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Bolševikų vykdyti masiniai Lietuvos gy

ventojų trėmimai, pradėti 1941 metais bir
želio 14 dieną, galutinai išsėmė kaip lauki
nių žvėrių persekiojamų žmonių kantrybę. 
Nesijausdami saugūs namuose, daugelis 
slapstėsi laukuose ir miškuose. Energinges- 
nieji vyrai žvalgėsi ginklų, pasiryžę nesi
duoti lengvai suimami ir išvežami. Jų ryž
tą stiprino po visą kraštą pasklidę kalbos, 
jog artėja ginkluotas sovietų ir hitlerinin
kų susidūrimas.

Ilgai laukti neteko. Birželio 22 dieną mū
sų tėvynės padangėje pasirodė gausios vo
kiečių lėktuvų eskadrilės, žemę drebino 
bombų sprogimai, degė miestai ir kaimai. 
Galvotrūkčiais iš Lietuvos bėgo „nenugali
moji“ raudonoji armija ir komunistai, nu
sikaltę lietuvių tautai savo tarnyba oku
pantui. Šimtai tūkstančių raudonosios ar
mijos karių nė šūvio nepaleidę ėjo į vokie
čių nelaisvę. Jie nenorėjo lieti kraujo už 
Staliną, komunistų partiją ir jos įvestą 
tvarką.

Kiekvienas karas yra baisus ir nežmo
niškas. Žudomi žmonės, naikinamas turtas, 
trypiama laisvė. Tačiau kai prieš 25 metus 
ėmė kristi bombos ir tratėti šūviai, žmonės 
džiūgavo, lyg didžiausiai šventei priartė
jus. Daugens namų, kai kur net raudonar
miečiams dar nepasitraukus, pasipuošė 
tautinėmis vėliavomis. Per radiją iš Kau
no pasigirdo Lietuvos himnas. Partizanai, 
užėmę radijo stotį, pakvietė visus vyrus 
griebtis ginklo ir vyti lauk įsibrovėnus ru
sus. Jei prieš metus lietuviai įsileido bol
ševikus be šūvio, tai dabar palydėjo juos iš 
visų pakampių pasipilusia ugnimi. Per 12 
okupacijos mėnesių išryškėjo tikrasis ko
munizmo veidas ir Maskvos kėslai. Lietu
viai pamatė, kad yra skaudžiai apgauti, 
pavergti ir persekiojami.

Prasidėjęs karas sužadino viltis atgauti 
laisvę. Tuoj pat buvo sudaryta laikinė vy
riausybė. Ji paskelbė atstatanti buvusią 
nepriklausomą Lietuvos valstybę bei tvar
ką ir pakvietė buvusius valdininkus ir tar
nautojus grįžti į ankstyvesnes tarnybas. 
Bematant pradėjo veikti bolševikų išardy
tos mūsų įstaigos: savivaldybės, teismai, 
policija. Panaikinus komunistinę žemės su- 
valstybinimo įstatymą, žemdirbiai su di
džiausiu džiaugsmu kibo savo dirvų pu
renti.

Laikinoji vyriausybė, esant krašte vo
kiečių karinėms pajėgoms, nega ėjo pa
veikiai vykdyti savo valdžios. Kaip sakė
me, raudonosios armijos daliniai, gavę pir
muosius smūgius, metė ginklus ir ėjo į vo
kiečių nelaisvę arba netvarkingai bėgo. 
Bolševikų numestais bei iš jų atimtais gink 
lais apsirūpino partizanai. Daug ginklų pa-
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Septynios DIENOS
BRITŲ PASTANGOS TVARKYTIS 
EKONOMIŠKAI

Stengdamasi pakelti savo svaro vertę ir 
krašto ekonomiją. Britanijos vyriausybė 
pakėlė įvairius mokesčius, sustabdė paja
mų ir kainų kilimą, suvaržo kai kurias 
statybas.

Kadangi ruošiamasi sumažinti svaro iš
vežimą į užsienius, Vokietijos vyriausybė 
jau įspėta, kad britai sumažins jos terito
rijoje laikomą savo kariuomenę, jei vokie
čiai nesutiks prisidėti bent pirkdami britų 
prekes už didesnes sumas.

Prieš naująsias priemones dėl draudimo 
reikalauti didesnių atlyginimų jau bruzda 
kai kurios profesinės sąjungos.

GEMINI 10 ERDVĖJE
Astronautai Youngas ir Collinsas Gemi

ni 10 laivu buvo paleisti į erdves.
Ne visus uždavinius jie galėjo erdvėje 

atlikti, nes neužteko kuro.
Astronautai nusileido po 70 vai. 47 m. 

erdvėje, skraidę rekordiniame 475 mylių 
aukštyje.

DIPLOMATINIS NESUSIPRATIMAS 
SU MIRTIM

Olandijos vyriausybė liepė išvažiuoti Ki
nijos atstovui.

Nesusipratimas prasidėjo, kai prie atsto
vybės sekretoriaus durų buvo rastas su
žeistas į tarptautinę konferenciją atvažia
vęs kinietis inžinierius. Sužeistasis buvo 
paimtas į ligoninę, bet atstovybės persona
las jį iš ten išvogė, o paskui pranešė, kad 
jis mirė.

Kol mirties reikalas aiškinamas, prie vi
sų kiniečių butų pastatyta sargyba.

Hagoje esą kalbama, kad tas inžinerius 
išdavęs Vakarams kiniečių technikos pa
slaptis. 

kliuvo ir į neatsakingų asmenų rankas. Jie 
suvedinėjo asmenines sąskaitas. Nuolati
niu pažeminimu, teroru, artimųjų ištrėmi
mu komunistų nuskriausti vyrai degė ne
suvaldomu kerštu. Todėl pasitaikė, kad 
skaudžiai nukentėjo ir menkai tenusikaltę 
žmonės. Tokius apgailėtinus atsitikimus 
dabar sovietinė propaganda panaudojo vi
siems sukilėliams, arba, kaip ji vadina, 
buržuaziniams nacionalistams ir laikinajai 
vyriausybei, šmeižti. Iš tikrųjų sukilimas 
vyko prieš maskvinį okupantą už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. Tai pakarto
tinai skelbė tiek sukilėlių vadovybė, tiek ir 
laikinoji vyriausybė. Tikslas buvo pasiek
tas. Įžygiavę į Lietuvą, vokiečiai rado nebe 
sovietų okupuotą, bet pačių lietuvių išlais
vintą kraštą su sava vyriausybe, kuri tuoj 
pat sukūrė ir administraciją. Karinė vo
kiečių vadovybė tokią padėtį pakentė. Ji 
leido veikti lietuvių įstaigoms, policijai ir 
partizanams. Bet. nutolus frontui į rytus, 
Lietuvos valdymą perėmė civilinė Trečiojo 
Reicho administracija. Buvo paskirtas ge
neralinis ir sričių komisarai. Jie bandė lai
kinąją vyriausybę paversti savo bendra
darbe ir agentūra okupuotam kraštui val
dyti. Maždaug tokia, kokia dabar yra Pa
leckio vyriausybė. Kai tas sumanymas ne
pasisekė, pareikalavo atsistatydinti. Laiki
noji Lietuvos vyriausybė įsakymo nepa
klausė. Tada Gestapas jėga išmetė ją iš už
imtų patalpų, atėmė visą turėtąjį turtą, 
susisiekimo priemones. Joks veikimas ne
bebuvo įmanomas. Laikinoji vyriausybė 
pasitraukdama paskelbė, kad ji yra pri
versta nusilenkti brutaliai jėgai. Buvo pa
leisti ir-nuginkluoti partizanai.

Prasidėjo žiauri vokiečių nacių okupaci
ja. Generalinis vokiečių komisaras pava
duotojais arba tarėjais pasirinko lietuvius. 
Daugumas jų buvo karšti patriotai. Tarėjų 
pareigas jie prisiėmė, tikėdamiesi pasiau
kojamu darbu ir asmenine rizika palengvin 
ti savo tautiečiams rudąją okupaciją. Ta
čiau teisiškai jie buvo ne lietuvių tautos ar 
kurios nors jos grupės atstovai, bet okupan 
to agentai. Todėl nei lietuvių tauta, nei 
kuri jos partija ar organizacija nėra atsa
kinga už tai, kas mūsų krašte įvyko nacių 
okupacijos metu. Tikrieji krašto šeiminin
kai buvo nebe lietuviai, bet vokiečiai. Taip 
pat, kaip dabar mūsų tėvynėje šeiminin
kauja maskviniai okupantai.

Augustinas Upėnas

Nauji pedagogai
Vilniaus pedagoginis institutas liepos 2 

d. išdavė 332 savo auklėtiniams laikinuo
sius baigimo pažymėjimus ir 10 neakivaiz
diniu būdu baigusiems — diplomus.

Ši laida esanti dvidešimt pirmoji.

VIDURIU ŠILTINĖ VOKIETIJOJE
Reino krašte, Vokietijoje, išaiškinti jau 

86 vidurių šiltinės atvejai, Wuepperta- 
lyje 15.

Ligai pagrindą sudaręs kažkuris plačiai 
vartojamas maistas.

SAUSRĄ PAKEITĖ LIETUS
Dėl trūkumo vandens iš Bombėjaus (In

dijoje) buvo ruošiamasi evakuoti dalį gy
ventojų.

Dabar prasidėjo smarkūs lietūs.

MASKVOJE NIEKO NELALMĖTA
Britanijos min. pirm. Wilsonas Maskvo

je iškėlė Vietnamo klausimą, bet jo kelio
nė kaip tik supuolė su ten suruoštu mitin
gu, kuriame buvo puolama jo politika Viet 
namo klausimu.

Amerikiečių įgaliotas, jis prašė Kosygi
ną paspausti Šiaurės Vietnamą, kad nebū
tų teisiami nelaisvėje esantieji amerikie
čių lakūnai. Kosyginas nurodė, kad tai yra 
paties Vietnamo reikalas^

EUROPOS LIGONIS
Pasaulinė spauda, ypač amerikiečių. 

Britaniją vadina „naujuoju Europos ligo
niu" dėl nesugebėjimo išbristi iš ekonomi
nių bėdų.

Pagal naujuosius patvarkymus, kaip pa
ti vyriausybė skaičiuoja, bedarbių skaičius 
Britanijoje pakils iki apie 450.000. Ekono
mistai spėja, kad jis gali pakilti iki mili
jono.

NEGRŲ RIAUŠĖS
Negrų riaušės dabar apėmė JAV miestą 

Clevelandą.
Mažesnio masto riaušių esama ir kituose 

miestuose — Jacksonville, Floridoje. 
New Yorke.

NAUJI VLIKO VALDYBOS NARIAI

Vliko taryba liepos 7 d. posėdyje išrinko 
į Vliko valdybą Alg. Budreckį ir Alg. Ve- 
decką.

Valdyba yra vykdomasis Vliko organas. 
Vliko tarybos nutarimu, valdybą sudaro 
septyni nariai. Apie pusmetį dvi vietos — 
mirus K Bieliniu! ir atsistatydinus dr. K. 
Čeginskui — valdyboje buvo neužimtos.

Abu naujieji Vliko valdybos nariai jau 
nuo seniau yra Vliko tarybos nariai.: A. 
Budreckis atstovauja Rytų Lietuvos Rezis
tenciniam Sąjūdžiui, A. Vedeckis — Lietu
vos Ūkininkų Sąjungai. Abu Vliko valdy
boje ir taryboje yra jauniausio amžiaus 
nariai. (Elta)

DĖL L. BIELIUKIENĖS MIRTIES
Vliko taryba liepos 7 d. posėdyje reiškė 

gilų gailestį dėl uolios Lietuvos laisvės šū
kio garsintojos Ligijos Bieliukienės mir
ties, itin sėkmingai tuo tikslu veikusios or
ganizuotuose tarptautiniuose visuomeninin 
kių moterų sluoksniuose. (Elta)

NARKOTIKŲ VARTOJIMAS 
LIETUVOJE

šalia girtavimo, Lietuvoj jau ima reikš
tis ir narkotikų vartojimas. Narkomanijos 
reiškinys jau kelia ir valdžios susirūpini
mą. Įstatymų komisijos posėdyje birželio 
30 dieną kalbėta, kad „nors respublikoje 
narkotinių medžiagų vartojimas paplitęs 
nežymiai, tačiau būtina laiku imtis reikia
mų priemonių, užkertant kelią šiam visuo
menei pavojingam reiškiniui". Komisija 
pripažino tikslinga nustatyti narkomanų 
priverstinį gydymą ir darbinį perauklėji
mą gydymo darbo profilaktoriume ir gydy
mo įstaigose.

Narkomanijos nedrįsta režiminiai propa
gandininkai vadinti „buržuazinės santvar
kos palikimu“ ar „atgyvena“,- nes anksčiau 
Lietuvoj tas reiškinys buvo beveik nepa
stebimas. (Elta)

STUDIJŲ SAVAITĖS PROGRAMA
XIII Lietuviškųjų Studijų savaitėje, ku

ri įvyks 1966 m. liepos 31-rugpiūčio 7 d. 
Romuvoje-Huettenlelde, Vasario 16-sios pa 
talpose, bus tokia programa:

Liepos 31, sekmadienis: suvažiavimo die
na, vakare: savaitės atidarymas, susipaži
nimas.

Rugpjūčio 1, pirmadienis: paskaita: „Ge
neracijų problema“ — Dr. Jonas Norkaitis 
(Stuttgart).

Rugpjūčio 2, antradienis: paskaita „Ant
rosios kaitos nutautimas išeivijoje“. — Ma 
rina Gorodeckaitė (Oxford). Simpoziumas.

Rugpjūčio 3, trečiadienis: paskaita „Pa
saulio politinė padėtis ir mes '. Prof. dr. 
Juozas Eretas (Basei). Paskaita: „Šiandie
ninė Vokietija ir Europos lietuviai“. Dr. 
Povilas Rėklaitis (Marburg).

Rugpjūčio 4, ketvirtadienis: paskaita 
„Šalkauskis, tautos jr visuomenės ugdyto
jas“. — Prof. dr. Jonas Grinius (Muen- 
chen). Paskaita „M. K. Čiurlionis“. —Lekr. 
Wladimir de Faria e Castro (Mainz).

