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SUKAKTIS SU NUOSTOLIAIS NEAPYKANTOS KULTAS
1939 m. rugpiūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. 

slaptomis sutartimis Stalinas ir Hitleris 
nutarė pasidalyti Lietuvą. 1939 m. spalio 
10 d. Lietuvos vyriausybė buvo priversta 
pasirašyti vadinamąją savitarpinės pagal
bos ir nepuolimo sutartį, pagal kurią į Lie
tuvą buvo įvesta apie 20.000 sovietų kariuo 
menės.

1940 m. birželio 14 d. Kremlius įteikė 
Lietuvai ultimatumą ir birželio 15 d. oku
pavo Lietuvą iki Nemuno. Dar kokią sa
vaitę delsė, o vėliau užėmė Suvalkiją iki 
pat Lenkijos-Vokietijos sienų.

Paskui raudonąją armiją pasirodė sovie
tų Užsienio reikalų komisaro pavaduoto
jas Dekanozovas su daugybe partijos vei
kėjų ir NKVD pareigūnų. Lietuvos užgrobi 
mo centrinė buvo SSSR Pasiuntinybė Kau
ne, Laisvės Al. Nr. 4. Iš čia veikė Dekano
zovas ir sovietų atstovas Pozdniakovas su 
savo štabu. Jiems padėjo Maskvoje kursus 
išėję ir ką tik iš kalėjimų bei koncentraci
jos stovyklų paleisti Lietuvos komunistai, 
daugiausia nelietuviai.

Iš karto rusai vengė atvirai Lietuvą so- 
vietinti. Net baudė įsismaginusius savuo
sius vadeivas, kurie viešai išplepėdavo tik
ruosius sovietinius tikslus. Bet jau 1940 m. 
liepos 11d. parodė savo veidą — suėmė 
kelis šimtus lietuvių visuomenės veikėjų ir 
pradėjo vykdyti „liaudies seimo rinkimus”. 
Tasai „seimas" įvedė Lietuvoje sovietinę 
santvarką. Žemė, prekyba, pramonė, na
mai, žmonių sąskaitos bankuose buvo nu
savinti. Lietuviai neteko įprastojo gyveni
mo būdo, darbo, laisvės ir ramybės, pra
dėta žaloti tautinė kultūra, sugriauta eko
nomika. Vykdomi areštai, išplėstas šnipi
nėjimo tinklas. Lietuvių tautinė spauda, 
organizacijos, kultūrinės įstaigos uždary
tos. Pradėti iškelti rusai. Užplūdo alkani so 
vietų kariai su daugybe beverčių rublių, 
ir greit ištuštėjo krautuvės ir sandėliai.

Tuo pat metu pradėta ruoštis masiškai 
tremti žmones. Valsčiuose sudaryti politiš
kai nepatikimų asmenų ir jų šeimų sąra
šai. Naktį į birželio 14 d. visi tie surašytieji 
buvo suimami ir gabenami į stotis. Sugrūs
ti traukiniuose, negaudami net vandens, 
žmonės pradėjo ten pat vietoje mirti. Gyvi 
likusieji buvo išgabenti į Sov. Sąjungos 
šiaurę ir rytus.

Lietuvoje anuomet nedaug kas težinojo, 
kada ir ar iš viso vokiečiai puls rusus, nors 
jau 1941 m. gegužės mėn. Londono radijas 
skelbė pasauliui, kad naciai Sovietų Sąjun 
gos pasienyje telkia kariuomenę. Lietuvoje 
irgi slaptai plito kalbos, kad tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos karas yra neišven
giamas ir kad tai turi įvykti neužilgo.

Gegužės mėn. Lietuvos dangų pradėjo 
raižyti vokiečių žvalgybiniai lėktuvai, 
skraidantieji labai aukštai. Tatai irgi davė 
medžiagos spėlioti, kad vokiečiai ruošiasi 
karo žygiui. Su pirmaisiais vokiečių bom
bų sprogimais iš visų pusių pasipylė šūviai

Septynios DIENOS
ARABAI IR IZRAELIS

JAV lėktuvnešis Intrepid, sekamas Egip
to povandeninių laivų, atplaukė į Raudo
nąją jūrą.

J Viduržemio jūrą atplaukė sovietinių 
karinių laivų.

Britų parlamentas svarstė Agabos įlan
kos blokados klausimus. Jūriniai kraštai 
turės tartis, kad blokada būtų nuimta, nes 
tai yra sąlyga Izraeliui gyventi.

Jei diplomatams per J. Tautas nepasisek 
tų pašalinti blokados, tada gal bus imama
si jėgos.

NAUJI PALYDOVAI
JAV prieš trejetą metų atsisakė minties 

gaminti dirbtinius žemės palydovus, kurie 
susektų paleistąsias raketas ir sunaikintų 
jas. Atsisakyta, nes reikalas buvo susijęs 
su didelėmis išlaidomis.

Dabar tas reikalas keliamas iš naujo, nes 
išlaidos tokiems palydovams pagaminti la
bai sumažėjusios.

KREMLIUS SUSIDOMĖJO SVETLANA
Kai Svetlana Stalina nutarė nebegrįžti, 

tada sovietiniuose pranešimuose buvo tvir
tinama, kad ji oficialiai išvažiavo ir gali 
elgtis kaip jai patinka.

Dabar „Pravda" jau tvirtina, kad JAV, 
pradedant prezidentu, valstybės departa
mentu ir baigiant centrine žvalgybos agen
tūra, ruošia antisovietinę kampaniją, ir į 
tą sambaudį esanti įvelta „sovietų pilietė“ 
Svetlana Stalina.

NAUJI KARDINOLAI
Popiežius paskyrė 27 naujus kardinolus, 

tarp jų 4 amerikiečius ir 3 prancūzus.
Dabar iš viso bus 120. 

į didžiausios panikos apimtą raudonąją ar
miją ir enkavedistus. Tereikėjo per Kauno 
radiją pakviesti vyrus griebtis ginklo ir vy
ti okupantus, ir visa tauta sukilo prieš so
vietinius įsibrovėlius. Bematant visoje Lie 
tuvoje susidarė stiprūs partizanų būriai. 
Gaivališkas sukilimas visiems parodė, kaip 
lietuviai nekentė komunistų ir jų partijos. 
Per vienerius metus žmonės spėjo pažinti 
sovietus iš darbų. Lietuviai pamatė, kokia 
netikusi yra bolševikų iš Rusijos atneštoji 
tvarka.

Pirmuosius vokiečių kariuomenės dali
nius Kaune pasitiko ne raudonarmiečių šū 
viai, bet draugiški partizanų ir miesto gy
ventojų sveikinimai. Sukilėlių vadovybė 
jiems pasiūlė savo bendradarbiavimą ir 
pagalbą kovoje prieš komunizmą. Bet vo
kiečiams tas siūlymas buvo nepriimtinas, 
nes buvo susietas su sąlyga, kad būtų su
teikta Lietuvai laisvė ir nepriklausomybė. 
Pirmųjų pergalių apsvaiginti, jie tikėjosi 
vieni lengvai susidoroti su pakrikusia rau
donąja armija. Reicho vyriausybė nė negal 
vojo laikyti Lietuvos nepriklausoma vals
tybe. Ji atsisakė pripažinti iš sukilimo ki
lusią laikinąją vyriausybę ir jėga ją paša
lino.

Okupavę Lietuvą, vokiečiai ėmėsi žiau
rių priemonių prieš žydus. Iš mažų mieste
lių jie buvo suvežti į didesnius miestus ir 
apgyvendinti getuose. Iš ten buvo imami 
darbams ir šaudomi. Bent mano miestelyje 
(Linkuvoje) taip buvo. Pasirodžius vokie
čiams, jau antrąją dieną buvo įsakyta su
varyti visus žydus vyrus į vieną vietą. Jie 
buvo pakrauti į du sunkvežimius ir išvežti 
Šiaulių link. Išvežamieji isteriškai šaukė 
atsisveikindami su savo šeimomis. Moterys 
ir vaikai buvo suvaryti į miestelio ūkinin
ko daržinę. Praslinkus porai dienų, minia 
moterų ir vaikų buvo nuvaryti į ūkininko 
Atkočiūno miškelį ir ten sušaudyti.

Kai kur, pavyzdžiui, Kretingoje, pa
smerktieji buvo viešai kankinami. Šitos 
viešos žudynės priminė senovės Romos am 
fi teatrus.

Naciai tokiais savo baisiais darbais su
gniuždė mūsų žmonėse kilusį pirmąjį iš
vadavimo džiaugsmą. Daugelis pradėjo gal
voti taip: šiandien jie žudo žydus, o ryt, 
gal būt, mus. Žmonės pradėjo neapkęsti ir 
vokiečių, žiūrėti į juos ne kaip į išvaduo
tojus, bet kaip naują pabaisą. Didėjo pasi
priešinimas ir noras ir šituo okupantu nu
sikratyti. Bet, žinoma, mes savo įsitikini
mams apginti jėga buvome per silpni. Mes 
turėjome sutikti su tokia tikrove, kurią 
mums diktavo aplinka: mūsų gyvenimas 
buvo lyg tarp kūjo ir priekalo.

Dėl hitlerininkų piktadarybių nemaža 
dalis kaltės krinta ir didžiosioms Vakarų 
demokratijoms. Hitleris nebūtų įsigalėjęs 
Vokietijoje, jei Prancūzija, Anglija ir Jung 
tinės Valstybės nebūtų leidusios jam sau
valiauti. Didžiosios Vakarų valstybės būtų

NIGERIJA RUOŠIASI TARPUSAVIO
KARUI
Jau perversmų turėjusi, pati didžiausia 

Afrikos valstybė (56 mil. gyventojų) — Ni
gerija ruošiasi pilietiniam karui.

Rytinės Nigerijos vadovas pik. Ojukwu 
nutarė, kad jo valdomoji krašto dalis yra 
skriaudžiama, ir atsisakė klausyti centri
nės vyriausybės.

Centrinė vyriausybė pradėjo mobilizuo
tis ir ruošiasi „sutriuškinti“ sukilimą.

BROLIAI
Ligi šiol Jordanas vis susikivirčydavo su 

Egipto Nasseru.
Dabar Jordano karalius Husseinas pasi

rašė su Nasseru gynybos sutartį. Jordano 
kariuomenei bendro karo atveju vadovaus 
Egipto vadai.

PASITARIMAS ROMOJE
Europos Ekonominės Bendruomenės kraš 

tų vadai buvo susirinkę Romon pasitarti.
Ta proga prez. de Gaulle‘is buvo susiti

kęs su popiežium.

ARABŲ GRASINIMAS
Arabų kraštai grasina nutraukti alyvos 

tiekimą toms valstybėms, kurios bandytų 
padėti Izraeliui.

