankyti 
besikuriančius stovyklautojus.

AUKŲ RINKLIAVA
Kiekvieno stovyklautojo pareiga yra su

sitaupyti stovyklos mokestį. Praeitis rodo, 
kad vien mokesčio neužtenka padengti vi
soms reikalingoms išlaidoms ir paruošti 
lengvesnes sąlygas didesnių šeimų jauni
mui dalyvauti stovykloje, o juos mes kaip 
tik norime turėti savo tarpe. Dėl to krei
piamės vėl į lietuvišką visuomenę, prašy
dami aukų, ir nuo to dalinai priklausys 
stovyklos pasisekimas. Aukų lapus ir pa- 
vienias aukas prašome siųsti Stov. virši
ninkui viršuje paduotuoju adresu ne vė
liau kaip iki liepos 27 d.

PIRMOSIOS AUKOS
Corby kolonija: F. Cerbauskas 10 šil., 

V. Petrauskas 10 šil., V. Uogintas 6 šil., J. 
Petrėnas 10 šil., M. Vereika 10 šil., K. Pi- 
sarskis 2,6 šil. Rinko V. Petrauskas. Ash
bourne: J. Maslauskas ir A. Teravičius po 
10 šil.

DBLS Centrinio Skyriaus surinkta Liet. 
Namuose:. P. Duoba 10 šil., V. Strimas 10 
šil., B. Narbutis 3 šil., V. Jokūbaitis 10 šil., 
T. Česnickas 1 sv„ K. Makūnas 4 šil., A. 
Brazdys 1 sv„ K. Plukas 1 sv„ T. Vidugi
ris 1 sv„ S. Nenortas 10 šil., A. Tervydis 
4 šil., P. Remėza 3 šil. ir Grigaitis 10 šil.

Aukojusiems ir rinkėjams širdingai dė
kojame!

BENDRUOMENĖS PARAMA
DBLS Krašto Valdyba paskyrė £10.0.0 

paramos Rajono suruoštajai parodai, kuri 
įvyko anglų Derby skautų stovyklavietės 
atidarymo proga. Lietuvių dalyvavimas 
šiame skautų sąskrydyje buvo gražiai pa
minėtas anglų spaudoje ir plačiai aprašy
tas „Europos Lietuvyje“.

Dėkojame Valdybai už paramą ir tuo 
pačiu už mūsų reprezentacinio darbo įver
tinimą.

Rajono Vadovybė 

kun. Dr. S. Matulis, MIC, liet, katalikų 
bendruomenės pirm. S. Kasparas ir bažny
čion netilpusieji.

Ganytojas klebonijoje apsirengė liturgi
niais rūbais, iškilminga procesija įvedė į 
bažnyčią, suskambėjo J. Černio vedamo 
choro lotyniškoji giesmė „Štai Didis Kuni
gas“. Po trumpų maldų prie didžiojo alto
riaus arkivyskupas prabilo' į lietuvius, 
minėjo senas pažintis, ypač su min. B. K. 
Balučiu, lietuvių kančias, žadėjo visais 
galimais būdais teikti paramą, pabėrė re
liginių minčių. Į pirmuose suoluose esan
čius 32 Sutvirtinimo Sakramento kandida
tus kreipėsi, džiaugdamasis naujais Kris
taus kariais, prašė vieno pažado: visiems 
kasdien vakarais su namiškiais sukalbėti 
Tėve mūsų, Sveika Marija, Tikiu į Dievą, 
padaryti gailesčio aktą ir maldoje neuž
miršti Ganytojo.

Lietuviškai „Visuotinei išpažinčiai“ ir 
kitoms liet, maldoms vadovavo klebonas. 
Jas garsiai atliko visa bažnyčia. Arkivys
kupas suteikė popiežiaus palaiminimą.

Mišias už Lietuvą atnašavo klebonas. Po 
evangelijos Arkiganytojas suteikė Sutvir
tinimo Sakramentą. Tarp 32 buvo du kon
vertitai.