Rugpiūčio 5, penktadienis: paskaita „Es
tetiniai lietuvių kalbos bruožai“. — Juozas 
Tininis (Los Angeles). Tėvynės valandėlė.

Rugpiūčio 6, šeštadienis: paskaita „At
sparos pavidalai“. — Prof. dr. Antanas 
Musteikis (Buffalo, N.Y.).

Rugpiūčio 7, sekmadienis: savaitės idėji
nis skerspiūvis, uždarymas.

Lygiagrečiai su akademinio turinio pa
skaitomis tuo pat metu Romuvoje vyks 
jaunimo suvažiavimas-stovykla su jauni
mui pritaikyta programa: pokalbiais, pa
skaitomis, ekskursijomis ir kt. Jaunimas 
suvažiuoja liepos 30 d„ t.y. šeštadienį, o 
išsiskirsto rugpiūčio 7 d. ,

Lietuviškųjų.Studijų savaitės programos 
vedėjas dr. K.J. Čeginskas (Uppsala). Dva
sios vadai: kun. dr. J. Juraitis (katali
kams), kun. J. Urdzė (evangelikams). Sa
vaitės rengimo komisiją sudaro: Al. Gri
nienė. Alg. Palavinskas ir Ant. Veršelis.

Studijų Savaitę ir jaunimo suvažiavimą 
globoja PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

Lietuviškųjų Studijų savaitės bei jauni- 
-mo suvažiavimo dalyviai aprūpinami ne
mokamai maistu ir nakvyne Vasario 16 
Gimnazijos patalpose.

Jaunimo suvažiavimo-stovyklos dalyviai 
apsigyvena gamtoje. Jiems vadovaus stud. 
Arvydas Lingė ir stud. Birutė Augustina- 
vičiūtė, programą ves kun. J. Riaubūnas.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Pirmi
ninkei, General Federation of Women's 
Club prezidiumo narei ir buvusiai Pabal
tijo Moterų Tarybos Pirmininkei

LIGIJAI BIELIUKIENEI 
netikėtai mirus, kartu liūdime ir užjaučia
me jos motiną M, Bezumavičienę ir vyrą 
Bronių Bieliuką.

Londono Moterų Šalpos Draugijos 
„Dainava“ narės

Ligijai Bieliukienei mirus
Lietuvos moterys ir visi lietuviai neteko 

didelės patriotės, veikėjos — Ligijos Bie
liukienės. kuri savo darbais pasireiškė ne 
tik lietuviškame, bet ir platesniame tarp
tautiniame veikime. Ligija Bieliukienė bu
vo JAV-se žinomos vienuolikos milijonų 
narių organizacijos General Federation of 
Women's Clubs Tarybos narė.

Jos staigi mirtis, įvykusi birželio 28 d., 
sukrėtė visą lietuvių visuomenę. Ligija bu
vo ir Lietuvių Moterų Klubų Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkė. Jos pastango
mis kiekvienoj didesnėj Europos valstybėj 
— Italijoj. Vokietijoj, Prancūzijoj, Angli
joj — buvo susikūrę tos didžiulės organi
zacijos skyriai, su kuriais L. Bieliukienė 
palaikydavo ryšius.

Nežiūrint savo, ypač paskutiniu laiku, 
labai pablogėjusios sveikatos (ji sirgo 
smarkios formos astma, nuo kurios ir mi
rė), Ligija stengėsi kuo daugiausia nu
veikti, lyg nujausdama savo artimą galą. 
Ji važiuodavo į įvairius JAV, Europos, net 
egzotiškus kraštus su paskaitomis ir visur 
savo kalbose nepraleisdavo progos papa
sakoti apie Lietuvą.

Birže.io mėn. pradžioj Čikagoj buvo la
bai iškilmingai švenčiama GFWC deiman
tinis jubiliejus — tos organizacijos 75 me
tų veikimo paminėjimas. Iš įvairių kraštų 
suvažiavo apie 2000 atstovių, kurios paki
lusia nuotaika paminėjo šitą savo šventę. 
Lietuviams gražiai atstovavo pirmininkė 
Ligija Bieliukienė, sekretorė Kraučiūnienė 
ir Lietuvos gen. konsulo Čikagoj žmona J. 
Daudžvardienė, kuri kalbėjo Romos Liet. 
Moterų klubo pirmininkės V. Lozoraitienės 
vardu. Kiekvienam kraštui buvo numatyta 
tik viena kalbėtoja, bet, Ligijos Bieliukie
nės dėka, lietuvėms buvo leista kalbėti ne 
tik pirmininkei Bieliukienei, bet ir Daudž- 
vardienei. Abi savo kalbose paminėjo oku
puotąją Lietuvą, iš kur negali ateiti svei
kinimo žodis, nes ten nėra laisvės, todėl 
reikia ne tik kovoti už taiką, apie kurią 
dabar visi taip noriai kalba, bet ir reika
lauti visiems kraštams laisvės, šitame iš
kilmingame suvažiavime vargšė Ligija, vi
sa sutinusi (ji sakė, kad nuo kortizono), 
blogai jausdamasi, lietuvišku kostiumu vi
sur dalyvavo, visur, kur reikėjo, kalbėjo. 
Ji buvo vėl perrinkta GFWC Tarybos nare. 
Jos iniciatyva lietuvės suruošė gražų pri
ėmimą kongreso dalyvėms ir kitiems sve
čiams su lietuviška programa ir lietuviškų
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— Indija ir Pakistanas nutarė vienas ki

tam grąžinti laivus, kuriuos vienas iš kito 
paėmė, kai 1965 m. rugsėjo mėn. buvo pra
dėję karą (Indija turi 3 Pakistano laivus, 
Pakistanas — 2 Indijos).

— Būdamas valdžioje, Chruščiovas buvo 
pradėjęs siūdintis kostiumus Italijoje, ta
čiau jam taip patiko, kad tas pats siuvėjas 
jo užsakymu prieš porą mėnesių vėl pa
siuntė kostiumą ir paltą ir už tai gavo 
ikoną ir apie 4 svarus kaviaro (tas siuvė
jas dabar jau turi iš jo gavęs apie 60 
ikonų).

— Pabėgėlių ministerija skelbia, kad 
nuo 1950 m. daugiau kaip 500.000 vokiečių 
iš Vakarų Vokietijos persikėlė į Rytų Vo
kietiją, o iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vo
kietiją daugiau kaip 3.700.000.

— Liepos 18 d. Šveicarijos Alpėse pri
snigo iki 8 inčių sniego.

— Taškente, Sov. Sąjungoje, įvyko dar 
du didoki žemės drebėjimai (iš viso per 3 
mėnesius žemė drebėjo jau 600 kartų).

— Britų reguliarioji armija turi 124 or
kestrus, kurių išlaikymas kainuoja 6.5 mil. 
svarų metams, ir 140 orkestrų teritorinėje 
armijoje, kurie kainuoja 1 mil. svarų.

— 1961 m. su kitais Alžyre sukilęs prieš 
valdžią prancūzų gen. Zeller, nubaustas 15 
metų kalėti, dabar buvo paleistas.

— Protestuodami dėl to, kad amerikie
čiai bombarduoja Š. Vietnamą, rusų atle
tai atsisakė vykti žaisti į JAV.

— San Francisko (JAV) Edeno vardo 
ligoninėje visos slaugės, reikalaudamos di
desnio atlyginimo, atsistatydino iš darbo 
(tai esąs bene pirmas toks atsitikimas JAV 
istorijoje).

— Kadangi labai trūksta vandens, iš 
Bombėjaus, kuris turi daugiau kaip 4 mil. 
gyventojų, ruošiamasi pradėti vykdyti 
evakuaciją.

— Sirija vieną pakorė ir du sušaudė, 
kurie jau 1962 m. buvo nuteisti už šnipinė
jimą Izraeliui.

— Portugalijoje 49 Jehovos liudininkų 
sektos nariai nubausti ka’ėjimu ar pinigi
nėmis baudomis už įvairius priešvalstybi
nius nusižengimus, įskaitant raginimą jau
nimo neiti į kariuomenę.

— Dabar papildomai duodamos 53.570. 
000 svarų paskolą, JAV iš viso Indijai jau 
bus paskolinusios 357.140.000 svarų. 

dirbinių bei paveikslų moterų darbo pa
roda.

Ligija buvo visuomenininke, veikėja, la
bai energinga ir žinanti, ko nori. Pati daug 
dirbo jr mokėjo kitas nares paraginti. Sofi
ja Čiurlionienė kartą Kaune pasakė, kad 
kiekviena organizacija tik tada sėkmingai 
veikia, kai jos pirmininkė „serga" ta orga
nizacija. Ligija Bieliukienė „sirgo“ GFWC 
organizacija, per kurią turėjo progos kal
bėti pasauliui apie Lietuvą.

Ligija buvo ne tik visuomenės, veikėja, 
bet ir gera, paslaugi moteris. Ji mielai vi
siems padėdavo. 1956 metais, kai buvau su 
vyru JAV, ačiū Ligijai, pamačiau ir paži
nau New Yorką daug daugiau, kaip pa
prastai turistai gali pamatyti. Ir savo mir
ties dieną, jausdamasi blogai, Ligija tie
siai iš tarnybos nuvažiavo pagelbėti drau
gei persikiaustyti į kitą butą. Po to ji ap
lankė savo motiną, kurią širdingai globo
jo, pasiskundė jai dėl savo blogos savijau
tos, bet išvažiavo automobiliu namo, užuot 
pernakvojusi pas motiną. Važiuodama, ma 
tyti, pasijuto dar blogiau, nes pasuko iš 
kelio į šaligatvį, išlipus iš automobilio su
klupo. Ten ją rado policija, kuri nugabeno 
į ligoninę — Ligijos darbovietę, kur neat
gavusi sąmonės ji mirė. Liepos 1 dieną įvy
ko atsisveikinimas su Ligija Bieliukiene. 
Ceremonijose dalyvavo pora šimtų žmonių. 
Prie karsto buvo pasakyta daug kalbų, iš
keliant velionės nuopelnus. Kalbėjo Liet, 
konsulas A. Simutis, Vliko atstovas, 'Liet. 
Bendruomenės atstovas, GFWC vardu at
sisveikino su Ligija buvusi pirmininkė Ar
nold, .taip pat latvių ir esčių moterų orga
nizacijų atstovės, jautrų žodį pasakė Liet. 
Met. Klubų vicepirmininkė Vincė Leskai- 
tienė ir Ligijos draugė Gabono (Afrikoj) 
garbės konsule Marion Preminger ir daug 
kitų dalyvių.

Sekančią dieną vėl susirinko labai daug 
žmonių palydėti Ligijos Bieliukienės į jos 
paskutinę kelionę.

Ligija lyg ta gėlė, kuri staiga pražysta 
ryškia spalva ir greit pranyksta (vikto- 
ria-regia). Ji iš nedrąsios Pečkauskaitės 
vardo gimnazijos Kaune mokinukės — 
tapo energinga, spalvinga veikėja, patrio
te, kuri per trumpą laiką sugebėjo ryškiai 
pasirodyti savo darbais, bet ir greit išny
ko, palikdama mus nuliūdusius.

Vincenta Lozoraitienė, Roma

SKAUTYBEI IR JAUNIMUI

15 METŲ IR 50 NUMERIŲ

Kai kurios sukaktys taip ir praeina kar
tais nei plačiau pastebėtos, nei atidžiau 
įvertintos. O kai pasidairome, taigi, va, šau 
nūs sukaktininkas čia pat tarp mūsų, nors 
kuklus, bet reikšmingas. Toksai sukakti
ninkas šįkart yra Lietuvių Skautų Sąjun
gos Anglijos rajono leidžiamasis žurnaliu- 
kas-laikraštėlis Budėkime.

Jisai, pasirodo, susilaukė net dvigubos 
sukakties. Dabar suėjo 15 metų, kaip jis 
leidžiamas, o paskutinysis numeris yra 
penkiasdešimtasis.

Spaudos gyvenime mums šiandien tokie 
jubiliejai yra tikrai reikšmingi, nes tą dar
bą šiuo atveju atlieka idealistai, susibūrę į 
skautų organizaciją. O kadangi skautybės 
darbas skirtas daugiausia jaunimui, tai 
mūsų akyse leidimo svoris dar padidėja. 
Vadinas, šis leidinys gi skirtas lietuviška
jam jaunimui ir jo eilėse atlieka visiškai 
konkretų darbą.

Budėkime prieš 15 metų įkūrė daugiau
sia energijos skautybės reikalams skyręs 
ir per anksti miręs K. Vaitkevičius. Po jo 
laikraštėlį tvarkė vienas po kito dar eilė 
redaktorių, administratorių, iliustratorių, 
bet daugumas jų yra persikėlę jau į kitus 
kraštus. Tačiau laikraštėlis vis tiek eina! 
Dabar jį kuris laikas jau redaguoja Vik. 
Ignaitis, iliustruoja J. Alkis, administruo
ja B. Zinkus, o už jų pečių yra dar ir kitų 
šaunių talkininkų ir bendradarbių.

Sukakties proga sveikiname Budėkime ir 
linkime visiems jo tvarkytojams idealis
tams ir toliau ištvermingai dirbti tą gražų 
darbą!

PRANCŪZUOS PREZ. DE GAULLE IUI

LAIKĖ PAMALDAS KUN.

JUOZAS POVILONIS

Prancūzijos prez. gen. de Gaulle'iuį lan
kant Leningradą, ten sekmadienį pamaldas 
laikė kun Juozas Povilonis buvusioje Pran
cūzijos Pasiuntinybės koplyčioj, jose daly
vavo gęn. de Gaulle'is ir ponia. Mišios bu
vo laikomos lotynų kalba, o pamokslas ir 
kitos pamaldos rusų kalba.

Kun. Juozas Povilonis šioms pamaldoms 
buvo atgabentas iš Latvijos.

1
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KRISTIJONAS DONELAITIS LIETUVOJE
Minint poeto Kristijono Donelaičio su

kaktį, domėjimasis juo pasiieiškė tiek Lie
tuvoje, tiek ir svetur.