Laikysenai suderinti kviečiamas arabų 
kraštų pasitarimas.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIS
Izraelio krašto apsaugos ministeriu pa

skirtas gen. Dajanas, kuris 1956 m. laimė
jo Sinajaus žygį.

1964 m. jis buvo pasitraukęs iš vyriau
sybės. 

lengvai galėjusios nuversti Hitlerio dikta
tūrą, bet jos nedarė nieko. Reikia dar pri
durti, kad demokratinės valstybės nepaisė, 
ką Hitlerio barbariškas režimas daro, o ko 
munistinės Rusijos diktatoriai tą režimą rė 
mė tol, kol naciai neatsisuko prieš juos pa
čius!

O kai Hitleris nusisuko sprandą, tai Va
karų demokratijos davė valią savo naujam 
sąjungininkui — Stalinui daryti, ką jis no
ri. Jisai grobė svetimas žemes, žudė jų gy
ventojus, plėšė jų turtą; bet Vakarų prezi
dentai ir premjerai tylėjo. Tylėjo tol, kol 
pamatė, kad Hitlerio buvusieji draugai 
rengiasi juos „palaidoti“.

Statistika rodo, jog antrajam Pasauli
niam kare padėjo galvas 23 milijonai uni
formuotų karių ir žuvo 28 milijonai civi
lių. Į žuvusiųjų skaičių įeina ir Vokietijos 
koncentracijų stovyklų aukos, peržengu
sios 7 milijonų ribą. Statistika nepilna, nes 
į ją neįrašytos Sov. Sąjungos nusikaltimų 
aukos.

II Pasaulinio karo metu Europoje atsira
do apie 10 milijonų „išvietintų“ žmonių. 
Karą laimėjusieji vakarų kraštai greitai su 
sigrąžino savuosius, šie tuojau grįžo į nor
malaus gyvenimo būvį. O kas mums, kurių 
kraštai svetimų okupuoti? Prisimena ka
daise savam krašte dainos žodžiai: „Kur 
aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu?“ Nie
kuomet nepagalvojome, kad kada nors ga
lėsim sau prisitaikyti šios dainos žodžius.

J. Gutauskas

Vokietis
„Komunistinės sistemos užsimojimo — 

perimti dvasiškai svetimos kultūros pali
kimą — neįvykdomumas niekur nėra toks 
akivaizdus, kaip Baltijos kraštuose“, — 
rašo vokiečių laikraštininkas Harry 
Schleicher savo įspūdžiuose iš Rygos ir 
Vilniaus. (Frankfurter Rundschau, geg. 
5).

Tokią išvadą jis padarė stebėdamas Vii 
niaus bažnyčių likimą. Iš apie 40 Vilniaus 
bažnyčių apie 12 tebetarnauja savo paskir 
čiai, kitos jau kitokiems reikalams naudo
jamos: Katedroj — galerija, universiteto 
koplyčioj — studentų kavinė, kitur — ki
no teatrai, dar kitose — sandėliai, arba 
jos visai užadrytos. Šias dvį pastarąsias 
kategorijas laiko dantys negailestingiau
siai palietę: langai užkalti lentomis, dažai 
blunka, tinkas byra...

Bet kiti reiškiniai dar labiau sutvirtina 
tą išvadą. Tautinis lietuvių menas šiuo 
metu pergyvenąs savo rūšies renesansą 
(atgimimą). Puoselėdami kultūrinį praei
ties palikimą, menininkai nesustoja ties 
sakralinio (religinio, šventybinio) meno 
riba: tą liudija puikūs leidiniai, sutelkę 
primityviosios lietuvių religinės skulptū
ros skerspiūvį.

Tą išvadą H. Schleicheris remia ir Čiur
lionio kūrybos itin plačiu populiarinimu, 
— kūrybos, kuri su dabar vyraujančiąja 
pažiūra į meną vargu ką bendra teturin
ti. Tarp ko kita, jis primena net M. Gor
kio pastabą apie bolševikinę meno teori
ją. Gorkis sakęs, — „...tai gerai, bet kurgi 
svajonė? Kur mūsų svajonės, vaizduotė? 
Kodėl mūsų tarpe nėra tokio polėkio, 
kaip Čiurlionio?.. Argi realizme nėra vie
tos romantikai?“

Bet Lietuvoj menininkai turi šį tą ir dau 
giau, negu Čiurlionio kūrinių reprodukci
jos. Esą, „1929 m. gimusio Krasausko gra
fikoj irgi yra romantinių Čiurlionio sva
jonių, perkeltų į blaivią dabartį“. Esą, 
„Trumpo viešėjimo metu nespėjau suvok
ti, kur to savito lietuvių meno dvasiniai 
šaltiniai: ar siaurame tautiškume, ar įvai
riose europinės kultūros įtakose, kurios 
kaip tik Vilniuje per šimtmečius taip pa- 
gauliai susipynė ir ištobulėjo”.

Harry Schleicher taip pat vaizdingai at
kreipė dėmesį į Vakarų Europoje tebevy
raujančią ignoraciją apie mažąsias Euro
pos tautas, tokias, kaip lietuviai, latviai 
ar estai, kurie neturėjo laimės šimtmečius 
gyventi laisvai, be savo didesniųjų kaimy 
nų įsikišimų. Apgailestaudamas pavaizda
vo, kaip ir vokiečiai dažnai mažąsias tau
tas sutapdina su jas tuo ar kitu metu val
džiusiais didesniaisiais. Tą reiškinį jis pa
šiepė, perduodamas vieno latvio papasa
kojimą apie nuotykį, tam latviui besilan
kant Vokietijoj su sovietinių ekskursantų 
būriu.

Eisenacho mieste ekskursija lankiusi 
Bacho muziejų. Aiškintojas paklausęs, gal 
kas iš svečių norėtų paskambinti Bacho 
cembalu. Latvis pabandęs, ir šeimininkas 
netrukus nusistebėjęs: „Kaip rusas gali 
taip gerai skambinti Bachą!“ — „Aš ne 
rusas, aš latvis“, atsakęs muzikas. —

Komunistų partija pareikalavo, kad kiek 
viena Okupuotos Lietuvos įmonė, įstaiga, 
mokykla, bolševikinis dvaras ir kiekvienas 
gyventojas pasižadėtų kuriais nors ypatin
gais veiksmais atžymėti rusų revoliucijos 
penkiasdešimtąsias metines. Partija ir 
konkrečius pasiūlymus pateikė, kokie tie 
atžymėjimai turėtų būti. Jie maždaug 
bendri visoms sovietinėms respublikoms ir 
tik jų sostinėse pritaikyti vietos sąlygoms.

Vienas svarbiausių Maskvos reikalavi
mų yra išaiškinti, pagerbti ir „įamžinti“ so 
vietinei santvarkai įvesti nusipelniusius as 
menis. Kadangi Lietuvoje sovietinę san
tvarką įvedė ne patys lietuviai, o ją ant 
durtuvų atnešė rusai, tai šiais metais tu
rės būti ypač sustiprintas „vyresniųjų bro
lių“ kultas. Zimaninė „Tiesa" pranešė, jog 
„visur laukiami svečiai bus kovų vetera
nai iš broliškųjų respublikų“. O mes jau 
žinome, kad šitie svečiai niekada nesiduo
da du kartus paprašomi. Jų ir be jokių pra 
šyrnų prigarmėjo pas mus daugiau, negu 
reikia. Tik visa bėda su jų grįžimu namo...

Iš tikrųjų mūsų tėvynės nebūtų komuniz 
mas užplūdęs 1940 metais, o po antrojo pa
saulinio karo nebūtų išsilaikęs nė vienos 
savaitės, jei už jo nebūtų stovėjusi karinė 
Sovietų Sąjungos pajėga.

Nurodymų, kaip minėti rusų revoliucijos 
jubiliejų, pilna sovietinė lietuvių spauda. 
Jie buvo paskelbti pernai. Kokius reikala
vimus iškėlė maskvinė partija tai progai? 
Pirmiausia ji paragino padidinti gamybą. 
Okupuotoje Lietuvoje tas reikalavimas vir

Vilniuje
„Latvis? O kas tai?“, pasirodė tiuringie- 
tis su savo nesusivaikymu geografijoj. — 
„Aš iš Rygos“, — patikslino latvis. — 
„Ach taip, iš Rygos... Juk tai vokiškas 
miestas“...

Supratęs, kad toks nesusivajkymas ap
gailėtinas, autorius pasipasakojo vėliau 
Vilniuje ir pats save ne kartą sugavęs dar 
nenusikračiusį kaikurių įsišaknijusių, ma 
žosioms tautoms skriaudingų politinių kli 
šių. Būtent, tik Vilniuje būdamas pajutęs, 
kad dar nesąs nusikratęs seno įpročio Vii 
nių vadinti Wilno, nors seniai žinąs, kad 
Wilno tai lenkiškas Vilniaus vadinimas, 
kad Vilnius lenkų tik apie 20 metų teval- 
dytas ir kad tai nesudarė pagrindo Vil
nių dažnai vadinti lenkišku vardu... Ta 
proga plačiai papasakojo senąją Lietuvos- 
Lenkijos santykių istoriją ir Vilniaus 
vaidmenį tais laikais. Vilnius tapo dviejų 
kaimyninių kultūrų kristalizacijos taškas, 
todėl — „Europinė kultūros ir dvasios is
torija čia paliko kiekvienos savo fazės 
pėdsakus, kurie ir šiandien to Lietuvos 
metropolio lankytoją priverčia pagalvoti, 
kad vakaruose taip dažnai vartojamos 
siauražiūriškos formulės neapima tikro
sios Europos sąvokos“.

šiame europiškumo palikime lankyto
jas įžvelgė viltį, kad ir toliau Vilnius su
gebės išlikti europiškas miestas. Atrodo, 
kad tokių vilčių jis pajuto ir miestą jam 
rodžiusių architektų pažiūrose bei užsimo 
jimuose, nors pastebėjo, kad ir Vilniuj, 
kaip sovietiniuose miestuose, tikrovę stel
bia planinis optimizmas — begalė kalbų 
apie tai, kas dar tiktai bus... (ELTA)

paxa m ax
— Vežęs per dideliu greičiu 43 britų 

pensininkus, Vokietijoje prie Neuhauseno 
šoferis apvertė autobusą, 15 žuvo, 25 su
žeisti.

— Iš Merbacho į Strasburgą perkeltas 
kareivis susilaukė katino, kurį jis prieš 21 
dieną palikęs senojoje vietoje (nuotolis — 
70 mylių), ir keturkojis draugas atėjo pas 
jį per kalnus.

— Montrealyje, Kanadoje, policija su
ėmė porą, kuri turėjo su savim heroino už 
apie 5 mil. dolerių.