Po Mišių arkiv. Heenan atlaikė trumpas 
pamaldas už mirusius lietuvius. Po pamal
dų pabendravo su jaunimu ir kitais lietu
viais. Nebaigęs pietų, išskubėjo lankyti li
gonių, arčiau gyvenančių. Juos aplankė 
namuose: Malinauskienę, Sakalauskienę, 
Teleišienę, Siavičiūtę ir Grybaitę. Prie na
mų rinkosi ir anglai. Su visais susitiko. 
Ligoniai ir kiti apsilankymu nepaprastai 
džiaugėsi. Namus dailiai papuošė šv. pa
veikslais.

Visus lietuvius dalyvius Arkivyskupas 
sutiko Sporto ir Socialiniame klube. Mo
terys ir jaunimas jo laukė tautiniais dra
bužiais, kuriais žymusis svečias gyvai do
mėjosi. Prezidiumą sudarė Arkivyskupas, 
min. B.K. Balutis, klebonas kun. Dr. S. 
Matulis, MIC, kun. J. Budzeika, MIC, Pa
siuntinybės patarėjas V. Balickas. Salė 
pilnutėlė stačių, ir dar netilpo.

Sveikinimo, padėkos ir pagarbos minčių 
pareiškė klebonas ir min. Balutis, kuris, 
nebodamas nestiprios sveikatos, dalyvavo 
ir bažnytinėse apeigose. Klebonas davė 
bruožų iš Arkivyskupo biografijos ir dar
bų. Be to, įteikė Sibiro lietuvaičių malda
knygę, kurios britiškai laidai Ganytojas 
pažadėjo įžangą. Iš savo pusės arkivysku
pas pabrėžė savo senus artimus ryšius su 
min. Balučiu, lietuviais, akcentavo tvirtą 
nusistatymą nepripažinti Lietuvos okupa
cijos, ragino neužmiršti pavergtųjų lietu
vių, likti ištikimais tikėjime, minėjo už
marštin nuskendusius tautų tironus, žadė
jo vispusišką lietuviams paramą. Netrum-
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pą nuoširdžią kalbą b.-igė lietuviškai: 
sudiev.

Meninėje dalyje pasirodė Jaunimo Klu
bas su liet, šokiais, kuriems vadovavo G. 
Petrauskaitė ir J. Alkis. Lietuvių Bažny
čios choras, vedamas J. Černio, išpildė tris 
liaudies dainas. Trumpa meninė progra
ma Arkivyskupui buvo miela staigmena, 
kurią jis gražiai įvertino.

Po to arkiv. Heenan dar davė kleboni
joje pasikalbėjimą lietuviškos spaudos
atstovams.

Iš Arkivyskupo — busimojo kardinolo 
apsilankymo pas lietuvius anglų spauda 
davė nuotraukų ir aprašymų.

VOKIETIJA
PABALTIEČIŲ DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Pabaltiečių Draugijos Vokietijoje 8-asis 

studijų suvažiavimas įvyko birželio 12-14 
d. Koenigsteine. Šalia pasikalbėjimų ir 
posėdžių, buvo paskaitos, kurias skaitė Dr. 
A Gerutis iš Berno, valstybės tarėjas O. 
Beske iš Hannoverio. Mag. Bukšs iš Stock- 
holmo. stud. V. Valdmanis iš Aacheno ir 
prof. dr. H. von Rimscha iš Erlangeno. 
Suvažiavime buvo svarstomos sekančios
temos: 20 metų nuo sovietinio imperializ
mo įsiveržimo Europon, Pabaltijo okupaci
ja 1944-1964, Rytų-Vakarų konflikto su
stingimo ir Vakarų nuolaidžiavimo pavo
jai, santykiai su jaunimu.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Statyba vyksta normaliai ir jau gerokai 

įpusėjusi. Stogas jau uždengtas, centrinio 
šildymo instaliacija baigta ir išbandyta. 
Elektros instaliacija taip pat baigta. Sani- . 
tarinių įrengimų ir vandentiekio darbai 
eina į galą. Vidaus tinkavimui, durims ir 
langams parangos atiduotos, ir darbas 
vyksta.

■i',
MŪSŲ MIRUSIEJI

Gegužės 30 d. Coesfelde po trumpos ir 
sunkios ligos mirė Dr. jur. Walter Vaitie
kūnas, gimęs 1906.IX. 17. Palaidotas vietos 
ev. kapinėse. Paliko žmoną Lottę ir sūnų 
Walter;.
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