Mes, tiesa, negalėjome svetur susilaukti 
apie jį tiek darbų, kiek Lietuvoje, ir tai 
suprantama, nes mūsų sąlygos neleidžia 
mokslininkams tyrinėtojams labiau atsidė
ti tokiems darbams. Kai Lietuvoje tyrinė
tojams mokslinis darbas yra duona, tai 
svetur esantieji daugiau su kuriuo nors ki
tu darbu turi užsidirbti, o mokslui belieka 
tik laisvalaikis.

Šitokioms sąlygoms esant, tik šis tas sve
tur tegalėjo pasirodyti Donelaičio tema: 
ke.etas straipsnių periodikoje, specialus 
„Aldų" žurnalo numeris, dar specialus lei
dinėlis, paruoštas Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto Chicagoje, o kitataučiams — 
„Lituanus“' žurnale medžiagos.

Lietuvoje pasirodė bent kelios knygos, 
atskirų autorių stambesnės studijos ir ko
lektyviniai straipsnių ir kitokių medžiagų 
rinkiniai.

Tiesa, kai kuriose tų studijų stipriau pa
brėžiamasis marksistinis metodas jau buvo 
privertęs atsiliepti užsieniuose gyvenan
čius, kitaip galvojančius ir kitaip į Done
laitį ir jo kūrybą žiūrinčius literatūros ty
rinėtojus. Bet negalima būtų pasakyti, kad 
visi Lietuvoje apie Donelaitį rašiusieji bū
tų pasirodę šališki. Šitai sakome turėdami 
po ranka du Donelaičiui paminėti skirtus 
leidinius: knygas Kristijono Donelaičio ju
biliejiniai metai ir „Literatūros ir kalbos" 
VII tomą, kuris visas skirtas Donelaičiui ir 
pavadintas Kri tijonas Donelaitis ir kuria
me išspausdinti pranešimai, straipsniai ir 
archyvinė medžiaga.

Tasai antrasis rinkinys ir įdomiausias ir 
vertingiausias. Įdomiausias jis tuo, kad 
jame yra išspausdintas paties vyr. redakto
riaus K. Korsako straipsnis „Aktualieji 
donelaitikos uždaviniai“'. O vertingiausias, 
nes visa kita medžiaga, išskyrus tą ne tik 
apžvalginį, bet kartu smarkiai poleminį 
Korsako straipsnį, sukaupta nemaža daly
kinių studijų ir kitokios donelaitinės me
džiagos. Gali būti, kad vienoje kitoje ir tų 
dalykinių studijų šiek tiek prasiveržia 
marksizmo atspalvių, kuriuos patyręs skai 

tytojas pastebės, bet apskritai didžiąją da
lį tos medžiagos reikia laikyti teigiamu 
įnašu į Donelaičio tyrinėjimą ir lietuvio 
gilesnį supažindinimą su poetu.

Žinia, Lietuvoje dabar ir klasikų raštai 
vis aprūpinami plačiomis įžangomis, kad 
tik skaitytojas nebūtų paliktas vienas sau 
svarstyti ir spręsti, kaip čia ką suprasti ir 
kuo pasidžiaugti ar parodyti nepasitenki
nimą. Tos įžangos nurodo, kaip marksiz
mas rašytojo darbus supranta ir kaip skai
tytojas turi suprasti. Vadinas, skaitytojas 
yra rikiuojamas. Kai kelios knygos savo 
metu išėjo be tokių rikiuojamųjų įžangų, 
tai šitaip jas praleidusieji asmenys buvo 
užpulti.

Tokio rikiuojamojo pobūdžio šioje ko
lektyvinėje knygoje apie Donelaitį yra 
Korsako straipsnis. Korsakas suveda są
skaitas ir su praeitim ir su jam priešinga 
dabartim. Korsakas, reikia tiesą sakyti, 
neslepia to, kad ir iki sovietinių laikų tam 
tikrų asmenų dėka Donelaitis buvo žino
mas. M. Biržiška, Z. Kuzmickis, sako, pasi
rūpino Donelaičiui skirtomis knygomis ar 
vadovėliais. Kiti rašė apie jį straipsnius, 
bet visa tai buvę maždaug lašas jūroje. 
Tik su sovietiniais laikais Donelaitis atgi
jęs, išaugęs, buvęs nuvalytas nuo dulkių. 
Bet ar galima palikti ramybėje tuos visus 
kitus, kurie rašė ar dabar rašo apie Done
laitį? Dėl to Korsakas reiškia pasipiktini
mą tuo pačiu M. Biržiška, kuris buvo di
džiausias šio mūsų poeto popu iarintojas, 
bet svetur išėjusiame „Lietuvių tautos ke
lyje" yra pareiškęs abejonę, ar Donelaitis 
gaii stipriau veikti kaimą, ar jis nėra sve
timas kaimui. Tokią Biržiškos abejonę jis 
laiko revizionizmu, atitrukusio nuo tautos 
kamieno žmogaus grubia klaida. Deja, Kor 
sakas irgi nepateikia jokių duomenų, kad 
jau bent dabar, kai sukakties proga orga
nizuotomis priemonėmis Done aitis buvo 
iškeltas ir aptartas, kad jis būtų liaudyje 
pasidaręs populiaresnis. Vadinas, Biržiška 
tvirtino remdamasis tuo, kas jam buvo ži
noma. o Korsakas — apie Donelaitį para
šytomis studijomis ar poetui pagerbti su
ruoštais įvairiais minėjimais. Bet juk tai 

toli gražu nereiškia, kad dabar jau Done
laitis atėjo į liaudį.

Dar Korsakas susitvarko su tais auto
riais. kurie dabar svetur rašė apie Done
laitį: su A. Vaškeliu, J. Brazaičiu, J. Gri
nium, kun. S. Yla. Visi tie autoriai kitaip 
galvoja, negu Korsakas, ir kitaip aiškina 
Donelaičio kūrybą ir jo asmenį, todėl jie 
ir puolami visu aštrumu.

Nesileisdami čia į abiejų pusių argumen
tus, norime tik iškelti patį faktą, kad šian
dien jau nebenutylima, kas užsieniuose ra
šoma, bet pradedami ginčai, kas teisingas, 
o kas ne. Tai įdomi naujiena. Tuo įdomus 
ir Korsako straipsnis rinkinyje net ir tuo 
atveju, jei mes ir nesutiktume su jo min
timis.

Studijiniai straipsniai knygoje yra J. 
Jurginio (apie Donelaičio „Metus" kaip is
torijos šaltinį), A. Vyšniauskaitės (apie 
lietuvių materialinės kultūros atspindžius 
„Metuose"), Z. Slaviūno (apie Donelaičio 
ryšius su tautosaka ir apie Donelaitį ir mu 
ziką), A. Endzino (apie Tolminkiemio pa
rapiją Donelaičio laikais), M. Ročkos (dėl 
Donelaičio literatūrinių studijų), J. Lebe
džio, H. Zabulio, K. Nastopkos, P. Užkal
nio, M. H. Petersono (rusiškai), V. Drotvi- 
no, A. Jovaišo, A. šešelgio, V. Žuko ir K. 
Doveikos įvairiomis donelaitinėmis temo
mis.

Nemaža vietos skirta ir įvairiems su Do
nelaičiu susijusiems dokumentams ir jų 
vertimams.

Antroji knyga („Kristijono Donelaičio 
jubiliejiniai metai“) yra daugiau proginė, 
pateikianti metų ataskaitą. Čia pateikiami 
Donelaičio minėjimų aprašymai-kronikos, 
išvardijant prakalbininkus, programų da
lyvius ir net kiek žymesnius svečius, offcia 
liosios kalbos tiek lietuvių, tiek ir nelietu
vių, laiškų ištraukos, donelaitine tema pa
rašytųjų kūrinių iškarpos, įvairių parei
gūnų pasisakymas. Leidinys iliuostruotas 
daugiausia minėjimų fotografijomis.

K. Abr.

POP. JONO ĮVYKIAI IK MINTYS
Kai koks darbininkas ateidavo į Pary

žiaus nuncijatūrą ko nors pataisyti, nie
kuomet neišeidavo busimojo popiežiaus 
Jono XXIII nepavaišintas stikline vyno. 
Ten gyveno paprastas italas, vardu Guise- 
ppe, kuris nusistovėjusiu papročiu kiekvie
ną pirmąjį mėnesio šeštadienį pietavo kar
tu su nuncijum ir visuomet atsivesdavo 
žmoną ir savo septynis bambini.

Neretai buvo galima pamatyti Mgr Ron- 
calli, valgantį paprastus UNESCO tarnau
tojų patiekalus valgomajame, kai 1957 m. 
buvo paskirtas šv. Sosto nuolatiniu UNES 
CO stebėtoju.

Vė.iau Venecijoje, kurioje nors Šv. Mor
kaus aikštės kavinėje, vasaros metu gali
ma buvo pastebėti patrijarką ramiai gurkš 
nojantį baltąjį vyną.

* * *
Jonui XXIII labai nepatiko sedia gesta- 

toria (nešamoji kėdė-sostas). Nešėjų pa
stangos balansuoti šią pristiprintą kėdę iš
šaukdavo galvos sukimąsi. Dėl to labai re
tai ją naudojo ir tik tada, kai norėjo, kad 
toli esą tikintieji galėtų jį matyti.

— Tai pati nepatogiausia, kokia žinau, 
kėdė! — protestavo.

Audiencijos metu Jonas XXIII pažino 
kun. Pignatello, Italijos kariuomenės vyr. 
kapelioną, kurio žinyboje tarnavo Didžiojo 
Karo metu kaip paprastas kun. Roncalli.

Kapelionas priklaupė pabučiuoti popie
žiaus žiedo. Išklausęs jo sveikinimą, pop. 
Jonas išsitiesė ir šypsodamasis atrapor
tavo:

— Generole, seržantas Roncalli klauso!
♦ • •

— Popiežius yra šių didelių rūmų be
laisvis! — kartą Jonas XXIII prisipažino 
italų žemdirbiams.

Kitą kartą, stebėdamas rūmų viršininką, 
ceremonijų prefektą ir žandarmerijos ko
mendantą apie jį besisukinėjančius, pop. 
Jonas sušuko:

— Štai mano kalėjimo sargai!

Parengė J. K.

KNYGA APIE A. SMETONĄ
Prieš kurį laiką „Naujienų“ dienraštis 

savo atkarpoje išsispausdino inž. J. Augus- 
taičio parašytąją A. Merkelio monografi
jos apie A. Smetoną kritiką.

Kaip Lietuvių laikraščiai rašo, dabar 
Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija tą 
inž. J. Augustaičio kritiką išleido atskira 
knyga.

PETRO JONIKO SUKAKTIS
Kalbininkui Dr. Petrui Jonikui sukako 

60 m. amžiaus.
Baigęs aukštuosius mokslus ir dirbęs jau 

mokslinį darbą, P. Jonikas 1942 m. Vil
niaus universitete gavo daktaro laipsnį.

Jis gyvena dabar JAV.

FILMAS FESTIVALIUOSE
Jau triskart apdovanotąjį V. Žalakevi- 

čiaus filmą „Niekas nenorėjo mirti" Mask
vos kinematografininkai nusivežė į tarp
tautinį filmų festivalį Čekoslovakijon.

Tylomis praleistas Pietų Amerikos festi
valyje, iškeltas į aukštybes Maskvoj, Vil
niuj ir Kijeve, dabar į visokeriopai arti
mesnę Čekoslovakiją išvežtas, atrodo, di
desnių vilčių lydimas. I sovietinę kinema
tografininkų delegaciją įtrauktas ir filmo 
režisierius bei scenarijaus autorius V. Ža- 
lakevičius su pagrindiniais aktoriais D. 
Banioniu ir D. Baukaite.

Festivalis vyksta Karlove Vary kurorte. 
Laukiamoji premija — Krištolinis Gaub
lys. Ten vieną premiją (nevyriausią) anks 
čiau yra laimėjęs vilniškis filmas „Gyvieji 
didvyriai", irgi politinio pobūdžio filmas. 
Dabartinis — subtilesnis politiniu ir stip
resnis meniniu požiūriu — žadina didesnes 
(ypač politiniu momentu suinteresuotųjų) 
viltis. (Elta)

JONAS AVYŽIUS .—----------------------- -------------------------

Kaimas kryžkelėje
-—>—.—.—  ROMANAS

(88)

Įėjo geltonplaukė mergina trumpa beran 
kove suknele. Sveika storablauzdė cukri
nių runkelių augintoja. Toji pati, kuri bu
vo žemės ūkio parodoje Maskvoje.

— Tėve, koks tu. tėve... Ko neprašai 
svečio į vidų? — skėsčiojo rankomis, bijū
nu raudonuodama. — Užeikit, draugas 
sekretoriau. Iš tiesų, kaip nepatogu...

Senis akimoju pasikeitė. Nesumišo, ne- 
susigėdo. nepuolė atsiprašinėti, ne, jam ne
buvo nepatogu. Kaip ir prieš tai, jis malo
niai šypsojosi, svetingai žvelgė į akis, ta
čiau ir šypsenoje, ir žvilgsnyje, pagaliau 
net balse nebesijautė pirmykštės šilumos. 
„Matai, bičiuli, kokia istorija..." Na ne. 
šito jis jau nepakartos. Nebėr bičiulio. Tik 
„draugas sekretorius “. Ir jis įžengė į kam
barį kaip „draugas sekretorius“, sėdo už 
stalo, valgė pietus (nesgi iš tiesų buvo pie
tų metas), šnekučiavosi su seniu, jo vai
kais (dvi dukterys ir du sūnūs), su Lūžų 
kaimynu, kuris, atsitiktinai užsukęs su rei 
kalais, turėjo nusileisti vaišingų šeiminin
kų prašymui ir išlenkti taurelę serbentų 
trauktinės. Jis, Jurėnas, buvo visų dėmesio 
centre, kaip ir dera rajono galvai. Pagar
ba, pagarba ir dar kartą pagarba. Nedrą
sios šypsenos, nuolankūs žvilgsniai, link
čiojimai (pritariam, pritariam...). Aukš
čiausiosios kokybės plytų siena. O toje sie
noje jokio plyšelio, pro kurį prasimuštų 
sielą sušildantis nuoširdumo spindulys. 
Kodėl taip? Kas ją išmūrijo? Kada?