— Grupė JAV mokslininkų protestuoja 
prieš sumanymą erdvėn ties Vietnamu iš
kelti didžiulius veidrodžius, kurie naktį 
apšviestų džiungles ir priešo taikinius pu
sės mylios diametru.

— Matadoras Romero (Ispanijoje) nu
baustas 150 svarų, kad atsisakė kovoti su 
prastos rūšies bulium.

— Texase, JAV, už 3 mil. dolerių sko
los buvo išvaržyta Medderso priklausiniai, 
o jis, vos pajėgdamas išsiversti su žmona 
ir 10 vaikų, prieš 6 metus išgirdo, kad gi
minaitis jam palieka didelius plotus žemės 
su alyvos šaltiniais, kurių jis vis dėlto ne
gavo, bet jis iš Neturtingųjų Seserų gavo 
paskolos, nusipirko didelį ūkį ir baliams 
išleisdavo po 15.000-20.000 dol. per savaitę, 
bet pagaliau ėmė ir sujudo skolintojai. 

to šūkiu „jubiliejiniais metais jubiliejinį 
derlių“ ir pan. Tačiau reikalavimas didin
ti gamybą nėra pagrindinis šūkis. Svar
biausias ir lietuviams, tur būt, nemaloniau 
sias dalykas tai įsakymas aiškinti, rinkti 
ir pagarbioje vietoje laikyti medžiagą apie 
kovų už sovietinės santvarkos mūsų krašte 
įvedimą dalyvius. Jis rodo, jog partija nė 
nemano leisti pamažu užgyti tuoj po antro
jo pasaulinio karo lietuvių tautai padary
toms skaudžioms žaizdoms.

Komunizmas užvaldė Lietuvą ne iš vi
daus, bet iš lauko. Tačiau bolševikų agita
cija, demagogija ir provokacija 1940-41 
metais ir po karo bei per karą besikeičian
čios okupacijos davė nelemtus vaisius. Dau 
geliu atvejų lietuvis pakėlė ginklą prieš 
lietuvį, brolis prieš brolį, sūnus prieš tėvą. 
Įsiviešpatavo įtarinėjimo, neapykantos ir 
keršto aistros. Mūsų tarpusavio nesantai
ka pasinaudojo tik Maskva. Šiandien švie
sesni lietuviai mano, kad yra atėjęs laikas 
užmiršti vieni kitiems padarytas nuoskau
das. Jie pageidauja, kad prieš porą dešim
čių metų vyravusių aistrų nuodais nebūtų 
nuodijamos bent jaunosios kartos širdys. 
Jie trokšta, kad kada nors ateityje nušvi- 
sianti laisvės aušra nevirstų senų sąskaitų 
suvedinėjimo orgija, bet taptų tautinio su
sitaikymo švente ir kūrybinio pakilimo 
himnu. Panašių balsų galima užtikti ne tik 
laisvųjų lietuvių, bet ir okupuoto krašto 
spaudoje.

Tačiau maskvinė partija visada siekė ir 
siekia mūsų tautos suskaldymo, vadovau
damasi garsiuoju šūkiu — skaldyk ir val
dyk. Kremlius žino, kad vieningą ir sąmo
ningą tautą sunku nutautinti ir organiškai 
įjungti į „plačiąją tėvynę“. Todėl jo agen
tai negailestingai drasko bepradedančias 
užgyti žaizdas. Tam gerą progą teikia rusų 
revoliucijos 50-osios metinės.

Būdingas Jurbarko rajono „Gegužės pir
mosios“ kolchozo nutarimas „surinkti me
džiagą apie kolchozo teritorijoje buvusius 
kovotojus už Tarybų valdžią, įrengti jiems 
atminti šlovės kambarį, žuvusių nuo bur
žuazinių nacionalistų rankos kovotojų at
minimui atidengti prie kolūkio kontoros 
memorialinę lentą“. Nutarime sakoma, jog 
tie gerbsimi kovotojai žuvo už sovietinės, 
t.y. okupacinės valdžios įvedimą. Bet kas 
gi jos šiandien nori? Nebent tik tie, kurie 
verčia taikius žemdirbius priimti tokius nu 
tarimus. Visi kiti trokšta laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos, pačių lietuvių tvarko 
mos, o ne Maskvos okupuotos, rusinamos 
ir ūkiškai išnaudojamos. Todėl jie nori ne 
tariamosios šlovės kambarius ir memoria
lines lentas įrengti okupanto suvedžio
tiems žmonėms, bet kuo greičiausiai už
miršti ir nebeminėti. Tačiau partija susi
rietusi pučia blėstančias neapykantos ir 
keršto žarijas, kad tik jos neišblėstų.

Augustinas Upėnas

— Kadangi „New York Times" ir „Li
fe” nusipirko teisę išspausdinti Svetlanos 
Stalinos atsiminimus, negavo vizų įvažiuo
ti į Sov. Sąjungą pirmojo 4 bendradarbiai, 
antrojo — vienas redaktorių.

— Iš Londono pasisiūlė važiuoti padėti 
Izraeliui apie 1.000, išvažiavo pirmieji 70.

— Sudanui priklausančioje Nubijos da
lyje italų archeologai iškasė freskomis iš
puoštą bažnyčią, kuri galinti būti iš X ar 
XI amžiaus.

— Sovietų rašytojas Ilja Ehrenburgas 
vienoje paskaitoje pareiškė, kad atitinka
mas rašytojų komitetas pasiūlęs Sov. Są
jungoje išleisti B. Pasternako romaną „Dr. 
Živago“, kuris buvo išleistas užsieniuose ir 
už kurį autoriui buvo paskirta Nobelio pre 
mija (puolamas partinių, jis atsisakė pre
mijos).

— Austras lakūnas perskrido Vengrijos 
sieną, paėmė ten šeimą ir be jokių nesusi
pratimų grįžo atgal.

— Svetlanos Stalinos sūnus pareiškė, 
kad jis parašęs savo motinai, jog ji neturė
jusi jokio pagrindo pasilikti svetur.

— Remdamiesi Maskvoje, Leningrade ir 
Vilniuje surinktais apklausinėjimais, sovie 
tų sociologai skelbia, kad iš 66 apklaustųjų 
porų tik viena vedė pirmą kartą susitikusi 
gatvėje, 27 procentai pirmą kartą buvo su
sitikę pobūviuose pas savo draugus, 21 pro 
centas susitiko darbe, 17 procentų mokyk
lose ir 9 procentai vedė savo vaikystės die
nų simpatijas.

— Olandijoj į Amsterdamo uostą pripra
to rinktis eilė apžėlusių jaunuolių, kurie 
šiais laikais bytnikais vadinami. Jie užka
binėdavo keleivius ir ypač jaunas mergai
tes, kurios ateidavo sutikti parplaukusių 
bemužėlių-jūrininkų. Balandžio 4 d. apie 
200 jūrininkų apsupo bytnikus ir, kerštau
dami už mergaičių užkabinėjimą, nukirpo 
kareiviškai plaukus ir barzdas. Dabar byt
nikai privengia jūrininkų ir rečiau rodosi 
Amsterdamo uoste.

1
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LIETUVOS 
MOKYKLAI

Stambių ir mokykloms skirtų mažesnių 
ir mažų Lietuvos istorijos knygų ir vado
vėlių svetur gyvendami per tuos 20 metų 
esame susilaukę visos krūvos. Rodos, jau 
lyg ir turėtų užtekti visiems ir net tam 
jaunimui, kuris eina i lietuviškas savait
galines mokyklas. Kiek gi čia to jaunimo 
beturi noro pasimokyti lietuviškų daly
kų, tarp jų ir Lietuvos istorijos!

O pasirodo, kad tų istorijų dar vis 
trūksta! Kur jos dingsta? Kad jų trūksta, 
tai būtų geras ženklas. Dar yra, kas rašo, 
dar yra, kas išleidžia, tai tegu visi skaito, 
mokosi ir šviečiasi, jeigu tik yra norinčių. 
Jaunas ir senas lietuvis turi susipažinti 
su savo krašto ir tautos praeitim.

Naujų Lietuvos istorijos vadovėlių 
dažnokas pasirodymas, žinoma, man kelia 
įtarimą, kad didelę dalį jų susikrauna sa
vo lentynose vis tie patys lietuviai. Šitoks 
įtarimas man kyla, nes ir pats tų visokių 
istorijų turiu visą galybę, mūsų pačių sve 
tur išleistų ir sovietinių. Man vis rūpi pa
sitikrinti, kuo jos viena nuo kitos skiria
si, ir taip jas sau gražiai kraunu į lenty
nas tarp kitų knygų ir net nė apytikriai 
atimintinai negalėčiau pasakyti, kiek jų tu 
riu. Bet net ir netikrinęs, kurias turiu, ga 
lėčiau maždaug tvirtinti, kad ne šimtapro 
centiškai visas esu surinkęs, kurios per šį 
dvidešimtmetį buvo išleistos šiapus ir ana 
pus.

Gal ir klystu pagal save spręsdamas, 
bet vis tiek manau, kad yra ir daugiau to 
kių, kurie turi ne po vieną Lietuvos isto
riją. Vadinas, mes, tie knyginiai, ir suma
žiname išleistųjų istorijų skaičių. Taip su
mažiname, kad jų vis pritrūksta net mo
kykliniam jaunimui!

O įrodymas, kad tų vadovėlių trūksta, 
štai yra dabar JAV LB Kultūros Fondo iš 
leistoji Lietuvos istorija, atspausdinta fo
tostatiniu būdu (tekstas rašytas rašomąja
. ......................................................................................................................................................................................................mmmiiiiiiimmimiiiimiii

J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
(6)

SU ROCHESTERIO LIETUVIAIS

Kiekvienas kraštas turi kažką savito, 
būdingo.

Anglijos miestai Skiriasi nuo kanadiškų 
h amerikietiškų pastatų solidumu, sun
kumu, nes pastarieji statybai naudoja 
daugiausia medį ir išlaukinę pusę nudažo 
kokia nors ryškia spalva. Eini gatve, žiū
ri į neaukštus namukus, ir jų spalvingu
mas primena visas vaivorykštės varsas. 
Be to, kiekvieni namai čia yra skirtingo 
stiliaus — vengiama uniformuotumo, 
kaip įkyrios jr nelanksčios diktatūros.

Ir žmonės visur skiriasi ne tik skoniu, 
polėkiais, bet ir papročiais, išsireiški
mais. Kad ir ta pačia kalba kalbėdamas, 
vieno krašto žmogus kartais kalba apie 
ratus, kito — apie batus.

Amerikietis H. Allen Smith tvirtina, 
kad egiptiečiai auginą specialų augalą 
(henną), iš kurio išspaustais raudonais 
dažais moterys išsitepančios rankų del
nus bei kojų padus; tais dažais taipgi per
dažomos arklių uodegos. Amerikiečiai, H. 
A. Smith aiškina, labiau vertiną kitus ne
raudoninamų moterų ir arklių kraštutinu
mus.