Grįždamas namo, jis. Jurėnas, visą kelią 
galvojo apie tai ir, nors nepadarė jokių ap
čiuopiamų išvadų, suprato, kad jame vyks
ta kažkokie neišaiškinami poslinkiai, ku
rių dėka tie patys reiškiniai šiandien atro
do kitaip, negu vakar. Todėl jo atkirtis 
Arvydui buvo daugiau inercijos negu dva
sinės būsenos padarinys.

— Praėjusį pirmadienį buvau Liepgi- 
riuose, — pagaliau pratarė, nesgi reikėjo 
ką nors pasakyti.

— Grigas pasakojo. — Arvydas praei
damas nudrėskė akacijos lapelį ir sutrynė 
pirštais. Jį nustebino netikėtas pasikalbė
jimo posūkis.

Grigas? Ką gero galėjo pasakyti Grigas? 
„Daug čia visokių praeina...“

— Ištikus bėdai, žmonės visada ieško 
kaltininkų aukščiau.

— O gal jie nesijaučia atsakingi už tą 
bėdą? Ne. sekretoriau. Žmonės kantrūs, at
laidūs — aš kalbu apie mūsų kaimo žmo

nes, — bet juos giliai įžeidžia nepasitikėji
mas. Negalima sakyti suaugusiam kaip 
kvailam vaikiūkščiui: tu protingas, viską 
moki, tu šeimininkas, bet vakare neišeik į 
kiemą, manęs nepasiklausęs, nes velnias 
gali pagriebti. Žmogus nieko taip neken
čia. kaip melo ir dviveidiškumo.

— Na žinote, Toleiki... kad mane tuo 
apkaltintų... Tiek laiko vadovauju rajo
nui, o tokių žodžių... atsiprašau, gerbiama
sis, tai per daug...

— Atleiskite, nenorėjau įžeisti...
— Ne, ne! Niekas man iki šio) to nepri

kišo. — Jurėnas norėtų piktai atsikirsti 
Arvydui, užrikti ant jo, tačiau negali ati
trūkti nuo nematomos grandinės. Ir ne dėl 
to, kad tas sulysęs, nukirptais plaukais 
žmogus ne visai pasveikęs, ką tik skundėsi 
dažnai užeinančiais galvos skausmais, kad 
jo pakaušis tebėra aptvarstytas. Ne, ne tas 
grandinės galas prilaiko jį, Jurėną. — Nie
kas man iki šiol to neprikišo, niekas, nors 
nebe pirmi metai sekretoriaus kėdėje, — 
kartoja, apimtas beviltiško pykčio.

— Neprikišo — prikiš. Viskam ateina 
galas.

Jau atėjo, Arvydai Toleiki, jau! Tau be- 
piga kalbėti, nes nejauti sienos, nežinai, 
ką reiškia, kai staiga pamatai, kad prieš 
tave žmonės, kalba, šypsosi, ir tu jiems 
kalbi, šypsaisi, bet negirdite ir nesupran
tate vienas kito. Nebyliai lūpų judesiai. 
Kalba per šaltą stiklinę sieną.

— Atsisėskime. — tyliai pratarė, staiga 
pajutęs nenumaldomą norą atvirai išsi
kalbėti.

Atsisėdo ant laisvo suolelio priešais gė
lių lysvę......Bet ką aš jam pasakysiu? Tą
kvailą istoriją su užuomarša seniu? Arba 
apie anuos tris vyrus pieninės kieme? Negi 
galima suprasti tokius dalykus? O jeigu ir 
suprastų, ar nuo to kas pasikeis? Beatsive- 
rianti širdis užsitrenkė kaip nesutvarkyto 
kambario durys svečiui prieš nosį. Prislo
pintas atodūsis išsiveržė iš krūtinės gilu
mos, o pridurmu! — žodžiai; ne tie. tikrie
ji, sušildyti gyvo žmogaus krauju („Kaip 
miela! Užeikit, nagi užeikite, ko stovite?“), 
o kiti žodžiai, nuo kurių nori lėkti stačia 
galva laiptais žemyn: „Kaip gaila, kaip 
gaila, bet mes tuoj turime išeiti..."

Arvydas išsiblaškęs atsakinėjo Jurėnui 
— jis galvojo apie paskutinį Ievos apsilan
kymą. Jei sekretorius būtų nuoširdus. Ar
vydas atskleistų jam savo skaudžią paslap 
tį. pasitartų, palengvintų širdį. Deja, tarp 
jų niekuomet nebuvo tampraus dvasinio 

ryšio, kuris pakeltų tarpusavio santykius 
į aukštesnį lygį, negu pavaldinio — virši
ninko santykiai.

— Grigas sakė surinkęs nemaža papildo
mos medžiagos apie Bariūno viešpatavimą 
mūsų kolūkyje, — pasakė Arvydas, nors iš 
tikrųjų turėjo galvoje visai ką kita. — Įdo
mių dalykėlių išplaukė į paviršių. Manau, 
yra rimto pagrindo iškelti bylą.

— Iškelsime, būtinai iškelsime. — Jurė
nas staiga atsistojo. — Užsiplepėjome. Ne
benoriu tavęs varginti. O ir man reikalai. 
Lik sveikas. Greičiau pasitaisyk — darbas 
laukia.

Iškels bylą... Tegu. Negi jis, sekretorius, 
nori pridengti niekšą?.. Supuvęs dantis! 
Gerai, kad laiku išrovė. O nenorėjo. Manė, 
užteks pačios griežčiausios partinės baus
mės. Juk papeikimą vieną teturi... Ir kaip 
čia taip ūmai žmogų — prokuratūra tai 
neįrodė kaltės?.. Na žmonėms burnos ne
užriši. „Komunistas — vagis, sukčius, spe
kuliantas. Gudvalys odos gabaliuką išnešė 
iš artelės — metai kaip prisiūti, Bariūnas 
pusę kolūkio išgrobstė, o laisvas vaikšto. 
Matote, kokia teisybė...“ Rajkomo biure 
susikryžiavo dvi nuomonės. Išmesti niek
šą! Tik partiją kompromituoja, žmones 
piktina. Gėdą daro komunisto vardui! Iš
mesti... Taip, argumentai rimti, bet... Ne
patogu apie tai kalbėti, draugai, bet... kaž
kas ten. aukščiau, mūsų paklaus: „Kur 
žiūrėjote, kai priėmėte į partiją? Kodėl 
neauklėjote, nemokėte, nesistengėte jaut
riai prieiti prie draugo?“ Ką atsakysime? 
Visuotinis susimąstymas, sumišimas, kaip 
visuomet, kai jis, rajkomo sekretorius, at
sistodavo skersai kelio daugumos nuomo
nei. Paskui balsas — kol gyvas jis, Jurė
nas. nepamirš to balso: „Kalti! Suklydome! 
— štai ką atsakysime!“ — „Ne jūsų, ma
nęs pirmiausia paklaus, ant manęs kris še
šėlis...““ — „Geriau tegu krinta dabar, o 
ne tada, kai teisingumas pačiups jį už pa
karpos...“ Pirmą kartą jis, rajkomo sekre
torius, pralaimėjo prieš biuro daugumą — 
pernelyg akivaizdi buvo anų tiesa. Kas ga
lėjo pasakyti, kad su laiku tas pralaimėji
mas virs laimėjimu?

Jurėnas išėjo į gatvę. Stengėsi galvoti 
apie dalykus, nieko bendro neturinčius su 
pareigomis (liepos mėnesį būtinai važiuos 
su šeima į Palangą), tačiau kiekvieną kar
ta mintys nublokšdavo atgal. Toleikis... 
Kažkaip keistai su juo atsisveikino, net ne 
malonu. Koks ten atsisveikinimas — jis, 
Jurėnas, tiesiog pabėgo, ir gana. Išsigan

do... Ko? Žmogau, negi privalau prieš kiek 
vieną atsiskaityti? Ir kas jis toks, kad turi 
teisę reikalauti ataskaitos? O vis dėlto, jei
gu būtų paklausęs apie Bistrochodovą... 
Nemalonu, labai nemalonu... Prieš kelias 
dienas, kol į jį, Jurėną, nepadvelkė nema
tomos sienos lediniu šalčiu, viskas atrodė 
kitaip. Užbėgo skyriaus vedėjas. Bistrocho- 
dovas išsikrausto, prašė nuimti nuo įskai
tos. Kur? Net šito nepaklausė. Nuo krūti
nės tarsi kalnas nugriuvo. Pagaliau! Slidi 
žuvelė, teplaukia sau kuo toliau, — pagal
vojo, tačiau tuoj pat tos minties pasida
rė šleikštu, nesmagu, sakytumei prieš mi
nią žmonių būtų nuogai išsirengęs. O 
šiandien----------

Tegu raudonuoja tie, kurie priėmė jį į 
partiją...

Ir tai viskas, kuo gali pasiteisinti?
Mes įrašėme jam papeikimą...
O toliau?
Toliau?.. Hm... Toliau mes nieko nežino

me. Darbuotojas buvo neblogas. Regulia
riai lankydavo partinius susirinkimus, mo
kėdavo nario mokestį...

O gandai, įtarinėjimai?..
Gal jūs manote, kad aš privalau surašyti 

visus niekus ir pasiųsti kilometrinę charak 
teristiką savo kolegai kažkur už šimto ki
lometrų: nepaleiskite iš akių!

Gal ir taip.
Bet...
Ak, būkit malonus, neišsisukinėkite. 

Pats gi puikiausiai žinote, kad jis kažkur 
susiras patogią vietelę. Kuklią, neatkrei
piančią dėmesio. Nutūps, įsitvirtins. Kurį 
laiką dirbs sąžiningai, nusikratys partine 
bausme, o paskui vėl senomis vėžėmis... 
Ką jūs žinote, draugas Jurėnai, gal jis sa
vo margame gyvenime padarė laimingą ne 
vieną rajono vadovą, tokį kaip jūs, kuris 
myli šventą ramybę ir džiaugiasi atsikra
tęs niekšu, susipratusiu išgaruoti anks
čiau, negu teisingumas privėrė uodegą?

Nutilkite pagaliau!
Ne, jūs manęs nęnutildysite.
Liaukitės, prašau jus...
Jurėnas atsikvošėjo, apsidairė. Pasirodo, 

bestovįs prie savo buto durų. Vienas. Kur 
antrasis? Ne, antro žmogaus nebuvo, nors 
ausyse tebeskambėjo jo žodžių aidas. Ant
rasis liko ten, ligoninės sode. Žmogus su 
pilku chalatu ir šviežiai pakeistais tvars
čiais ant pakaušio...

Jurėnas nuspaudė mygtuką. Kišenėje 
gulėjo raktai, bet jis spaudė mygtuką. Ko
ridoriuje pasigirdo skubūs žingsniai, ta
čiau jis negalėjo atitraukti piršto nuo 
mygtuko.

— Kas atsitiko, Povilai?
„Povilai... Ir šoferis Povilas. Kvailas 

vardas — kažkoks šventasis...“
— Nieko neatsitiko, Alfa. Pavargęs tik. 

Negaliu pakęsti ligoninės atmosferos.
— Pas tave svečias.
„Trisdešimt aštuoneri metai, patogus 

butas, pora vaikučių ir ištikima žmona. 
Patenkintas balansu?“

— Girdėjai, ką sakiau?
— Svečias? Aha. Aš tuoj.
Nuėjo į vonią, nusiplovė rankas.
Svečias... Iš žmonos elgesio panašu: vėl 

kažkas su reikalais. Tai žmonės! Tartum 
sekretorius jiems būtų stoties budėtojas.

Prie svetainėlės durų stabtelėjo, pasi
taisė kaklaraiščio mazgą (įprotis, būdin
gas daugumai tvarkingų žmonių, kasdien 
turinčių reikalų su interesantais), nervin
gai nuspaudė rankeną ir įėjo į vidų.

Martynas pakilo nuo kėdės, žengė prie
šais ir sumišęs sustojo vidury kambario. 
Kelias akimirkas abudu žiūrėjo vienas į 
kitą kaip sąmokslininkai, susitikę pačioje 
neįtikimiausioje vietoje. Apstulbę, nusi
gandę, nors abu žinojo, kad toks susitiki
mas neišvengiamas. Pagaliau parketo girgž 
dėjimas nutraukė spengiančią tylą. Žings
niai, pastūmėtos kėdės bildesys ir balsas, 
perdėtai žvalus niekuo dėto žmogaus bal
sas:

— Na. kaip reikalai, Vilimai?
Martynas tylėdamas pasuko prie savo 

kėdės. Guminiai batai (prie miesto griovy
je nusiplovė) svirduliuodami nuvirtavo 
blizgančiu parketu ir susmuko po stalu.

Jurėnas atsisėdo priešais.
— Buvau pas Toleikį. Gal ir tu atvažia

vai aplankyti?
Martynas silpnai papurtė galvą.
— Po viso to nedrįstu pas jį beužeiti.
— Hm...
— Nepykite, sekretoriau, kad įsibroviau 

į namus. Kitaip negalėjau...
— Nieko, nieko, gerbiamasis. Labai 

džiaugiuosi... Išgersi puoduką kavos? Aiš
ku, išgersi. Aš tuoj. — Pakilo nuo kėdės, 
apsidžiaugęs atsiradusia proga pasišalinti 
iš kambario, ir kai grįžo, užtrukęs ilgiau 
negu reikia, Martyną rado sustingusį tokio
je pat pozoje, kaip paliko.

Keistas, iki šiol nepažįstamas jausmas 
nukrėtė Jurėną kaip elektros srove. Ištiesė 
ranką per stalą ir lyg netyčia palytėjo 
Martyno rankovę, — nebeturėjo jėgų to
liau vaidinti.

— Martynai, nesmerkiu tavęs.. Atsiti
ko, ką paveiksi... Neiš blogos valios...

— Grigas nori sušaukti atvirą partinį, 
— nelauktai ramiu balsu pratarė Marty
nas. tartum visą laiką būtų galvojęs apie 
tuos žodžius, kuriuos pasakyti tik ir atva
žiavo. — Gal ir jo tiesa: jei turėjai drąsos 
nusikalsti žmonėms, tai ir nebijok prieš 
juos atsakyti. Ką gi. sekretoriau, atsakysiu 
už tai, kuo aš kaltas, bet toliau vadovauti 
kolūkiui negaliu.

— Pirmą kartą girdžiu apie tokį susi
rinkimą...

— Žmonės labai suirzę, juokiasi, siunta, 
negaliu akių parodyti. — tęsė Martynas, 
lyg nenugirdęs Jurėno. — Koks iš manęs 
be pirmininkas, sekretoriau. Sutrypiau vi
sų pasitikėjimą į juodą žemę kartu su iš
artais pasėliais. Atleiskite savo prašymu 
ar išmeskite. Tegu vadovauja Grigas, kol 
Toleikis sugrįš.

(Bus daugiau)
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PARTIJA IR JOS VEIKLA
Pasikalbėjimas su Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos pirmininku 

Algirdu J. Kasulaičiu
Lietuviškoji krikščioniškoji demokratija 

mažais daigais sudygo Lietuvoje jau prieš 
šimtmetį, šakomis išplito nepriklausomy
bės atstatymo priešaušryje ir žiedais dabi
nosi laisvos valstybės atstatymo kūryboje, 
šiandien ji irgi gyva ir gaji, nors egzistuo
ja vergijos sistemos ir laisvojo pasaulio in
diferentizmas.

Prieš porą savaičių sukako lygiai dveji 
metai, kai LKDS vadovauja jau Vakarų 
auklėtinis, didesnę dalį savo gyvenimo pra
leidęs politinėje emigracijoje, jaunosios 
kartos vyras Algirdas J. Kasulaitis. Lyg 
nujausdami giliaprasmius jaunimo metus, 
krikščionys demokratai jau prieš dvejus 
metus patikėjo savo vadovybę vienam savo 
jauniausiųjų vadų. Sukakties proga A. J. 
Kasulaitis pasidalijo mintimis su kores
pondentu.

Ar negaila pastangų polit niam 
darbui emigracijoje?

Jokiam geram darbui pastangų negaila. 
Ne visi esame kunigais, biznieriais ar mo
kytojais. Tie, kurie turime palinkimą poli
tikai, dirbame nemažiau svarbų darbą. 
Šiandienos gi lietuviška politika yra visu 
savo svoriu nukreipta į pavergtos Tėvynės 
laisvinimo darbą. Šis gi yra pats pagrindi
nis kiekvieno lietuvio uždavinys. Čia ir tik 
čia yra politinės emigracijos esmė. Visa ki
ta yra tik priedėliai, šalutiniai užsiėmimai, 
tiesa, svarbūs pakeliui į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Laisvinimo kova iš es
mės yra politinė kova — be politinių gru
pių ir politikų ji būtų sunkiai įmanoma. 
Mūsų publicistikoje šiuo klausimu daug 
semantikos, bet maža realybės.

Savo kadencijos pradžioje pasistatėte 
eilę uždavinių. Ka p jie įgyvendinti?

Negaliu skųstis. Sąjungos gyvenime sten 
gėmės padarytį eilę atmainų. Kiek galima 
konsoliduojame pačią organizaciją savybė
je. Leidžiame dažnesnius aplinkraščius ir 
reguliarius Biuletenius. Perkėlėme atgal 
Tėvynės Sargą į New Yorką. Tampresnius 
ryšius palaikome su būriu krikščioniško
sios demokratijos vadų, išsisklaidžiusių po 
visą platųjį pasaulį. Bandėme ir bandome 
surasti naujų santykiavimo ir bendradar
biavimo formų su kitomis politinėmis gru
pėmis, ypač su Lietuvių Fronto Bičiulių 
rezistencine organizacija — daugelį vienų 
ii- kitų riša asmeniniai, ideologiniai ir pa
saulėžiūriniai ryšiai. Nauju žvilgsniu žiūri
me į jaunimo įtraukimą Sąjungos veikiom 
Esame kai ką toje srityje atlikę. Esame nu
statę metmenis ir santykius su vietos vi
suomene sugyvinti.

Kaip žiūrite į VLIKą apsijungimo 
perspektyvoje?

Krikščionys demokratai VLIKe dalyvau
ja nuo jo sukūrimo. Apsijungimui KD dir
bo nuoširdžiai ir tiesiogiai (Stasys Lūšys 
dalyvavo apsijungimą realizavusioje ko
misijoje). Apsijungimu džiaugėmės ir 
džiaugiamės, kaip sveikos ir brandžios po
litinės minties laimėjimu prieš semantikos 
drumzles ir individualistinius potroškius. 
Apsijungimo protokolas yra giliai prasmin 
gas jau vien dėl to, kad teisingai išryškino 
VLIKo prigimtį, kas yra nepaprastai svar
bu tokiose sąlygose, kokiose mes gyvena
me. Apsijungimo faktas yra labai teigia
mas reiškinys.

Tačiau vienai didelei problemai — poli
tinei vienybei — išnykus, neišnyko eilė 
kitų, o atsirado ir naujų. Jau pirmuose 
VLIKo Seimo, Tarybos ir Valdybos posė
džiuose krikščionys demokratai pateikė 
eilę motyvuotų tezių ir konkrečių pasiūly
mų likusioms ir naujoms problemoms 
spręsti, kaip tai padarė ir kai kurios kitos 
grupės. VLIKo dauguma, deja, ne visus pa
siūlymus priėmė. Kantriai dirbame toliau 
— vienybei ne tik galima, bet kartais ir 
reikia daug ką paaukoti, šiandien jau 
daug didesni būriai politikų, publicistų ir 
laikraščių mato tas pačias problemas, ku
rias LKDS kėlė jau prieš dvejus metus.

Kokios yra ryškesnės problemos 
šiandienos VLIKe?

Viena, nereikia maišyti VLIKo institu
cijos su jo vadovybe ar jame dalyvaujan-

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ, 
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester. 

čiomis organizacijomis. Kaip minėjau, 
VLIKo institucija politinėje emigracijoje 
yra pirmaeilės svarbos. VLIKu mes gali
me didžiuotis. Jis gimė Lietuvoje, politinės 
lietuvių bendrijos lopšyje. Jis šiandien yra 
visų pripažįstamas aukščiausiu lietuvių 
tautos politinės valios reiškėju ir vykdyto
ju, jai pačiai tų funkcijų atlikti negalint, 
ši teisinga samprata yra nepaprastai tei
singas ir praktiškai svarbus faktas tiek 
lietuvių politinei bendrijai, tiek pačiai lais 
vės kovai. Šia prasme lietuviai gali tik 
džiaugtis ir privalo VLIKą remti kuo dau
giausia.

Antra, kai kurios vilkinės problemos. 
Nėra jos visos principinio pobūdžio, bet 
nebūtinai ir menkos. Jau nuo pat pradžios 
nesusipratimu padvelkė pakeiktasis naujas 
VLIKo statutas. Dauguma jį priėmė, juo ir 
vadovaujamės, tačiau nesusipratimu jis ir 
tebėra. Niekur viešoje spaudoje jis ir šian
dien nėra paskelbtas, nors gal būtų ir pras
minga. Kiek keista yra, kad VLIKui iki 
šiandien vadovauja jau garbingo amžiaus 
sulaukęs vyras, kuris pirmininkauja dar 
dviems centriniams organams. Vienai iš tų 
organizacijų vadovauti reikia milžiniškų 
pastangų ir pasiaukojimo, o ką bekalbėti 
apie tris. Kodėl vienam žmogui viską už
krauti? Kodėl taip atsitiko ir kodėl taip 
yra, sunku pasakyti. Bet pats faktas yra 
problematinis.

Politinis apsijungimas sudarė sąlygas iš
spręsti ir eilei strateginių ir taktinių klau
simų. Tačiauč iki šiol iš VLIKo vadovybės 
nesulaukėme nei bendresnio politinės stra
tegijos plano, nei atskirų taktinių direkty
vų. Vienybės bazė šiai problemai negel
bėjo.

Sunku suprasti ir kai kurių politinių bei 
finansinių junginių tolimesnę egzistenciją 
apsijungimui įvykus. Kai kurioms gru
pėms VLIKe dalyvaujant, bet šalia atski
ruose bendruose junginiuose dirbant, tik
rai nesudaromos tinkamos psichologinės 
nuotaikos nuoširdžiai vienybei ir bendra
darbiavimui klestėti.

Reta ir konkretesnės veiklos inspiruojan 
čių pavydžių. Pastaraisiais dvejais metais 
išeivijoje vyko ir vyksta pasigėrėtinai jud
rūs, kartais net didžiai kūrybingi subruz
dimai. Tačiau nelengva susidaryti įspūdį, 
kad šios gaivesnės prasmingos veiklos ban
gos nekyla VLIKo gremijume, bet ateina iš 
kitur ir jį patylomis pralenkia.

Labai ir labai neramina faktas, kad keli 
aukščiausi VLIKo vadovybės nariai, pasi
rašę VLIKo apsijungimo protokolą su jo 
teisingais VLIKo prigimt; liečiančiais tei
giniais, nenustoja tuos teiginius neigti. 
(Palygink VLIKo pirmininko pastabas Lie 
tuvos Laisvės Komiteto organizuotame, tur 
būt, slaptame simpoziume jauniesiems vei
kėjams ir VLIKo antrojo vicepirmininko 
kalbą Vasario 16-sios proga Los Angelėje). 
Atrodo, kad demokratinių rinkimų būdu 
pareigų ir atsakomybės prisiėmimas, nors 
formaliai neprisiekus, vis tiek uždeda mo
ralinę pareigą ginti institucijos interesus. 
Tik, deja, kai kas turi skirtingą sampratą.

Pagaliau labai rūpi, kad VLIKas visuo
met būtų savarankus ir autentiškas laisvos 
kovos vadas. Tendencijų ir pavojų yra vi
sokių. Didžiųjų galybių artimieji interesai 
nevisuomet sutampa su mūsaisiais. Sava
rankumas mums yra tiek būtinas, kiek pa
ti laisvė, už kurią kovojame. Budrumo šio
je srityje niekad nebus per daug.

Iškėliau tik kelis klausimus, kurie rūpi. 
Ir ne tik man vienam! Eilė kitų grupių va
dovų panašių išvadų priėjo. Pagaliau keli 
vedamieji Darbininke ir Tėviškės Žibu
riuose eilę sąryšinių klausimų yra kėlę. 
Galiu pasidžiaugti, kad tie vedamieji buvo 
gilios politinės įžvalgos ir pozityvios kriti
nės publicistikos gražūs pavyzdžiai. Pozi
tyvi kritika yra demokratinio valdymosi 
vienas esminių elementų.

Kokie ryšiai jungia LKDS su pasauline 
krikščioniškąja demokratija?

LKDS yra savarankiška, nepriklausoma 
ir grynai lietuviška banga milžiniškoje pa
saulinėje krikščioniškosios demokratijos 
srovėje. Stebime kitų kraštų krikščioniš
kosios demokratijos gyvenimą, progresą ir 
naujas mintis bei metodus. Kiek įstengia
me, ir patys aktyviai dalyvaujame tarp
tautiniame KD gyvenime ir veikloje. LKDS 
yra pilnateisis narys tiek Europos, tiek Vi
durio Europos KD Sąjungose, tiek Pasau
lio KD organizacijoje, kuriai, be minėtų, 
dar priklauso Pietų Amerikos KD Sąjun
ga.. Lietuviai KD net užima vadovaujan
čias vietas: Dr. K. Šidlauskas ir Pr. Vai
nauskas Vidurio Europos Sąjungoje, A. 
Venskus — VE Jaunimo Komitete ir Euro
pos Jaunimo Taryboje. Veikia ir kiti — 
Dr. P. Karvelis pačiuose aukščiausiuose 
Vokietijos vyriausybės sluoksniuose, pre'. 
V. Mincevičius Italijoje, E. Turauskas 
Prancūzijoje, ir kiti. Dalyvaujame ir tarp
tautiniuose kongresuose, kur ne vieną kar
tą mūsų atstovų rezoliucijos buvo priimtos 
baze Lietuvos laisvės ir apskritai antiko
munistiniams pareiškimams skelbti. Pvz., 
praeitų metų pasaulio jaunųjų krikščionių 
demokratų kongrese garbės komitete, šalia 

valstybių vadų, figūravo ir LKDS pirmi
ninko pavardė, o lietuvių delegacijos pir
mininkas A. Venskus buvo vienas pagrin
dinių kalbėtojų šiame daugiau kaip 30 
valstybių atstovų kongrese.

Tokias progas išnaudojame Lietuvos lais 
vės bylai ginti tarptautiniame forume. Tą 
bylą ginsime visur ir visuomet, kol mūsų 
akys žibės.
Palaikome ir tiesioginius santykius su KD 

vadovybėmis atskiruose kraštuose tiek per 
atstovus, tiek per Sąjungos Centro Komi
tetą. Pastarųjų kelių mėnesių būvyje pa
siuntėme specialius memorandumus Jung
tinių Tautų Komitetui, tyrinėjančiam ko
lonializmą, kai kuriems JAV senatoriams 
ryšium su rezoliucijos pravedimu, tuo pa
čiu reikalu atskirai sen. J. William Ful
bright, Vatikano Valstybės Sekretoriui 
kardinolui Cicognani, Lenkų KD pirm. Po- 
piel, Prancūzijos prezidentui De Gaulle, 
Austrijos Kancleriui Dr. Klaus, Čilės pre
zidentui Dr. E. Frei ir kt. Su pastaraisiais 
dviem valstybės vyrais (abu krikščionys 
demokratai) yra užmegzti net pastovesni 
ryšiai, kuriuos jie mielai palaiko. Lietuvos 
sukilimo 25 metinėse ir baisiojo birželio
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Per parapijas su peticija
PARAŠŲ RINKIMAS J. T. PETICIJAI N. ZELANDIJOJ

(Tęsinys iš pr. numerio)
Maloniai buvau priimtas Jehovos liudi

ninkų. Atidžiai perskaito atsišaukimą ir 
sako: — Mielas drauge, mūsų didžiausia 
užuojauta tau ir tavo kenčiančiai tautai, 
bet mes nieko negalime padaryti, nes, pa
gal šv. Danieliaus pranašystę, greit visi 
blogi žmonės bus sunaikinti, pasibaigs visi 
karai ir visa žmonija taps Jehovos liudi
ninkais. Mūsų bažnyčia yra greičiausiai 
auganti, ir mes jau turime 1 milijoną žmo
nių. Mes nė su kuo nekariavome ir neka- 
riausim. Mūsų bažnyčios pasekėjai neina į 
karą ir per praėjusį nekariavo, bet sėdėjo 
kalėjimuose. Tu mane čia gali užpulti, su
mušti, aš prieš tave nepakelsiu rankos, nes 
mūsų tikyba to neleidžia.