Kiekvienas italas, toliau dėsto Smith, 
pradedant vienuolikmečiu ir baigiant šim 
to trejų metų amžiaus, gerą laiko dalį pra 
leidžiąs vaikščiodamas pagrindine gatve 
ir įgnybdamas turistei į plačiausią vietą 
Pietų Amerikoje, girdi, šis italų sportas 
esąs žymiai patobulintas: turistei betim- 
piant pagrindine gatve, ją pasiveja vyras, 
įgnyba ir tuo pačiu metu pagiria jos pe
čius. Amerikoje, pasak jo, niekad taip ne
sielgiama pagrindinėje gatvėje, o „tiktai 
šaligatviuose“...

Pagaliau tas pats autorius priduria, kad 
jo draugas Avery manąs, jog prancūzės 
mirkančios save kvepalais, nes nenorin
čios vargti vonioje; anglai turį ilgus vir
šutinius dantis ir nuolat perpsi „pip-pip", 
o jų moterys nežinančios, kokiu būdu su
dėti savo plaukus; airiai užauginą tokią 
daugybę bulvių, kad jas sutarkuoja, pa
gamindami „Irish whisky“, ir, atstypsėję 
namo vėlyvą vidurnaktį, stengiasi iš sa
vo žmonų išmušti plepumą.

Taigi nenuostabu, kad, pasitelkę gerą 
nuotaiką, vienas kalba apie ratus, kitas 
— apie batus ir susitaria kaip višta su va
nagu.

Lietuvių klebonas

Niekur nesusidūriau su tokia gausa se
nųjų lietuvių, kaip čia, Rochesteryje. At
važiavę ir įsikūrę prieš šešiasdešimt ar 
net septyniasdešimt metų (pirmieji lietu
viai pradėję čia kurtis apie 1895 m.), ir 
patys nepamiršo lietuvių kalbos, ir savo 
vaikus lietuviškai išmokė.

ISTORIJA

mašinėle). Tai vadovėlis penktai klasei ir 
devintam skyriui. Vadovėlis didelio forma 
to, 46 psl. Tekstas spausdintas vienoje la
po pusėje. Kadangi fotostatinis spausdini
mo būdas yra patogus iliustruoti, tai čia 
irgi turime kunigaikščių portretų, žemė
lapių ir kt.

Istorija apima senąją Lietuvą iki po 
Žalgirio mūšio.

O tikrus vargus, kaip to vadovėlio rei
kėjo, įžangos žodyje papasakoja autorius 
V. Liulkevičius. Jis jau kelintus metus dės
to Lietuvos istoriją Chicagos Aukštesnio
joje Lituanistikos Mokykloje, ir vis jam 
tekdavo mokiniams paruošti atskiras pa
mokas, spausdinti rotatorium ir tuos lape 
liūs išdalyti ištroškusiems mokslo. Galų 
gale mokyklos vadovybė pažadėjo išspaus 
dinti šį jo paruoštąjį vadovėlį ir ištesėjo.

Išspausdinta 1000 egz. Kaina 1.25 dol.
Kas norėtų užsisakyti, leidėjo adresas 

yra šitoks: JAV LB Kultūros Fondas, c/o 
Jonas Bertašius, 5348 So. Talman, Chicago 
32, Ill. K. Abr.

DU SAMBŪVIO VEIDAI
The Two Faces of Coexistence —Du sam 

būvio veidai — yra vardas ką tik iš spau
dos išėjusios Alfredo Beržinio knygos, 
kuria verta skubiai susidomėti lietuviams, 
turintiems progų pasvarstyti su nelietu
viais visuomenininkais bolševizmo-komu- 
nizmo kėslus tarptautinėje plotmėje bei bū 
dus jiems atremti. Ypač turintiems progų 
skaityti tais klausimais paskaitas nelietu
vių visuomeniniuose klubuose bei organi
zacijų renginiuose ši knyga yra gausus 
aruodas tokioms paskaitoms būtinų doku
mentinių bei faktinių informacijų, tezių ir 
samprotavimų.

Knyga išleista Robert Speller and Sons, 
10 E. 23 St., New York, N.Y. 10010. Kaina 
6 dol. (E)

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)
Geriausias pavyzdys — šv. Jurgio lie

tuvių parapijos klebonas kun. Pr. Valuke- 
vičius-Valukas, gimęs čia, Rochesteryje, 
lietuvių ateivių šeimoje (1911.XII.28), ir 
dar tebeturįs guvią našlę motiną bei sėk
mingai pašto žinyboje dirbančią sesutę 
Onutę.

1938 m. baigęs šv. Bernardo kunigų se
minariją ir įšventintas kunigu, nuo 1956 
m., kada kun. J. Bakšys pasitraukė į atsar 
gą, klebonauja lietuviškoje parapijoje ir 
gerai supranta lietuviškus reikalus: padė
jo daugeliui iš Vokietijos atvykusių lietu
vių gauti darbo, prisidėjo prie lietuviško 
radijo pusvalandžio suorganizavimo, o, 
pirmininkaudamas Lietuvių fondo vajaus 
komitetui, fondo reikalams surinko kelio
lika tūkstančių dolerių.

Mes su juo dažna proga paliečiame lie
tuvybę, jos išlaikymą ir ieškome praktiš
kesnių būdų, kad priaugančioji karta ne 
tik išmoktų, bet ir ateityje nepamirštų lie 
tuvių kalbos. Ta prasme jis nėra dogmati
kas ir nuolat ieško, aiškinasi, tariasi.

Gerai nusimanydamas, kokios įtakos ga 
Ii padaryti lietuviškoji spauda, ir žinoda
mas jos medžiaginius sunkumus, remia 
ją, užsisakydamas eilę laikraščių bei pirk 
damas naujų knygų. Kai užtiko mane ra
šantį reportažą ir sužinojo, kad skiriu jį 
londoniškiam „Europos Lietuviui", prašė 
būtinai jam užsakyti tą savaitraštį, nes 
„jei mes neremsime lietuviškų laikraščių, 
kaip jie beišsilaikys“.

Vieną penktadienį, beaižant didžiulio 
vėžio žnyples ir kojas ir keliems bedisku- 
tuojant lietuvybės išlaikymo problemą, 
nepasitenkino atitrauktais ir nerealiais 
svarstymais, bet tiesiog lietuvišku tiesu
mu paklausė:

— Pasakykite man, ką reikia konkre
čiai daryti, kad lietuvybė nesunyktų?

Gražu žiūrėti, kaip šis, Amerikoje gi
męs lietuvių parapijos klebonas, gražia 
lietuvių kalba šnekasi su ketvertų, šeše- 
rių ar dvylikos metų čia gimusiais lietu
viukais.

Antra vertus, jis jaučia, kiek nesklan
dumo ir žalos į lietuvišką veiklą įneša 
žmonių nesutarimas, papliauškos, ir ne 
kartą. nerasdamas konkrečios išeities, 
sunkia tyla protestuoja.

Su lietuviais

Misijų metu su kun. klebonu aplankau
,fsergančius lietuvius. Kelis jų randame li

goninėje, kitus — besiilginančius namuo
se. Beveik jie visi — seni ateiviai, pri
slėgti seno amžiaus ar įvairių ligų.

Su visais kalbame tik lietuviškai.
Vienas pagyvenęs vyras — įdomus, gar

banotais plaukais — sunkiai alsuoja. Ilgo 
gyvenimo — kuriantis, kovojant dėl gėrės 
nės ateities — nuvarginta širdis nepajė-

Vokietijos kunigai studijuoja
Gegužės 16-18 d.d. Sielovados direkto

rius kun. dr. Jonas Aviža buvo sukvietęs 
Vokietijoj gyvenančius lietuvius kat. kuni
gus į Romuvą studijiniam suvažiavimui. 
Visas tris dienas ištisai dalyvavo 10 kuni
gų, o 3 buvo atvykę vienai dienai ar trupu
čiui ilgiau. Paskutinę dieną suvažiavimą 
pagerbė savo atsilankymu ir Europos lietu
vių už Lietuvos ribų ganytojas vysk. Pra
nas Brazys. Studijose aktyviai dalyvavo 
tai pat 2 pasauliečiai, ateitininkų ir sen
draugių ir studentų sąjungų pirmininkai.

Po Sielovados direktoriaus įvadinio žo
džio pirmąją paskaitą „Vatikano II konsi- 
lija ir pastoracija“ laikė kun. Augustinas 
Rubikas, prieš savaitę laiko, gegužės 10 d., 
tyliai paminėjęs savo kunigystės sidabrinį 
jubiliejų. Pradžioje prelegentas giliu įžval
gumu ir jam savitu patraukliu lengvumu 
nagrinėjo pastoracijos sąvokos kilmę, jos 
vystymąsi ir turinį. Antroje dalyje sklaidė 
II Vatikano konsilijos svarstymus ir nuta
rimus apie pasauliečio vietą Bažnyčioje, o 
ypač tame vyksme, kuris vadinamas pasto
racija. Vienas pagrindinių dalykų esąs rei 
kalas visiems B-čios nariams, pasaulie
čiams ir kunigams, pilnai pajusti bendrai 
nešamąją atsakomybę. Paskaita buvo su
sieta su gyvomis ir įdomiomis diskusijo
mis.

Tą pačią dieną antrąjį referatą skaitė 
kun. Jonas Dėdinas. Tema: „Lietuvio ku
nigo pastoracinės problemos tautinėje dia
sporoje“. Referentas, aštriai formuluoda
mas, kėlė esminę lietuviškosios pastoraci
jos problematiką, išeidamas iš tikrosios pa 
dėties Vokietijoje, nevengdamas nė klau
simo, ar nėra laikas nuo lietuviškosios pas
toracijos Vokietijoje iš viso atsisakyti. Kai 
kuriais atvejais ji esanti net kliūtimi re
guliariam tikėjimo praktikavimui, nes da
lis žmonių, pvz., galvoją, kad sekmadie
niais reikia dalyvauti šv. Mišiose tik tada, 
kai jas laiko lietuvis kunigas. O lietuviam 
kunigam nėra įmanoma kiekvieną sekma- 

turėjęs parduoti namus, dinimas ir tarnyba žmogui. Kunigai turi

gia sveikai, gyvybiškai plakti: sėdi nulei
dęs galvą, sunkiai kosti, kruni.

Pagyvenusi moteris jau keleri metai be 
maž neišlipa iš lovos. Pusė jos kūno para- 
ližuota. Guli ligos prirakinta prie lovos ir 
ilgisi visko, o daugiausia bažnyčios, į ku
rią jau nebegali nurėzlintį. Ji nekrūpauja 
mirties — visas gyvenimas ir taip apkar
tęs.