Palinkėjau jam, kad jo įsitikinimai išsi
pildytų, ir paklausiau, ar jis tiki, kad Ru
sija gali pasekti Jehovos liudininkais. — 
Ne, — atsakė, — ten mūsų broliai ir sesės 
Jehovos liudininkai miršta kalėjimuose.

Pas metodistus nuėjau, iš anksto nepa
skambinęs. Vyr. kunigo nebuvo. Turėjau 
palaukti. Pagaliau atėjo žilagalvis senu
kas, kuriam prisistačiau. Mielai priėmė at
sišaukimą, bet turėjo kažkur skubiai išva
žiuoti. Po kelių dienų nuėjo pas jį Valdy
bos pirmininkas, kuriam jis davė visų pa
rapijų adresus ir liepė siųsti į kiekvieną 
parapiją po tris peticijos formas. Išsiunti
nėjome visur ir dar 4 pasiuntėme į britų 
Salamonų salas Ramiajame vandenyne.

Iš Dunedino vyskupo laiško dar nėra. 
Netekęs kantrybės, einu pas pirmininką, 
ir pasiunčiame vyskupui telegramą. Už ke
lių dienų gauname telegramą - leidimą 
kreiptis į visas Dunedino vyskupijos para
pijas.

Vieną dieną nueinu prie katalikų kated
ros parašų parinkti. Žmonės mielai rašosi. 
Staiga prieina tos katedros administrato
rius ir draudžia rinkti parašus, nes prie 
katedros esą tai uždrausta. Veltui įrodinė
jo peticijos reikšmę, bet jis neperkalba
mas. Nusilenkiu įstatymams.

Važiuoju į pirmą pasitaikiusią bažnyčią, 
kuri pasirodo esanti spiritualistų. Palau
kiu, kol žmonės pradeda iš jos eiti. Prieinu 
ir prašau parašų. Žmonės renkasi aplinkui, 
o aš drožiu kalbą. Prieina viena moteris, 
kaip vėliau sužinojau, ji buvo tos bažny
čios „Medium", perskaito atsišaukimą ir 
sako: Rusijoj religija persekiojama. Ten 
draudžiama garbinti šv. Spiritą, ir ji tuoj 
pasirašo po peticija, ir jos bažnyčios pase
kėjai paseka ja. Ten surinkau apie 40 pa
rašų.

Taip bevažinėdamas ir bevaikščiodamas 
apėjau visų tikybų bažnyčias. Vieną vaka
rą, vieno tautiečio talkininkaujamas, pa
ruošiau ir išsiunčiau 57 organizacijom mū
sų atsišaukimą su peticijos lapais. O pir
mininkas buvo nuėjęs ir vėliau laiškais su
sirašinėjo su anglikonų vyskupu. Angliko
nų vyskupas paėmęs 200 peticijos lapų, 
tačiau nežinau, kiek grąžino užpildytų. 
Taip pat nežinau, kiek iš kokių bažnyčių, 
organizacijų ir pavienių asmenų buvo 
gauta parašų. Žinau tik bendrą skaičių — 
apie 12.000. Norėjau, kad būtų vedama sta
tistika, bet pirmininkas sakėsi neturįs lai
ko. Pasisiūliau talkon, bet negavau atsa
kymo. Tokia statistika būtų įdomi ne tik 
čia gyvenantiems lietuviams, bet ir plačiai 
mūsų visuomenei.

Kreipiausi ir į Aucklando priemiesty 
stovinčio pėstininkų pulko vadą. Jis petici
jai pritarė šimtu procentų, bet jis negali 
pulko vyrų prašyti parašų be aukštesnių 
viršininkų leidimo, žadėjo atsiklausti savo 
viršininkų ir patarė kreiptis į kitus ka
riuomenės dalinius. Užėjau į centrinį paš
tą ir telefonų knygoje suradau visus dides
nius kariuomenės dalinius ir jiems išsiun
tinėjau peticijos lapus ir atsišaukimą. Pa
siunčiau ir generalinio štabo viršininkui, 
laivyno ir aviacijos vadams. Paskui suži
nojau, kad iš jų parašų nebuvo gauta, nes 
kariškiams draudžiama po peticijomis pa
sirašinėti. Bet juos pasiekė mūsų pagalbos 

proga LKDS išsiuntinėjo specialų memo
randumą eilei vyriausybių, tarptautinėms 
KD organizacijoms, viso pasaulio KD par
tijų vadovybėms ir visiems KD jaunimo 
organizacijų centrams. (KD veikia dau
giau kaip 30-je valstybių, o kai kurie ne
priklausomi Afrikos kraštai turi jau irgi 
nors mažus, bet gyvus KD židinius).

Visi šie memorandumai ir raštai turi tik 
vieną tikslą: neleisti Lietuvos laisvės bylai 
patekti užmarštin ir surikiuoti į mūsų lais 
vės kovos gretas kiekvieną žmogų, kur ir 
koks jis bebūtų.

Kokiu keliu žengiate lietuviškosios 
emigracijos gretose?

Dešimtimis tūkstančių neskaičiuojame 
nei narių, nei pinigų, tačiau stengiamės 
dirbti kiekvienoje vagoje bendriesiems dir 
vonams purenti. VLIKe Lūšys, Pavergtose 
Tautose Vainauskas, Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijoje Venskuvienė, ALTe 
šimutis, Rudis, Šidlauskas, BALFe Dzikas, 
Tautos Fonde, Batune ir daug kitur Balko
nas, Lietuvių Fonde Rauckinas ir Šimutis, 
Katalikų Federacijoje Kleiva, PLB Staniš- 

šauksmas ir iš atsišaukimo sužinojo apie 
Lietuvos kančias.

Baigiantis parašų rinkimo laikui, iš grįž
tančių lapų pamatėme, kad gauname ma
žiau negu tikėjomės. Tai vieną dieną per
važiavau kai kurias parapijas tuo reikalu 
išsiaiškinti. Pasirodo, visur ta pati bėda — 
nėra organizuoto parašų rinkimo. Krei
piaus vėl į pirmininką ir pasiūliau sušauk
ti Bendruomenės susirinkimą ir išaiškinti 
žmonėms esamą padėtį ir skubiai organi
zuoti talkas. Pirmininkas griežtai pasiprie
šino, nes tai būsiąs bereikalingas laiko 
gaišinimas. Imuos savo iniciatyvos. Suran
du du nuolatinius niekad nepavargstan
čius talkininkus, kurių vienas senosios 
kartos veikėjas, kuriam visad atsiranda 
laiko lietuviškam darbui. Vieną kartą jis 
net sirgdamas ir lietingą dieną nuo 6 vai. 
ryto iki 12 stovėjo prie bažnyčios ir rinko 
parašus. O kitas tai aukščiau minėto tau
tiečio Sekmadienio mokyklos mokinys 11 
metų berniukas. Man, talkos dieną anksti 
rytą atvažiavus jo paimti, niekada neteko 
laukti, bet jis visada jau laukdavo manęs. 
Ir pirmas jo žodis, po labas rytas, būdavo: 
kur parašus rinksim kitą sekmadienį? Jis 
rinko parašus ir turėjo didelį pasisekimą. 
Tai pavyzdys čia gimusiai jaunajai kar
tai. Taigi tebeturėdamas tik du ištikimus 
talkininkus, vėl pradėjau eiti per žmones 
prašyti talkos. Vieni sakė, kad aš jau iš 
proto išėjęs, o kai kurios poniutės, papra
šytos talkos, griebdavosi už širdies ir šauk
davo — užteks jau, nusibodo!.. Vieni prisi
dėjo daugiau, kiti mažiau, bet buvo ir to
kių, kurie net ir kitus atkalbinėjo.

Taip parašus berenkant, atėjo paskuti
nis sekmadienis, nes kitą penktadienį pir
mininkas jau skrenda į Ameriką. Nuta
riu organizuoti lemiamą smūgį. Pasirenku 
Aucklando priemiesčiuose 9 parapijas. 
Gaunu talkos iš mūsų jau talkoj dalyva
vusių ir nedalyvavusių tautiečių, taip pat 
iš katalikų mokyklų mokinių, demokrati
nės lygos atstovo ir iš šiaip sau norinčių 
mums padėti zelandiečių. Į didžiausią pa
rapiją išvažiuoja parašų rinkimui vado
vauti minėtasis senosios kartos nuolatinis 
talkininkas. Jam pagalbon ateina vieno at
kaklaus žemaičio visa šeima iš penkių dū
šių. Viena tautietė, išleidusi dukras į kitą 
bažnyčią, palikusi sergantį vyrą namuose, 
vyksta anksti rytą vadovauti mokinių gru
pei, kuri rinks parašus. Aš irgi su mokinių 
grupe vėl kitoj bažnyčioj. Kai kuriom baž
nyčiom parūpinau tai dienai aukštųjų mo
kyklų mokinių.

12 vai. nuvažiuoju po paskutinių Mišių 
paimti prie vienos bažnyčios nuo 6 vai. ry
to stovinčią minėtą tautietę. Ji labai suša
lusi, bet geroj nuotaikoj, nes jos vadovau
jamos grupės mokiniai dirbo gerai ir su
rinko daug parašų. Grįžtu su ja į jos na
mus, kur mane pavaišina karštais pietu
mis. O tada vėl skubu į Trėmimų į Sibirą 
minėjimą, o iš ten vėl į mano tos dienos 
bažnyčią, užpildyti nedapildytų lapų. Ku
nigas pasako parašų rinkimo proga gražų 
pamokslą, o žmonės mielai rašosi. Užpil
dau visus lapus.

Tiesa, tą pačią dieną vienoj priemiesčio 
bažnyčioj, mokiniams ir demokratinės ly
gos atstovui talkininkaujant, parašus rin
ko ir tas mielas geologijos mokslus baigęs 
jaunuolis.

Grįžtu vėlai vakare pas pirmininką ir 
atiduodu surinktus lapus. Bet dar turime 
visai nepildytų lapų. Sutariam su juo, jei 
man dar pasisektų kur nors ateinantį sek
madienį surinkti daugiau parašų, tai juos 
pasiųsiu tiesiai į Chicagą, nes penktadienį 
pirmininkas išskrenda į kongresą.

Pradedu planuoti puolimą dar ant vieno 
priemiesčio ateinantį sekmadienį. Bet dėl 
talkos nebenoriu trukdyti išvargusių tau
tiečių. Nueinu į to priemiesčio mokyklą, 
vedamą vieno anglo kunigo, kuris mielai 
pažada talką. Užeinu pas kleboną ir pra
šau, kad jis pakartotinai įspėtų parapijie
čius. Sutinka. Atvažiuoju penktadienį vėl 
į tą mokyklą pasitikrinti, kiek bus savano

kis, anksčiau Matulionis ir daug kitų — tai 
vis plačiosios ir gaivalingos krikščioniško
sios demokratijos srovės žmonės nuošir
džiu ir sunkiu darbu įsijungę į lietuviškojo 
gyvenimo verpetą.

Kaip ž'ūrite į Jaunimo Kongresą?
Kaip vyresnis brolis į jaunesnį — su 

džiaugsmu ir mažute baime, kuri paprastai 
išgaruoja, kai jaunesnis nekartą pasirodo 
geriau, kaip vyresnis. Džiaugiuosi ir tikiu, 
kad jaunimas ne tik pats atsigaivins lietu
vybės verpete, bet entuziazmu užkrės ir 
vyresniuosius. Tikiu, kad jaunimas užims 
savitas pozicijas bendrame laisvės ko
vos fronte ir pasipuoš trispalvėmis, bet ne 
baltomis pasidavimo vėliavomis, kurias 
jiems kiša kai kurie pensijai pasiruošę ir 
sentimentaliam miražui neatsispyrę vadei
vos. Tikiu jaunimu, nes tikiu į ateitį — 
laisvą ir nepriklausomą, krikščionybės ir 
demokratybės ataudais ataustą savo Tė
vynės ateitį.

P. B-s

rių. Kunigas sušaukia savanorius, o jų... 
pilna klasė! Pasikalbėjęs su kunigu, nuta
riu atakuoti tris bažnyčias. Jis suskirsto 
savanorius grupėmis, paskiria grupių va
dus, išaiškina kiekvienai grupei, kur ir ka
da turės būti, žodžiu, organizuoja kariš
kai.

Važiuoju namo ir neiškentęs užsuku į 
čia netoli esančią bažnyčią, gal kunigas 
ir čia pakartotų apie mūsų peticiją. Sutin
ka. Kreipiuos į katalikių mergaičių mo
kyklą ir gaunu dar talkos.

Ateina sekmadienis. Nežinau, kur va
žiuoti, nes noriu visur būti. Tai važiuoju 
nuo bažnyčios prie bažnyčios, ragindamas 
vaikus pasistengti užpildyti pradėtus la
pus. O kaip tie vaikai dirbo! Sunku ir nu
pasakoti: per Mišias ir po Mišių renka pa
rašus prie bažnyčių, o Mišių metu prie au
tobuso sustojimo vietų, po namus, net 
stabdo pravažiuojančias mašinas ir vi
siems sako: padėkit gelbėti Lietuvą iš so
vietų pragaro.

Vakare yra paskutinės Mišios prie mer
gaičių mokyklos. Jos vėl ateina, norėda
mos užpildyti nepilnus lapus. Talkon atei
na ir viena lietuvaitė, Patricija, mėlynakė 
šviesiaplaukė, tikra suvalkietė, pradžios 
mokyklos mokinė.

Baigus parašų rinkimą, nuoširdžiai pa
dėkoju vaikams ir važiuoju pas vieną mie
lą tautietį. Skaičiuojame parašus — 995. 
Čia dar atsiranda 41 parašas, atneštas vie
nos savanorės rinkėjos.

Kitą dieną peticijos reikalu tariu žodį 
savo darbovietėje. Pasirašo- visi, išskyrus 
tris komunistus. Antradienį neinu į darbą, 
nes turiu vykti į ligoninę operacijai. Tai 
dar turiu laiko. Nuvažiuoju prie universi
teto. Studentai mielai rašosi. Baigiasi lai
kas, užeinu į kavinę ir skaičiuoju — 1120 
parašų. Nešu į paštą ir siunčiu tiesiai į 
Chicagą.

Ventos Ešerys

DĖL LENKIŠKŲ PAŠTO ŽENKLŲ
Vilko pirmininko ir kitų lietuvių institu

cijų bei sambūrių žygius, padarytuosius 
dėl Vilniaus simbolio susiejimo su Lenki
jos simboliais Vatikano pašto ženkle, Vliko 
taryba liepos 7 dienos posėdyje pripažino 
laikytinais tikslingais ir esamose aplinky
bėse pakankamais.

Taryba tai nutarė, peržvelgusi Vliko val
dybos pateiktas žinias apie kalbamojo paš
to ženklo atsiradimo aplinkybes ir apie ki
lusių dėl to nepasitenkinimų poveikį Vati
kano kurijoje. Klausimas buvo svarstytas 
ryšium su Vliko valdybos darbo apžvalgos 
vertinimu ir Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio vadovybės kreipimusi dėl to da
lyko į tarybą. (Elta)

— Kai Britanijos min. pirm. Wilsono 
žmona lankėsi Sov. Sąjungoje, „Izvestijos“ 
išspausdino jos eilėraštį „Po bombardavi
mo", sumokėjo jai 30 svarų ir prašo dau
giau panašių kūrinių.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAS IŠ TIESŲ NEŽINO?
Gerbiamas Pone,

Europos Liet. VI.23 laidoje buvo žinutė, 
kad Interpol paieško buv. Ganos preziden
to dr. Nkrumos. Būkite toks geras, p. re
daktoriau, ir praneškite Interpol'ui, kad, 
pagal anglų spaudą, dr. Nkruma yra buv. 
prancūzų Gvinėjoje, kaip koprezidentas tos 
šalies. Nuostabu, kad Interpol to nežinojo, 
ar tai buvo E. Lietuvis?

Su pagarba P. Severs
Redakc’jos pastaba. Tiek Interpol, tiek 

Europos Lietuvis ir anglų laikračiai žino, 
kur šiuo metu yra Dr. Nkruma. Bet Inter
polas skelbia nurodymą areštuoti jį tam 
atvejui, jei jis imtų ir atsidurtų už jį glo
bojančios valstybės sienų.
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LONDONAS
LAIKRAŠTIS NEIŠEIS

RUGPIŪČIO 2 D.

Dėl vasaros atostogų „Europos Lietuvis“ 
neišeis rugpiūčio mėn. pirmąją savaitę.

PALAIDOTAS
ALEKSANDRAS KAZAKEVIČIUS

Po sunkios ir staigios vėžio ligos Londo
no ligoninėje liepos 2 d. miiė A.eksandras 
Kazakevičius, kilęs iš Jiezno apylinkių, 
nuoširdžiai jautraus būdo lietuvis.

Palaidotas liepos 12 d. iš Lietuvių švento 
Kazimiero bažnyčios lietuvių skyriuje šv. 
Patrinko kapinėse.

Kadangi jis buvo viengungis, tad ir į lai
dotuves susirinko daugiausia viengungiai. 
Dalyvavo 86 asmenys.

Būdamas ligoninėje ir nujausdamas, kad 
reikės skirtis su šiuo pasauliu, visiems pri
mindavo, kad jį laidotų taip, kaip Lietu
voje, su visomis tradicijomis: palaidojus 
grįžti į namus ir už jo vėlę suka.bėti rožinį. 
Kadangi laidotuvėse dalyvavo gana didelis 
būrys žmonių, tai iš kapinių visi grįžo į 
Parapijos salę, kur. kun. J. Budzeikos, 
MIC, vadovaujami, atkalbėjo rožinį, o po 
to buvo arbatėlė.

VYTENIECIŲ PAMALDOS

Pranešu, kad jau yra užprašytos Vyte- 
niečių pamaldos, kurios bus laikomos Lon
dono lietuvių bažnyčioje rugpiūčio 21 d., 
sekmadienį, 11 valandą.

Prašau tą dieną pasimelsti už žuvusius 
ir mirusius 9 pėstininkų L. K. Vytenio pul
ko karius.

V. Zdanavičius

IŠVYKA PRIE JŪROS IIASTINGE

Po ilgesnio laiko vėl atgaivinta mintis 
išvažiuoti į pajūrį, šį kartą pasirinkta 
Anglijos istorinė vietovė Hasting's, kuri 
šiais metais švenčia savo 900 metų sukak
tį. Gamta labai graži su aukštomis kalvo
mis ir švariu jūros vandeniu.

Po 8 vai. ankstyvųjų pamaldų autobusas 
pajudėjo iš Londono per Kentą su lietuviš
ka daina ,o grįžtant nuotaika buvo paki
lesnė, nes ne vienam kakta ir veidas buvo 
nuo jūros oro bei saulės paraudonavęs. 
Prie Londono sutiktas lietus nuotaikos ne
pagadino.

NOTTINGHAMAS
ATGAIVA JAUNIEMS IR SENIEMS

Liet. Jaunimo židinyje nuo liepos 23 d. 
iki rugpiūčio 6-7 d. pilnu įsibėgėjimu vyks 
ta liet, berniukams ir jaunuoliams atosto
ginė stovykla.

Atvyko tikrai šaunus jaunimėlis. Vado
vauja kun. Matulis ir kun. Geryba. Pa
gelbsti stud. J. Repšys ir iš Lietuvos nese
niai atvykęs, Vasario 16 gimnazijos atei
nančių metų abiturientas, M. Landas bei 
P. Viržintas iš Rochdalės. moksleivis.

Liepos 31 d. Židinyje po 11 vai. liet, pa
maldų jaunieji atostogautojai atliks pro
gramą. M. Landas kalbės apie pavergtos 
Lietuvos ir Vokietijos liet, jaunimą, paro
dys filmą. Kiti irgi veikliai pasirodys pro
gramoje. Tai bus Jaunimo Metų dvasios 
dvelktelėjimas Vid. Anglijoje.

Atsilankykime jauni ir vyresni.

ROCHDALE
APLANKĖ TĖVŲ KAPĄ

Liepos 14 d. Saleziečių gimnazijos direk
torius kun. P. Gavėnas su kun. P. Urbaičiu. 
vykdami į šiaurinę Angliją, atvežė į Roch- 
dalę jų mokyklos auklėtinį našlaitį P. Vir- 
žintą, kuris Rochdalės kapinėse aplankė ir 
karštai pasimeldė prie savo tėvelių kapo. 
Jo mama mirė 1961 m., o tėvas š.m. balan
džio 17 d., ir Petrukas daugiau jokių gimi
nių neturi.

Našlaitis mokėsi Saleziečių Gimnazijoje 
ir šiais metais ją baigė gerais pažymiais. 
Berniuko išsilavinimas ir išsiauklėjimas 
rodo, kad Saleziečių mokykla yra aukšto 
lygio, ir tėvams saleziečiams už jų atliktą 
kultūrinį darbą tenka didžiausia padėka.

„Europos Lietuvio“ Nr. 18 (910) buvau 
rašęs apie reikalingą našlaičiui paramą ir 
globą. Deja, labai mažai sulaukiau laiškų. 
Pirmasis atsiuntė 1 svarą V. Apanavičius 
iš Nottinghamo, 1.5.0 aukojo J. Kinka iš 
Mansfieldo gal konkrečiausią pasiūlymą 
atsiuntė W. S. Kuzmas iš Kanados, bet ar 
pavyks? Dosniausi buvo rochdaliečiai, o 
ypačiai gražų pavyzdį parodė pensininkas 
P Talačka, kuris iš savo mažų pajamų pa
aukojo 10.0.0 svarų.

DBLS Rochdalės Skyriaus valdyba vi
siems aukojusiems reiškia padėką.

Mieli tautiečiai, jaunimo metų proga 
daugiau kreipkime dėmesio ir į šį našlaitį, 
kurio jauna siela, netekusi tėvų meilės, 
blaškosi svetimųjų tarpe, ieško geradarių, 
užuojautos ir artimo meilės.

D. B.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — liepos 31 d., 11 vai., J. 
Židinyje. Pamaldas giesme ir jaunu žo
džiu paįvairins stovyklaujantis jauni
mas. Visi kviečiami prie Sakramentų.

NOTTINGHAM — rugpiūčio 7 d., 11 vai., 
Jaunimo Židiny.

NOTTINGHAM — rugpiūčio 14 d., 11 vai., 
Jaunimo Židiny.

BRADFORD — rugpiūčio 7 d., 12,30 vai.
HUDDERSFIELD — liepos 31 d., 1 v. p.p.

MANCHESTERIS
SU DARIU IR GIRĖNU MANCHESTERY

Tūkstantinės minios tautiečių susirinko 
į laikinosios sostinės Kauno aerodromą pa
sitikti Atlanto nugalėtojų — Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno. Laukė jų ne vien 
sostinė, bet visa Lietuva. Ir kai skaudi ir 
tragiška žinia aplėkė, kai džiaugsmas tapo 
skausmu -— tauta įsipareigojo tos dienos, 
te- didvyriško žygio niekada nepamiršti.

Tai. kas įvyko prieš 33 metus, šių dienų 
technikai visai nieko nereiškia, nes dabar 
ne Atlantą perskrist( tai daroma kasdien), 
o į mėnulį nu ėkti rengiamasi. Atlantas 
perskristas buvo 1919 m. Bet Darius ir 
Girėnas savo žygį skyrė „Tau, Jaunoji 
Lietuva“.

šeštadienį, liepos 16 d. LVS „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius surengė įspūdingą 
didvyrių minėjimą. Žmonių prisirinko ne 
vien iš Manchesterio ir apylinkių, bet ir iš 
Bradfordo ir Stoke-on-Trento. Salė papuoš 
ta tautine ir ..Ramovės ‘ vėliavomis ir did
vyrių paveikslais. Minėjimą atidaro LVS 
„Ramovės“ pirmininkas K. Murauskas. 
Paskaitai pakviečia kpt. Andruškevičių. 
Prelegentas supažindina klausytojus su la
kūnų siekimais, jų ryžtu.

Po paskaitos pasirodo Bradfordo „Sūku
rio“ moterų kvartetas — Burokienė, Bur
bienė. Virks, Traškienė, akompanuojant 
Burokui, padainuoja Gimtinę ir Vakarėlį. 
S. Karanauskas padeklamuoja Brazdžionio 
Lietuva iš tolo. O po to tas pats kvartetas, 
tik akompanuojant akordeonu ■ poniai 
Virks, padainuoja Ar tu liūdi, broli. Lydėk 
mane ir Aguonėlę. Visos dainos išpildomos 
su dideliu pasiruošimu, ir dalyviai nepa
gaili katučių, vieną net tenka pakartoti.

Dainininkėms įteikiama puokštė gėlių, 
ir minėjimas baigiamas Tautos Himnu.

A. K.

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

jį

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent.

moka 7% (grynais)
už investavimus 5 metams ir ilgiau

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus. 
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

Vilų pirkimo, nuomavimo, taip pat ir vi
sokiais kitais Reikalais Ispanijoje prašo
me kreiptis į mūsų atstovą ten:

Palanga Properties Ltd.,
24 Calle Monasterio de Poblet, 

Comarruga, Prov. de Tarragona. Espana.

VOKIETIJA VASARIO 16 GIMNAZIJA
— Birutė Jasaitytė iš Osnabruecko, bai

gusi vokiečių gimnaziją, studijuoja Muens- 
terio Universitete ekonomiją. Turėjo gali
mybę vykti Amerikon, j lietuviškojo jauni
mo kongresą, bet susilaikė nuo šios pagun
dos. nes rimtai pradėjusi studijas, bijojo, 
kad mokslas galėtų nukentėti — semestras 
būtų neužskaitytas.

— Inž Brinkis Andrius, baigęs studijas 
Hannoveryje, vedė panelę Ilzę Teichgrae- 
berytę, gražiai čia įsikūrė ir dirba savo spe 
cialybėje prie geležinkelio.

— Inž. Rudolfas Brinkis. baigęs staty
bos studijas Hannoveryje, pasiliko su bro
liu šiame mieste, dirba savo specialybėje.

— Dr. Povilas Rėklaitis, mokslininkas, 
meno istorikas, gyvas PLB Vokietijos Kraš 
to Bendruomenės narys, pasiryžo sukurti 
šeimą. Pasirinko sau žmona gailestingąją 
seserį Astridą Bruehmanaitę. Jų santuoką 
palaimino Tėvas Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap., 1966.VH.2 d.

— Kun. Petras Girčius gražiai darbuo
jasi ir nevengia svečių.

-— Tėvas Konstantinas Gulbinus, OFM 
Cap., uoliai dirba — ruošia mokslinį darbą 
apie Mariją Pečkauskaitę. lietuvių rašyto- 
ją-auklėtoją.

— Lietuvoje lankėsi pas savo artimuo
sius Kubaitienė iš Hannoverio ir vienuo'ė 
seselė iš Kettwigo.

— Ekskursijas į Lietuvą organizuoja 
Ričardas Adomaitis Hannoveryje. Jis plati
na tarybinę spaudą, rodo filmus ir verčia
si propagandine-informacine veikla. Jis 
dažnai važinėja į Sov. Sąjungą.

— Stasys Motuzas Vechtos senelių var
du parašė De Gaulle'iui laišką ir prašė šį 
didįjį generolą Sov. Sąjungoj priminti 
Kremliaus valdovams, kad Lietuva nori 
būti laisva ir kad jinai turi teisę būti lais
va. Kaip dovaną pasiuntė lietuvišką kry
žių su lietuvaite, vaizduojančia pavergtą 
Lietuvą.