Našlė moteris, paskutiniojo karo metu 
išbėgusi į vakarus, nusilaužė koją. Skaus
mai, ilgas stimpsojimas su sugipsuota ko
ja pakerta jos dvasią, ir jos veidas liūde
sio bei nusiminimo rumbėmis išvagotas.

Senas, pražilęs senelis stovi, įsikibęs lo
vos atkaltės, ir liūdnomis akimis dėbčioja 
į mane. Tačiau jis džiaugiasi, kad nors 
marti ji prižiūrinti: vienas nebegalėjęs il
giau gyventi ir 
kuriuose savo žmoną nukaršinęs.

Yra ir daugiau liguistų, pasenusių seno
sios kartos lietuvių, kurie prieš daug me
tų sunkiai dirbo, taupė dolerius, kūrėsi, 
aukojo lietuviškos bažnyčios ir mokyklos 
statybai. Šiandien raudonuoja šauni baž
nyčia, vaikai, jaunimas ir suaugusieji ren 
kasi pamokoms, sueigoms, minėjimams ir 
pobūviams puikioje salėje, o jie — pavar
gę, susimąstę ir surezignavę — karčiai iš
gyvena savo gyvenimo saulėlydį.

O kur jų vaikai? Kokios jų nuotaikos?
Gerai nežinau. Nenoriu skubėti su nuo

sprendžiu, kai esu tarp jų vos kelias sa
vaites.

Tačiau vienas bičiulis pastebėjo, kad, 
jei bent dauguma antrosios kartos lietu
vių su visais pajėgesniais, taigi ir su prieš 
keliolika metų įsikūrusiais, rinktųsi lietu
viškose pamaldose, minėjimuose ir pobū
viuose, — bažnyčia ir salė vargiai visus 
sutalpintų.

Du vyrai ir moteris

Taip, kiekvienas kraštas yra būdingas 
savo gamta, žmonėmis ir papročiais. Kiek 
vieno krašto žmonės bei jų papročiai, man 
ding, veikia ir prisiglaudusius lietuvius.

Vienas pokštininkas tvoja iš peties ši
tokį pokštą, tariamai garsiai kuždamą 
Bulgarijoje. —

Ištaigingas laivas paskęsta netoli ato- 
grąžinės salos. Išsigelbsti vos du vyrai ir 
viena moteris.

Jeigu likę gyvi būtų italai, — riečia 
pokštininkas, — vienas italas nužudytų 
antrą ir laimingai gyventų su moterimi. 
Jeigu būtų išsigelbėję prancūzai, visi trys
laimingai gyventų, kaip vyrai ir moteris. 
Jei visi trys būtų vokiečiai, abu vyrai pra 
dėtų kovą, kurioje žūtų ir juodu ir mote
ris. Tačiau jei gyvi likę būtų bulgarai, jie 
kreiptųsi į Kremlių, klausdami, ką dary
ti

O jeigu tie trys būtų lietuviai?..

(Bus daugiau)

dienį visur laikyti pamaldas, kur tik yra 
lietuvių. Jaunimas iš viso esąs išslydęs iš 
lietuvio kunigo rankų. Atpalaiduotas kuni
gų laikas būtų galimas paskirti kūrybai, 
kad ir kovai prieš iš okupuotosios Lietuvos 
platinamas bedieviškas mintis įvairiais raš 
tais, ypač buvusio kunigo Ragausko roma
nais. Paties referento ir vėliau vykusių dis 
kusijų metu buvo primygtinai pabrėžta, 
kad lietuviškoji pastoracija esme esanti 
tik pagalbinė, o reguliarus tikėjimo prak
tikavimas turįs vykti vietinėse parapijose. 
Tačiau kaip pagalbinė ji esanti būtinai rei
kalinga.

Sekančios dienos pirmąją paskaitą laikė 
ateitininkų studentų sąjungos Vokietijoje 
pirmininkas socialinių mokslų magistras 
Vincas Bartusevičius, kalbėdamas apie 
„Kunigą ir jaunimą tremtyje". Giliai iš
mąstytoje ir gausiais statistiniais duome
nimis išmargintoje paskaitoje Bartusevi
čius pirmoj eilėj žvelgė į vokiečių jaunimo 
religingumą, nes lietuviškasis jaunimas da 
lijasi tomis pačiomis problemomis ir gyve
na panašioj dvasios būsenoj, kaip ir vokiš
kasis. Vienas pagrindinių religinio gyveni
mo bruožų dabartiniame jaunime esąs re
liginės informacijos ieškojimas. Ieškoma 
įdomumo. Nesuvirškinta religija tampa įdo 
mi. Vyraujanti manymo religija, be santy
kio su Dievu, kaip Tu, kaip asmeniu. Pa
maldumas esąs nesavarankus, susietas su 
reikalavimais ne sau, o kitiem, ypač kuni
gam. Jei keliamas klausimas, ko jaunimas 
laukia iš kunigo, tai galima atsakyti, kad 
to laukimo centre yra žmoniškieji aspek
tai. Daugeliu atvejų Bažnyčia esanti pasi
dariusi daugiau parengimų draugija, o ne 
gyvenimo išpildymu, jo įprasminimu. Pre
legento nuomone, lietuvis kunigas pastora
cijoje esąs būtinai reikalingas, o jo pastora 
cinėje veikloje turinti būti įpinta ir tauti
nė visuomeninė veikla.

Toliau sekė kun. Kazimiero Senkaus re
feratas „Grupėmis gyvenančių lietuvių pas 
toracija". Pirmoje eilėje buvo įsakmiai iš
keltas gyvo tikėjimo reikalas ir būtinumas 
gyventi maldos santykyje su Dievu, kuni
go stiprybės šaltiniu. Pabrėžta taip pat pla 
ningos krypties ir savitarpio pasitarimų 
būtinybė. Suvesdamas mintis į vienumą, 
prelegentas iškėlė visą eilę įžvalgių klausi
mų, kaip tai: ar yra galimybių mažinti to
kias gausias intrigas lietuvių tarpe? ar ne 
laikas imtis aktyviai priešintis bedievybės 
augimui? ar lietuviai katalikai Vokietijoje 
neturėtų būti geriau apjungti ir suvesti 
draugėn? ar nereikėtų bendrinti veiklos su 
evangelikais? Pažymėtina, kad kun. Sen
kui gegužės 30 d. sueina sidabrinis kunigys 
tės jubiliejus, kuris iškilmingai švenčia
mas Stuttgart - Bad Canstatte birželio 4 d.

Paskutinę dieną ateitininkų sendraugių 
pirmininkas mok. Vincas Natkevičius laikė 
paskaitą „Pastoracija pasauliečio akimis“. 
Teorinėje dalyje svarstė katalikų palinki
mą bauginti nuodėme ir bausme, kas iš tik 
ro sunkiai besiderina su krikščionybe, kaip 
meilės religija, iškeliančia pasigailintj ir 
atleidžiantį Dievą. Politinės priemonės 
skelbti religiją, kurias Bažnyčia yra nau
dojusi, ją tik sukompromituoja. Pastoraci
ja tai meilės apraiška, nuolankumo įgyven 

ieškoti žmonių, o ne žmonės kunigų — toks 
turėtų būti ganytojų nusiteikimas.

Baigiamąjį žodį ėmė Sielovados direkto
rius kun. dr. J. Aviža, iškeldamas ilgą vir
tinę praktiškų reikalų, kaip tai namų mi
sijos, kartotekos sudarymas, pamaldos šei- 

NAUJI LEIDINIAI

Do you speak Lithuanian?
Introduction to modern Lithuanian — 

didysis vadovėlis tiems, kurie norėtų pra
mokti lietuviškai. 470 psl. Kaina 2.11.0.

A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
vimai— 0.18.6.

K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės 
teisės klausimais — 0.15.0.

A. Maceina — Dievo Avinėlis — 1.5.8.
A. Rūta — Žemės šauksmas. Ši knyga 

išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
mui į Sibirą. — 15 šil.

V. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.

Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus 
ir valstybininkas. — 15 šil.

Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.

Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo 
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.

V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės 
pasakose. — 22 šil.

M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre

mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
truota. — 28 šil.

V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil. 

Naujos ilgo grojimo plokštelės:
St. Baras. Operų arijos. Radvila Perkū

nas, La Gioconda, Tosca, Turandot, Aida 
ir kitos. Stereo 60 šil., mono 55 šil.

Lietuvių tautiniai šokiai .Kubilas, šus- 
tas, Malūnas, Kalvelis, Audėjėlė ir kiti. 
50 šil.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

moję be kunigo ir t.t. Ypač pabrėžtina min
tis įvesti maldos dieną Vokietijos lietuviuo 
se už tautą ir tremtį. Kunigų pasisakymų 
išvadoje tam reikalui geriausiai tiktų bir
želio 15 d. Studijų suvažiavimas baigtas 
trumpu vysk. Pr. Brazio žodžiu ir jo gany
tojišku palaiminimu.

Bronius Laukis

Neapgalvoti, šiurkštūs žodžiai, kaip ko
kie puvėsiai ar baisi užkrečiama liga, ar
do santaikos pamatus ir atneša neapykan 
tą ir nusiminimą į mūsų gyvenimą.

Žmogus dažnai pajėgia atleisti padary
tąją žalą, bet blogas žodis pasilieka širdy
je ir kaip kirminas graužia dvasios ramy
bę. „Kartą pasakyto žodžio nebegalima at 
šaukti“, sako romėnų poetas Horacijus. 
Kardą galima grąžinti į makštį, karo kir
vį galima pakasti, bet išsprūdusio žodžio 
nepagausi. Jis, kaip bangelė akmens su
judintame vandens paviršiuje, plėsis, 
augs ir drums.

Žmogus yra jautrus sutvėrimas. Jeigu 
tas jautrumas pasireiškia užuojauta, su
pratimu, įvertinimu, tai jis yra Dievo do
vana ir gero charakterio žymė. Bet jeigu 
žmogus jautriai tereaguoja tik į savo pa
ties dvasines žaizdas, tai jo jautrumas yra 
lyg koks grubus pirštas, nuolat liečiantis 
skaudžią žaizdą. Kreipkime daugiau dė
mesio į kitus, stengdamiesi juos suprasti 
ir jų neįžeisti. Tada mes pasidarysime p*a 
čios dvasios žmonės, pajėgūs ir atsiprašy
ti ir atleisti.

Užsispyrimas atneša daug kančios. Kar 
tais žmonės nejaučia rimto pykčio, bet iš 
„principo“ laukia, kad kiti padarytų pir
muosius žingsnius į taiką ir nesusiprati
mų išvengimą. Prasideda šaltasis karas: 
nekalbėjimas, vengimas. Jo pradžia gali 
būtį menkniekis, bet jis dažnai pasibaigia 
šeimų suardymu, žydinčios draugystės su 
barstymu, polemika laikraščiuose, neapy
kanta. „Atsiprašau" yra galingas žodis. Jį 
gali ištarti tik didelis ir kilnus žmogus. 
Bet tas žodis gydo žaizdas ir neša ramy
bę, santarvę ir taiką. A. G.