MIRUSIEJI

A.A. Algirdas-Brunonas Veršelis gimęs 
1928.X.6 d. Kaune, gyvenęs Obeliuose, Ro
kiškio apskr., mirė 1966.VI.il d. Bagersee 
bei Feldmochingen/Muenchen tragiška mir 
timi, — besimaudydamas nuskendo.

A.A. Albertas Vegneris. gimęs 1899.IV. 
24 d. Šakiuose, mirė 1966.VI.23 d. Hannove 
ryje. Dirbo kaip mechanikas, aktyviai reiš
kėsi kaip lietuvis BALFo ir Hannoverio lie
tuvių veikloje. Buvo ramaus, malonaus 
charakterio žmogus, stengėsi lietuviškoje 
dvasioje išauklėti sūnus. Du sūnūs lanko 
Vasario 16 Gimnaziją.

ŠVIETIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Švietimo Komisija pilnos savo sudėties 
(pirm. kun. dr. J. Aviža, sekretorius prof, 
dr. Z. Ivinskis, nariai kun. J. Urdzė ir A. 
Grinienė) posėdžiavo birželio 25 d. Vasa
rio 16 Gimnazijoje, Romuvoje. Buvo svars
tyti bėgamieji reikalai, išklausytas direk
toriaus kun. Br. Liubino pranešimas apie 
dabartinę mokymo padėtį, tartasi su PLB 
Kr. V-bos pirmininku inž. J. K. Valiūnu, 
kaip geriau įvykdyti Kr. Tarybos pavedi
mą paruošti planą dėl eventualaus gimna
zijos laikytojo pakeitimo.

LIETUVOS VOKIEČIŲ SĄSKRYDIS

Lietuvos vokiečiai turėjo gražų sąskrydį 
Bremene nuo 1966.VI.17 d. iki 19 d. Alfred 
Franzkeit skaitė paskaitą tema „Europie
čio uždaviniai mažoje tautinėje grupėje“ 
ir parodė kultūrinę filmelę. Sekančią dieną 
— šeštadienį — buvo surengtas mitingas 
(Kundgebung). kuris vyko Bremeno Mies
to Didžiojoje Halėje. Atidarė jį Bremeno 
Lietuvos Vokiečių Sąjungos Pirmininkas 
Emil Koschek.

Sveikino sąskrydžio dalyvius Bremeno 
ir Neheim-Huesten miestų burmistrai ir 
lietuvių vardu kun. V. Šarka. Karo ir po
kario aukas paminėjo pastorius Alfred 
Franzkeit. Pagrindinę kalbą pasakė Vokie
tijos parlamento atstovas ir visų Vokiečių 
Pabėgėlių Prezidentas Dr. Wenzel Jaksch. 
kuris savo kalboje pareiškė daug kompli
mentų lietuviams Vokietijoje ir Amerikoje. 
Iškilmes užbaigė Lietuvos Vokiečių Sąjun
gos Pirmininkas prof. Dr. J. Strauch. Jis 
savo kalboje ragino susirinkusius remti 
pasilikusius Lietuvoje ir išvežtuosius į Si
birą. palaikyti vienybę savųjų tarpe ir ne
vengti tampresnių ryšių su kitais „europie
čiais". pagerbė lietuvius, kurie tremtyje, 
kad ir mažam skaičiuje, sugeba išlaikyti 
savo gimnaziją. Jos išlaikymą prašė remti 
kaip paskirus asmenis, taip ir vokiškas įs
taigas, prašė nepamiršti Lietuvos tėvynės.

šis mitingas buvo labai kultūringas, gi
lus ir gausus gražiomis mintimis, jaukus 
savo atmosfera. Gaila, kad scenoje tarp 
daugelio įvairių emblemų ir miške vėliavų 
trūko lietuviškos trispalvės ir vyties. Orga
nizacija buvo gera. Iškilmės baigtos Vokie
čių tautos himnu.

Paskiau buvo pietūs ir šokiai, kurie trū
ko iki išnakčių.

Sekmadienį evangelikams pamaldas at
laikė pastorius A. Franzkeit. Aplankius 
Bremeno įžymybes. įvyko pavakariais atsi
sveikinimas.

KUN. DR. PETRAS BACINSKAS — 
BUSIMASIS DIREKTORIUS

PLB Vokietijos Kr. Valdyba savo birže
lio 3 dienos posėdyje paskyrė Vasario 16 
Gimnazijos di.ektorium Švietimo Komisi
jos pasiūlytą kandidatą kun. dr. Petrą Ba- 
činską, kuris tarnybą pradės nuo 1966 m. 
rugsėjo 1 d.

Dr. Bačinskas yra gimęs 1912 gegužės 
18 d. Babronyse, Alytaus apskrityje. 1930 
m. baigęs Prienų gimnaziją. įstojo į Kauno 
Kunigų Seminariją, kur 1935 m. buvo 
įšventintas kunigu, o 1936 m. išlaikė teolo
gijos licencijato egzaminus. 1936-40 m. Mo
lėtų gimnazijoje dėstė tikybą ir lotynų 
kalbą. 1941-44 m. Kaune studijavo filoso
fiją, psichologiją ir pedagogiką, o kartu 
dėstė tikybą suaugusiųjų gimnazijoje. 
1945-50 m. tęsė studijas Insbrucko univer
sitete, 1948 m. įsigydamas filosofijos dak
taro laipsnį. Gyvendamas Insbrucke, buvo 
lietuvių studentų kapelionas ir lietuvių ku
nigų dekanas. 1950 m. išemigravo į Austrą 
liją, kur ėjo kunigo pareigas įvairiose vie
tovėse. 1956-59 m, redagavo „Tėviškės Ai
dus“. Paskiausia buvo lietuvių klebonu 
Gee onge, kur mokytojavo lietuvių sekma
dienio mokykloje ir vadovavo mokinių 
chorui. Šiuo metu savo asmeniškais reika
lais lankosi JAV-bėse ir Kanadoje.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ M.NĖJIMAI

Huettenfeld-Romuva. Lietuvos okupaci
jos 26 metų ir masinių lietuvių trėmimų 
25 metų sukaktis Vasario 16 Gimnazijoje 
buvo paminėta birželio 15 d. Iš ryto, daly
vaujant visai gimnazijai, buvo pakelta tau
tinė vėliava iki pusės stiebo. Vakare gilia
me susikaupime įvyko eisena nuo naujųjų 
rūmų į vėliavos aikštelę. Ją vedė fakelai, 
o jos centre buvo nešamas vainikas su įra
šu „Pagerbti lietuviams, žuvusiems ištrė
mime“. Prie vėliavos aikštelės sustojus 
pusračiu, gimnazijos direktorius priminė 
minimųjų įvykių mintį ir padėjo vainiką. 
Sugiedojus giesmes ir giedant Tautos Him
ną, buvo nuleista vėliava.

25 metų sukaktis nuo lietuvių tautos su
kilimo buvo paminėta birželio 22 d. Ryte 
pakelta vėliava, giedant Tautos Himną. 
Pamokų metu mokytojai papasakojo mo
kiniams apie 1941 metų vasaros įvykius. 
Vakare visa gimnazija susirinko prie vėlia
vos aikštelės, kurioje yra paberta žemės 
nuo Nežinomo Kareivio kapo iš Vytauto 
Didžiojo muziejaus sodelio. 6 mergaitės 
stovėjo garbės sargyboje su žvakutėmis. 
Tarp vyties ir vėliavos buvo suręstas ber
žo kryžius, papuoštas ąžuolo lapų vainiku. 
Direktorius Liubinas tarė žodį, išryškinda
mas sukilimo svarbą ir jo vietą lietuvių 
tautos istorijoje.

Moksleiviai M. Landas (VIII), A. Šmitas 
(VIII) ir A. Bružaitis (V) paskaitė ištrau
kas iš įvairių rašinių apie 1941 metų lietu
vių sukilėlius ir pokario partizanus. Teks
tus jungė visų giedamos giesmės „Apsau
gok, Aukščiausias" ir ,,O Dieve, geriau
sias“. Kapelionui kun. J. Riaubūnui sukal
bėjus pabaigos maldą, giedant Tautos 
Himną, buvo nuleista vėliava.

JONINIŲ LAUŽAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

šeštadienį, birželio 25 d., Skautų Aušros 
tuntas surengė Joninių laužą. Jam uždegti 
buvo pakviestas PLB V-jos Kr. Valdybos 
pirmininkas Jonas K. Valiūnas. Programo
je buvo pramatyti 28 dalykai, tačiau taip 
buvo įsisiūbuota, kad jų skaičius kažin ar 
nepadvigubėjo. Laužas baigtas įspūdingąja 
daina-„Ateina naktis“.

MIRĖ 2 MOKINIŲ TĖVELIS
Petras (VIII) ir Algirdas (VI) Vėgneriai 

birželio 23 d. neteko savo tėvelio, kuris 
Hanoveryje palaidotas birželio 28 d.

PASKUTINIS TERMINAS PADUOTI 
PAREIŠK:MAMS DĖL ATLYGINIMO

1966 m. rugsėjo 30 d. paskutinis termi
nas ieškoti atlyginimo už nustotą sveikatą 
nacių persekiojimo metu. Todėl visi mūsų 
tautiečiai, neišskiriant ir repatriantų, jei 
dar nebuvo pareiškę šitokių pretenzijų 
Vokietijos Federalinei Respublikai, turėtų 
tai padaryti iki rugsėjo 30 d. Toliau atidė
lioti nevertėtų, nes. sprendžiant iš praei
tais metais padaryto įstatymo pakeitimo 
bei papildymo, pavadinto BEG — Schluss- 
gesetz. tektų daryti išvadą, kad ateityje 
neturėtų būti daroma nei įstatymo pakei
timų. nei papildymų.

Pareikšti savo pretenzijas turėtų ne vien 
jų niekad nepareiškę, bet ir tie. kurių ieš
kiniai yra seniau atmesti, kurie iš specia
lių fondų yra jau gavę pašalpas, taip pat 
persekiotų našlės ir vaikai.

Savo pretenzijas turėtų pareikšti ir ka
daise išvežtieji į darbus, jei jie nustojo 
sveikatos ne mažiau 25 procentų.

Tiesa, kiek žinios siekia, šiuo metu te
leista skirti atlyginimą tik asmenims, ku
rie išvežimo metu nebuvo peržengę 17 m. 
amžiaus. Bet įstatymas tokio apribojimo 
nenumato. Todėl, kam nors apsiskundus. 
teismai turės šitokį ribojimą panaikinti. 
Bet, žinoma, terminas nebus atstatytas no
rintiems ieškoti atlyginimo pavėluotai.

SPORTAS

Vasario 16 Gimnazijos sportininkai bir
želio 1 d. turėjo orasviedžio ir futbolo rung 
tynęs su Kaiserslauterno vokiečių katalikų 
jaunimo grupe. Abejos buvo lietuvių įtiki
nančiai laimėtos. Birželio 9 d. įvyko krep
šinio rungtynės su buvusiais gimnazijos 
mokiniais. Jas laimėjo svečiai.

ITALIJA
SALEZIEČIŲ BUVUSIŲ AUKLĖTINIŲ 

SĄSKRYDIS ITALIJOJ

Ruošiamame susitikime numatoma tokia 
šeimyniška programa:

Rugpiūčio 1 d., pirmadienis: atvykimo 
laikas (po kelionės poilsis).

Rugpiūčio 2 d., antradienis: 10 vai. vi
suotinis posėdis — Valdybos rinkimai, 
Buv. Auk.ėtinių Sąjungos pasų atnaujini
mas ar pratęsimas; 17 vai.: futbolo rungty
nės; 21 vai.: bendras skautiškas laužas.

Rugpiūčio 3 d., trečiadienis: dvasinio su
sikaupimo diena su galimai bendromis va
karinėmis užbaigos mišiomis.

Rugpiūčio 4 d., ketvirtadienis: visos die
nos iškyla į Matterhorno sniegynus.

Rugpiūčio 5 d., penktadienis: išvyka į 
Castelnuovą. Po pietų Colle Don Bosco ap
lankymas (spaudos institutas ir nauja šven 
tovė) ir pan.

Rugpiūčio 6 d., šeštadienis: Torino ap
lankymas (visą dieną). Vakarienė ir nak
vynė Castelnuove.

Rugpiūčio 7 d., sekmadienis: užbaigos 
posėdis ir bendros mišios. — Broliška 
„agapė“ — pietūs — „Eisim, broleliai, na
mo, namo...“, arba...

arba, jei galimybės (ir finansai!) leis, il
gesnė išvyka, aplankant Florenciją. Romą 
ar net Neapolį (su rūkstančiu Vezuvijum 
ir iš griuvėsių atkastu Pompėjum...).

Kun. P. M. Urbattis

KĄ PAMATYS GERIAUSIEJI?

„Komjaunimo tiesa“ (liepos 5 d.) rašo, 
kad skaičiavimo mašinų gamyklos kom
jaunimo komitetas kasmet birželio mėn. 
atrenka pačius geriausius darbininkus ir 
gamyklos lėšomis išsiunčia pasivažinėti. 
Šįmet irgi sudaryta 30 tokių išrinktųjų 
grupė. Malonu, žinoma, pasivažinėti! O kur 
juos veš?

Pasirodo, kelionės pirmiausias tikslas — 
aplankyti Baltarusijos ir Ukrainos partiza
ninio judėjimo ir vadinamojo Didžiojo Tė
vynės karo žygdarbių vietas.

Nuobodi ir įkyri turi būti tokia kelionė!

STELMUŽĖS ĄŽUOLO OPERACIJA
Sunday Express birželio 26 d. rašė, kad 

seniausias ąžuolas, kuris, tikima, turįs 
2000 metų, auga šiaurės rytų Lietuvoje, 
Stelmužėje, ir jis turėjo operaciją, kurią 
atliko rusai medžių chirurgai. Išimta su
puvusi mediena ir išpjauti keturi kiti me
džiai — alksniai, vyšnia ir beržas.

Koncertai kolchozininkams
Vilniaus universiteto studentų liaudies 

dainų ir šokių ansamblis koncertavo žemai 
čių festivalyje prie Platelių ežero, tris die
nas viešės pas Telšių rajono kolchozinin- 
kus, o paskui, įsikūręs Palangoje, važinės 
koncertuoti po apylinkės kolchozus.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.U.
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