SUSIDOMĖJIMAS K. DONELAIČIU

Šveicarijoje pastebimas vis didėjantis su 
sidomėjimas Kristijono Donelaičio literatu 
rine kūryba. Ciuriche išeinantis dienraštis 
„Die Tat" paskelbė savo literatūriniame 
sekmadienio priede ilgą straipsnį apie Do- 
laičio „Metus". Studija išspausdinta ry
šium su „Metų“ nauju vertimu į vokiečių 
kalbą, kurį atliko rašytojas Hermann Bud- 
densieg. Vertimą 1966 metais išleido Wil
helm Fink leidykla Miunchene.

1963 metais buvo išleistas H. Buddensie- 
go naujas Adomo Mickevičiaus „Pono Ta
do" vertimas į vokiečių kalbą. Tą veikalą 
išleido Miunchene „Eidos" leidykla.

Apie Kristijoną Donelaitį per trumpą 
laiką parašė net trys žymūs šveicarų perio 
diniai leidiniai.

Dr. A. Geručio straipsnis apie
prof. dr. J. Strauchą

Baltų Draugijos Vokietijoje leidinys Mit 
teilungen aus dem baltischen Leben pa
skelbė dr. A. Geručio straipsnį apie prof, 
dr. J. Strauchą, kuris gegužės 7 d. minėjo 
80 metų sukaktį.

Šiuo metu prof. Strauchas vadovauja 
Lietuvos vokiečių organizacijai Vokietijo
je ir dirba mokslinį darbą.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal, 
Canada.
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SIBIRAS
Sovietų okupuoto) Lietuvoj, Vilniuje, už 

sienio lietuviams mulkinti leidžiamas tok
sai laikraštis „Gimtasis Kraštas". J j siun
tinėja į užsienį, ir jame visais atvejais gi
riamas okupantas.

Šį kartą balandžio 20 d. Nr. 12 pristato
mas mums Sibiras.

Manau, kad Lietuvos gyventojai turėjo 
progos pažinti Sibirą ne prasčiau, kaip jį 
pažįsta patys rusai ir draugas Urbonas. 
Sunku pasakyti, kada pirmieji lietuviai at
sidūrė Sibire. Bet jau tikrai žinoma, kad 
caro laikų rusai daugybę lietuvių ten iš
siuntė po 1831 ir 1863 metų sukilimo. Juos 
pasekė Kražių kankiniai už savo tikėjimą. 
Dar vėliau per ištisą 40 metų didesniais ir 
mažesniais būreliais keliavo ir keliavo vie 
nas paskui kitą, rusiškųjų durtuvų lydimi, 
kovotojai dėl lietuviškos spaudos, kurią 
buvo uždraudę Lietuvos okupantai rusai.

Dabar jau sovietinių rusų okupuotos Lie 
tuvos žurnalistas Vidmantas Urbonas ban
do ir mums parodyti Sibirą, kaip naujai su 
klestėjusią sovietinę padangę, ir sugun
dyti mus jo grožybėmis. Žinoma, jis ne 
taip ten ir keliavo, kaip jo ankstyvesnieji 
broliai. Jis sėdo į sovietinį lėktuvą ir nu
skrido ten. Dėl to jam ir Sibiro plotai ki
taip atrodo. Jis daug ko nematė, o gal ne
norėjo matyti. Besivažinėdamas ir besigė
rėdamas gražiąja Sibiro padange, jis prisi 
minė ir senus laikus, kai dar tie visi pasa
kiški plotai buvo labai mažai težinomi. 
Pasak jį, 1882 metais prancūzas žurnalis
tas Edmonas Kotas jau buvo perkeliavęs 
Sibirą ir išleido knygą „Nuo Paryžiaus į 
Japoniją per Sibirą“. Jis ten tarp kitko pa
rašė, kad Sibiro krašte caro administraci
jai daugiau rūpi ne tai, kaip statyti mokyk 
las ir ligonines, o tai, kaip laikyti liaudį 
tamsoje ir nepritekliuje. Anot autoriaus, 
galima būti tikram, kad pirmas pastatas, 
pastatytas naujose vietovėse, buvo kalėji
mas. Sibiras buvo daugiau nelaimės ir pra 
keikimo vardas. (Šventa teisybė, draugas 
Vidmantai. Sibiras ir dabar sovietinių ru
sų okupuotų kraštų gyventojams yra pra
keikimo vardas. J.G.).

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VELNIO TUZINAS
Trylika — skaičius neporinis. Liaudyje 

jis dar velnio tuzinu vadinamas. Prietarin
gi žmoneliai šio skaičiaus vengia kaip kati
nas vandens. Sako, tai — nelaimingas skai
čius.

„Už taiką" kolūkio pirmininkas E. Svet- 
likauskas prietarais netiki. Fermų darbuo
tojai — irgi. Trylika ar dvylika — jiems 
tas pats kipšas. Susipratę, mat. Sąmoningi.

Tačiau visai neseniai pats E. Svetlikaus- 
kas, piktai nusispiovęs, pasakė:

— Prrrakeiktas velnio tuzinas! Kiek jis 
man nervų sugadino!

Istorija, sujaudinusi kolūkio vadovą, tik
rai nekasdieniška. Tik paklausykite, gerie
ji žmonės! Vieną gražią dieną (tada dar 
sniego nebuvo) fermų darbuotojai išleido 
dvimetes telyčias atsigerti prie kūdros. Čia 
(matyt, ne be paties nelabojo pagalbos) ir 
susidarė nelemtas velnio tuzinas. Jis pa
traukė ne į tvartą, o į laukus, kur jau veš
liai žaliavo žiemkenčiai.

Kadangi telyčios pasivertė velnio tuzinu, 
tai niekas jų ir nepastebėjo. Pasigesti taip 
pat nepasigedo. Trylika daugiau ar mažiau 
tvarte — kur ten supaisysi. Todėl joms iš
tisą savaitę buvo išrašinėjami ir išlaiduoja 
mi pašarai, o tai rodo, jog apskaita kolūky
je „aukštumoje“.

Tuo tarpu tas nelaimingas skaičius per
žengė savo ūkio ribas ir gardžiavosi kaimy 
ninių „Pergalės", „Pikeliškių", „Neries" ko 
lūkiu žiemkenčių želmenimis. Po plačią 
apylinkę pasklido gandai, jog iš kažkur at
klydo sulaukėjusi keturkojų banda. Tely
čios — ne telyčios, stumbrai — ne stumb
rai. žodžiu, neaiškus velnio tuzinas.

Po savaitės rajono milicijos skyriuje pa
sigirdo du telefono skambučiai.

— Aliarmas! — šaukė E. Svetlikauskas.
— Dingo trylika antramečių telyčių! Ka
da? Ogi kipšas jas žino... Lyg į pragarą vi
sas velnio tuzinas nugarmėjo!..

—■ Iš kur atsidangino trylika stambių 
raguočių, — tuo pačiu metu pranešė „Ne
ries“ kolūkio pirmininkas Jonas Abišala.
— Inventorizacijos numeriais nesužymė
tos. Dar nemelžiamos. Jei nesurasite šeimi
ninko — plausime ir į dešras sukimšime.

Dešras kimšti neteko. Šiandien tas nelai
mingas skaičius vėl savo saituose, fermo
je. Bet ką gali žinoti, ar jos ir kitą kartą 
neiškrės panašių išdaigų?

Juk šeimininkai tokie, atsiprašant, pa
stabūs...

V. Magylis
Vilniaus rajonas.

Sibiras... Toks jis buvo praeityje. O 
koks jis šiandien?

Taip, E. Kotas spėjo, kad pirmasis pasta 
tas Sibire bus rusiškasis kalėjimas. Neįspė
jo!

Man atrodo, kad geriausi liudininkai ir 
geriausiai pažįstantieji Sibirą bus tie, ku
rie aną baisiąją birželio naktį, tik šį kartą 
jau ne caro, o sovietinių rusų, buvo suimti, 
susodinti į spygliuotomis vielomis aprai
šiotus gyvulinius vagonus ir ne mažais bū
reliais, o tūkstančiais buvo nuvežti į tą bai 
sųjį Sibirą. Jie ir tik jie galėtų drąsiai tvir
tinti, kad pirmasis pastatas dideliuose Si
biro plotuose buvo tikrai ne rusiškasis ka
lėjimas, bet sovietinių rusų koncentracijos 
stovykla, kurių laisvasis pasaulis dar nepa 
žinojo ir dar,dabar daugelis nenori pažinti. 
Tai jau sovietinių rusų išmislas, kurį vė
liau pasisavino ir Hitleris.

Ir E. Kotas ir dabar V. Urbonas matė tą 
patį Sibirą. Tik pastarasis matė jau gero
kai pasikeitusį jo veidą. Anais senais lai
kais, jeigu ir buvo Sibire tremtinių, tai vis 
tiek nebuvo koncentracijų stovyklų su NK
VD. Žinoma, draugas Urbonas nematė jų ir 
dabar. Jis matė naujai įsikūrusius miestus. 
Bet jis nematė ar nenorėjo matyti, kad 
tuos miestus statė milijonai nelaimingųjų 
sovietinių vergų. Jis nenorėjo matyti, kad 
tie miestai pastatyti ant nelaimingųjų kau
lų. Jis važinėjo autostradomis ir gėrėjosi 
jomis. Žinoma, ir čia draugas Urbonas ne
matė, kad iš po autostrados kyšo nelaimin
gųjų kaulai. Pagaliau jis nematė ir pačių 
koncentracijos stovyklų. Jis turėjo, reikia 
manyti, visas susisiekimo priemones. O ar 
buvo nuvykęs į Vorkutą, Uchtą, Vaigacą, 
Novaja Zemlia, į Jenisiejaus, Lenos Koly- 
mos ir kitų upių pakraščius? Juk ten tik
rasis Sibiras ir tikrasis pragaras.

Pagaliau ir pats Novosibirskas yra so
vietinės vergijos pastatas. Ir jį statė mili
jonai nelaimingųjų vergų. Ir pėdsakų bėga 
lės. Deja, draugas Urbonas aklas šiems re
giniams. Žinoma, jeigu jis būtų nukeliavęs 
ten taip, kaip ir kiti nelaimingieji jo bro
liai ir seserys apraišiotame vagone su stip-

PASIRAŠYTA IR... BE GALVOS
Kaip paprastas popieriaus lapelis tampa 

rimtu dokumentu — niekam ne paslaptis. 
Tekšt antspauduką, brūkšt parašiuką, ir 
jau dokumentas. Ir dar koks!

Prekių transportavimo žiniaraščiai, ku
riuos pasirašinėja Kauno „Elektros“ ga
myklos direktoriaus pavaduotojas K. Rau- 
lynaitis — rimti dokumentai. Su tokiuo po 
pieriuku gali daug ką nuveikti, o ypač jei 
jo grafos dar tuščios, bet jau du parašai 
mirguliuoja.

Kartą jau buvo gamykloje toks klyks
mas: dingo iš surinkimo cecho šimtas mo
torų. Ar jie važiuoti, ar pėsti apleido ga
myklą — taip ir liko paslaptis. Gal kartais 
pats burtininkas senis Chotabyčius buvo 
pasimaišęs? Ką gali žinoti...

Bet vieną dieną išaiškėjo toks dalykėlis. 
Miesto prokuratūroje atsirado popieriukas, 
patvirtintas abiejų minėtų pavaduotojų pa 
rašais. Kažkoks didelis geradaris ėmė ir at 
siuntė tuščią prekių transportavimo važta
raštį. Parašai yra, išsirašyk ką nori ir vež
kis už vartų.

— Nebuvo, matyt, įdėta kalkė, — teisi
nasi abu vadovai. O buhalterio pavaduoto
jas K. Raulynaitis sugalvojo dar gražiau:

— Nėra galimybės pasirašinėjant patik
rinti visus važtaraščius, nes jie rašomi pen 
kiuose egzemplioriuose ir kartais ne visur 
įdedama kalkė, — rašo jis pasiaiškinime.

Ar ne pamirštama galva, pasirašinėjant 
ten, kur nereikia?

H. Lipnius
(„Šluota“, 1967 m. Nr. 2)

NEIŠAIŠKINTA PRIEŽASTIS
Lietuvių kultūrininkų delegacijos nariai, 

pastaruoju laiku viešėję Maskvoje, turėjo 
progos susipažinti su naujove, kurią Kosy
ginas atsivežė iš Londono.

Kaip jau buvo rašyta spaudoje, Londone 
Kosyginas keliomis progomis buvo išlipęs 
iš automobilio ir pavaikščiojo gatvėmis. 
Nors tai ir nebuvo niekur minėta, jis buvo 
užklydęs ir į tą miesto dalį, kuri vadinama 
Soho. Vienas durininkas jį pakvietė užeiti 
į „Strip tease“ klubą. Maskviečiams spek
taklis labai patiko. Grįžęs namo, Kosygi
nas liepęs kultūros ministerei panašų klu
bą suorganizuoti sovietų sostinėje.

Lietuviai kultūrininkai kaip tik matė 
vieną pirmųjų spektaklių. Publikos buvo 
pilna salė. Bet po trijų keturių dienų nie
kas nebepirko bilietų. Min. pirmininkas su 
sirūpino ir įsakė ištirti reikalą.

Lietuvių kultūros savaitei baigiantis, 
Maskvoje jau buvo kalbama, kad kultūros 
ministerė pasiuntė Kosyginui raportą, ku
riame nepavyko išaiškinti „Strip teaso“ ne
sėkmės priežasčių.

Tai įvyko jokiu būdu ne dėl artisčių kal
tės: jos visos buvo komunistų partijos na
rės jau nuo 1918 metų... 

ria NKVD palyda, tikiu, jis būtų pamatęs 
tikrąjį Sibirą.

J. Girdys

Prašau paskaityti Kipro Bielinio „Tero
ro ir vergijos imperija Sovietų Sąjunga", 
B. Armonienės „Palik ašaras Maskvoje“, 
H. Tautvaišienės „Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje“ ir Sibiro lietuvaičių „Marija, 
gelbėki mus“.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

TEIGIMAI, TIESA IR NORAI

R.E. Maziliauskas Europos Lietuvio 18 
numeryje pareiškė rūpestį religine šio sa
vaitraščio dalimi. Jis iškėlė pageidavimų 
„Sekmadienio rimčiai“ ir ją įvertino. Nė
ra aišku, ar po uolaus skyrelio skaitymo jo 
vertinimas apima eilę metų, ar tik dabartį. 
Regis, kad „Sekmadienio rimčiai“ jau tu
rime virš 20 metelių.

Šiaip ar taip, kai kurios R.E.M. mintys 
skyriaus autoriams galės būti naudingos.

Tačiau malonus autorius R.E.M. vietom 
ima klaidžioti ir klaidinti. Kalbėdamas 
apie šaltinį, pasako tiktai, kad jis esąs „ti
kybinės minties“. Panašiai įtaigoja apie 
Laiškus Lietuviams. Bet gi, iš tikrųjų, šal
tinio viršelio antrame puslapyje aiškiai pa
sakyta, kad jis yra „tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas“. O Laiškai Lietuviams sa 
ve apibūdina „religinės ir tautinės kultū
ros... žurnalu". Todėl išeina, kad autorius 
apie du žurnalu pasakė tik pusę tiesos.

Toliau R.E.M. sako: „Pagaliau marijonų 
ir pranciškonų leidžiami bendriniai... lie
tuviški laikraščiai tokių sakykliškų kerte
lių neturi“. Kalbant apie marijonus, pažy
mėtina, kad kas matė marijonų Argentinoj 
leidžiamą bendrinį patriotinio ir religinio 
turinio laikraštį Laiką, turėjo pastebėti ir 
skyrių, vardu irgi „Sekmadienio rimčiai“, 
o kas vartė marijonų Čikagoje leidžiamą 
laisvojo pasaulio lietuvių dienraštį Draugą, 
negalėjo nepastebėti skyriaus „Rimties va
landėlei“.

Pabrėžęs popiežiaus Pauliaus VI naujau
sios enciklikos „Tautų pažanga“ aktualu
mą bei vertę, R.E.M. suabejoja, ar mūsų iš
eiviai kunigai, nagrinėdami encikliką, 
„nuoširdžiai paremtų savo popiežių, o ne 
kapitalizmo oficiozo pažiūras“. Vargu, ar 
ši abejonė turi pagrindo ir yra savo vieto
je?

R.E.M. norėtų, kad į „Sekmadienio rim
čiai“ rašytų ir nekatalikai dvasiškiai, kad 
tuo būtų pasitarnauta ekumeninei dvasiai. 
Norėtųsi pridėti, kad čia rašytų ne tik vie
noki ar kitokį dvasiškiai, bet ir pasaulie
čiai, kuriems šiuolaikinės religinės proble
mos tikrai rūpi.

S. Matulis, MIC 
Šaltinio redaktorius

NEVIENODAS RAŠYMAS
D. Gerb. Pone Redaktoriau,

„Europos Lietuvio“ Nr. 20 (962), Vokie
tijos skyriuje, po užrašu „Taryba svarsto 
reikalus“, rašoma apie Vokietijos Liet. 
Bendruomenės Tarybos posėdį. Šiame str. 
visi katalikų kunigai tituluojami kuni
gais, o aš, nors ir kunigas, minimas tik 
kaip A. Keleris. Tai laikau sąmoningu ka
talikų kunigų iškėlimu, o kitos konfesijos 
kunigo nuvertinimu. Man atrodo, kad rei
kėtų laikytis lygybės principo, tai yra vi
sus tituluoti.arba visus be titulų rašyti.

Su pagarba
Kum A. Keleris

Redakcijos pastaba. Atsiprašome kun. A. 
Kelerį, kad, persispausdindami sutrum
pintą Vokietijos Liet. B-nė.s Tarybos po
sėdžio aprašymą iš „Informacijų“, neat
kreipėme dėmesio į tą nevienodą titulų ra 
žymą.

VARPŲ MUZIKA

Vilniaus mokslinės-restauracinės dirbtu
vės inžinieriai rengia katedros varpinėje 
varpų rinkinį su elektromechanine klavia
tūra. Gegužės 1 d. Tiesoj pranašauta, kas 
rytą aštuntą valandą būsianti skambinama 
kokia nors melodija, o vidurdienį — Vil
niaus „šaukiamieji signalai“. Varpų muzi
ka būsianti girdima per radiją.

Varpų rinkinys ne pirktas: varpai esą 
surinkti „iš daugelio respublikos kampe
lių“ (atseit, iš bažnyčių) ir esą šimtame
čiai. Vienas lietas 1733 metais.

Rengėjai jau bando 15 varpų, ir yra dar 
vienas nepakabintas. Sako, būtų galėję pa
sirodyti su varpų muzika jau šios gegužės 
1 d. proga, bet rinkinyje dar yra svarbi 
spraga — trūksta fis tonu skambančio var
po. Užsimota surinkti varpų bent dviems 
ar trims oktavoms (24 ar 36 varpai) ir 
įrengti automatinį skambinimo prietaisą.

Kokios melodijos būsiančios skambina
mos, pasirūpinsią kompozitoriai. Žinoma, 
ir cenzoriai. Nacių okupacijos metais Kau
no Karo Muziejaus varpų muzika irgi buvo 
cenzūruojama. Tik vokiečių cenzoriai nebu 
vo lietuviškų dainų turinio žinovai. Tad 
visą laiką, diena iš dienos varpai skambino 
ties pačiu generalkomisariatu: „O ko jūs 
liūdit, jaunieji broleliai... Tai to mes liū
dim, kad mūsų žemė nuniokota, kojom su
mindžiota“... (E)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
kai laikraščiai dabar nuolat mini Svetla
ną Staliną, dukterį Josifo Visarionovičiaus, 
amžiną atilsį Sov. Sąjungos diktatoriaus 
lepūnėlę, kai mokami šimtai tūkstančių už 
teisę išleisti jos knygą, ar aš žaviuos tuo?

Žinoma, aš turėčiau žavėtis. Pirmiau
sia, pabėgo juk nebe komunistė, bet apsi
krikštijusi krikščionė. Vadinas, kadangi 
mes čia daugumas esame krikščionys, tai 
ji mums, taip sakant, lyg ir sesuo, arba pa 
klydusi avelė, kuri sugrįžo į Dievo avidę. 
Dar ir tokia avelė, kuri atėjo į mūsų avi
dę, kai dabar jau nurodoma katalikams 
pradėti bažnytiškai broliautis ir seseriau- 
tis su ortodoksais.

Kai mes apskritai mėgstame pasidžiaug 
ti visais, kuriems sekasi, tai ir aš turėčiau 
būti patenkintas ir laimingas, kad tėvelio 
Stalino lepunėlė dukrelė vėl išvirs į mili
jonierę, šįkart visiškai kitame pasaulyje, 
nebe su raudona, bet su balta penkiakam
pe žvaigžde. * * *

Deja, aš nesižaviu. Aš net nepatenkin
tas, kad pasaulis yra šitaip baisiai ištroš
kęs sensacijų ir moka milijonus už 80.000 
žodžių. Moka leidėjai net neskaitę, tikėda 
miesi iš tų žodžių skaitytojų atsiimti su 
gerais procentais. Dar ir tos sensacijos, 
kaip sakoma, nežada būti politinės — 
šiaip daugiau lepūnėlės svajonės.

Man negaila jai tų milijonų. Tiek daug 
turėdamas, dar, ko gera, pasileisčiau, kaip 
žalas veršis. Vadinas, manyje kalba ne pa 
vydas, kad ji gaus tuos milijonus. Žmonės 
sumokės, ir tegu moka, jeigu juose toks 
stiprus sensacijų troškimas. O mano žavė
jimąsi laiko žemiau nuliaus, atrodo, su
pratimas, kokia baisybė yra asmens kul
tas.

Kol buvo gyvas Stalinas, vieni jį garbi
no, gaudami iš jo malonių, o kiti iš bai
mės. O jo lepūnėlę svetur, matote, laisva
sis. pasaulis pagarbins savanoriškai! Gal 
ir ne visiškai savanoriškai: jos tie įšleisi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii V. VYTENIETIS

Praeities NUOTRUPOS
Ollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kaip rašė „Pieno ir gyvulių ūkis“ (1937 
m. Nr. 5), Žarėnų-Latvelių dvare (Šiaulių 
apsk.), kad galvijams neaugtų ragai, buvo 
daromi bandymai. 3-5 dienų amžiaus verše 
lio galvoje surandamos busimųjų ragų vie 
tos ir trumpai nukerpami plaukai. Nukirp
tos vietos pašlapinamos ir {trinamos kalio 
šarmu (Kalium causticum). Trinama, kol 
oda gerai paraudonuoja. Po tokio masažo 
veršelis daugiau ar mažiau suserga. Bet 
nei buliukui, nei karvytei po to ragai ne- 
beišauga.

1928 m. birželio 19 d. Klaipėdos uostą vi
zitavo Anglijos karo laivyno eskadra. Jai 
įplaukiant į uostą, 2 art. pulko 4 baterija 
svečius pasitiko pabūklų saliutu. Tarnybai 
skubiai veikiant, įvyko nelaimė. Sprogęs 
sviedinys mirtinai sužeidė tos baterijos 
vyr. Itn. Nikodemą Jakučiūną, virš. Juozą 
Lingį ir eil. Antaną Šimkų. Jie palaidoti 
Klaipėdos kapinėse. Vėliau ant jų bendro 
kapo kariuomenės ir visuomenės aukomis 
buvo pastatytas būdingas paminklas. Pro
jektą paruošė ir statybos darbus vedė ar
chitektas O.E. Karalius. Paminklo pašven
tinimas įvyko 1931 m. vasario 16 d.

1930 m. policijos tarnautojų skaičius at
skiromis policijos organizacijomis buvo ši
toks: apskr. viršininkų ir jų raštinių tar
nautojų — 207; viešoji policija — 1.500; pa 
sienio policija — 1.629; Klaipėdos krašto ir 
pasienio policija — 345; jūros apsauga — 
30; geležinkelių policija — 88; policijos re
zervas — 52; vandens policija — 15. Vidu
tiniškai imant, vienas viešosios policijos 
policininkas aptarnavo 2.137 gyventojus.

Pasienio policija pasienyje ir prie admi
nistracijos linijos sulaikė įeinant per sie
ną 1.080 asmenų, išeinant —■ 333 asmenis. 
Ištrėmė iš Lietuvos 593 asmenis ir priėmė 
{tremtųjų į Lietuvą — 45. Prekybos depar
tamento žiniomis, tais metais buvo sulai
kyta kontrabandos 129.313 lt. vertės. Apie 
63 nuoš. (82.313 lt. vertės) visos kontraban 
dos sulaikė pasienio policija. Administra
cijos linijoje užregistruota 14 ginkluotų už 
puolimų bei apšaudymų iš lenkų pusės. 
Du kartus apšaudyti lenkų lėktuvai Sęinų- 
Marijampolės ir Utenos baruose. („Poli
cija“, 1931 m. Nr. 8).

1931 m. vasario mėn. Lietuvos ir Latvi
jos spaudos atstovai Rygoje pasirašė spau
dos santarvės protokolą. Jame buvo numa
tyta kiekvienais metais kviesti abiejų kraš 
tų rašytojų ir žurnalistų sąjungų delegatų 
konferenciją, kuri išrenka spaudos komite
tą. Spaudos bendradarbiavimas vyksta pri
silaikant šių taisyklių: Lietuvos-Latvijos 
spauda ir raštija yra broliškų tautų dvasi

mieji atsiminimai juk reklamuojami, kaip 
didelė sensacija, jr į juos sudedamosios 
dolerių sumos kuria asmenybės kultą. 
Toks jau yra tas mūsų laisvasis pasaulis 
— jis veikia šiuo atveju ne bizūnu, ne poli
cininko grėsme, bet doleriu.

* * •
Aš nesižaviu dar ir dėl to, kad ji vis dėl 

to yra Stalino lepūnėlė. Apsikrikštijo ji, 
tiesa, bet ta aplinkybė manęs neveikia. Ne 
veiktų net ir tai, kad ji Stalino duktė 
(vaikai juk negali būti atsakingi už savo 
tėvų darbus), šiuo atveju yra viena sun
kinanti aplinkybė, kad ji buvo patenkin
ta viskuo, kol gyveno tėvas, kol ji visoje 
didžiulėje imperijoje buvo pirmoji dama. 
Kai iš pirmosios damos paaukštinimų nu
krito, tada jau negerai.

Kai Jugoslavijos Džilas apsisprendė, 
kad negerai, tai jis ne dolerių nubėgo ieš
koti savo gyvenimui gerinti, bet nuėjo į 
kalėjimą, o išėjęs iš kalėjimo ir vėl nuėjo 
į kalėjimą. Tai pavyzdingas žmogus, ku
ris stovėjo aukštybėse ir išliko toks pat 
pavyzdingai didelis net ir kalėjime.

* * *
O ir apskritai manęs nežavi jokia bur- 

lickiada. Aš tokių burlickiadų nemėgstu 
ir net nekenčiu.

Pabėga į Vakarus koks nors burlickis, 
Petrovas ar kitokį vardą nešiojąs galvažu 
dys, kuris ligi tol kapojo žmonėms galvas, 
nejausdamas jokių skrupulų. Pabėga ar
ba dėl to, kad tarnyboje kur nors paslysta 
ir ten karšta pasidaro, arba padaro tai su
sižavėjęs doleriais, ir toksai tuojau pada
romas herojum. Gali būti, kad tokie hero
jai kam nors ir reikalingi. Bet man jie nle 
kada nebuvo herojai. Nebent herojai, ku
rie rašomi kabutėse.

Tai ir Svetlana Stalina, nors ji nepri
klauso burlįckių kategorijai, nekelia man 
susižavėjimo.

Tavo Jonas

nės kultūros reiškinys, todėl ir žinios spau
dai apie abiejų tautų gyvenimą turi būti 
teikiamos tik iš pirmų šaltinių.

Tų metų gegužės 9 d. Kaune susirinkę 
spaudos atstovai tiems kilniems santy
kiams įgyvendinti ir plėsti išrinko 14 as
menų komitetą (po 7 iš kiekvienos pusės). 
Iš lietuvių pusės buvo išrinkti: Dr. Puric
kis, Dr. Turauskas, J. Paleckis, V. Gustai
nis, F. Kirša, kan. Tumas ir J. Kardelis.

1919 m. kovo 26 d. buvo pradėta formuo
ti geležinkelių kuopa. Neilgai trukus kuo
pa išaugo iki bataliono sudėties ir dalyva
vo kautynėse su visais Lietuvos priešais. 
Savo jėgomis ji taisė geležinkelius ir tiltus, 
o kur reikėjo užkirsti priešui kelią, juos 
griovė ir ardė. Taip pat geležinkelių bata
lionas daug pasidarbavo pravedant Kazlų 
Rūdos - šeštokų geležinkelio liniją.

1930 m. Lietuvos kariuomenės praktiš
kiems mokymo reikalams buvo pradėtas 
naudoti Gaižiūnų poligonas. Tai 68 kv. ki
lometrų žemės plotas, kuris yra 2 km nuo 
Gaižiūnų geležinkelio stoties. Dauguma ka 
rių gerai atsimename tuos pušaitėmis apau 
gusius smiltynus, Ruklos dvarą ir ten pra
leistas romantiškas naktis. Ten įsigijome 
karinio sumanumo, įdėjome daug darbo 
stovyklai pažinti, na, ir nemažai išliejome 
prakaito.

Pirmuoju poligono viršininku buvo pa
skirtas pik. O. Urbonas.

1926 m. buvo atidarytas Dr. K. Griniaus 
vardo tiltas. Tai, galima sakyti, sausumos 
tiltas, nes ten, kur jis yra, nematyti jokios 
upės. Aplinkui tik žaliuojančios lankos, 
kurios daug užaugina skaniai kvepiančio 
šieno. Bet pavasarį, kai išsilieja Rusnė 
(Nemuno šaka), vanduo užsemia šias lygią 
sias lankas. Vienoje žemiausioje vietoje ir 
yra pastatytas tas didžiulis gelžbetoninis 
13 arkų tiltas.

1934 m. spalio 4 d. Klaipėdoje buvo ati
darytas Prekybos Insititutas. Tai buvo pri
vati (Finansų ministerio priežiūroje) aukš 
tojo mokslo įstaiga aukštosios mokyklos 
teisėmis. Institutui vadovavo kalnų inžinie 
rius Ernestas Galvanauskas, kuris buvo ir 
vienas žymiausių instituto kūrėjų.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI 
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ.
2 LADBROKE GARDENS. 

LONDON. W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.
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Europos lietuviu kronikų
PUSLAPIO FONDAS

Praeitą savaitę Puslapio Fondui 6 sv. 10 
šil. atsiuntė Stoke-on-Trento ramovėnai 
(suaukojo 6 nariai), po 5 sv. Londono Liet. 
Mot. „Dainavos“ Sambūris ir X ir 1 sv. 10 
šil. B. Vitkus.

Vokietijoje gyvenąs St. Čibiras aukojo 
2 sv.

Taigi per tą savaitę gauta 20 sv. Vadi
nas, dabar Puslapio Fonde yra 784 sv. 5 š.

Aukas ir toliau prašome siųsti šiuo ad
resu: DBLS Puslapio Fondas. 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Estų, latvių ir lietuvių bendras birželio 
trėmimų minėjimas įvyks trečiadienį, bir
želio 14 d., 8 vai. vak., Estų Namuose, 18 
Chepstow Villas, London, W.ll, netoli Lie
tuvių Namų.

Visi kviečiami dalyvauti.
DERBY ARKLIU LENKTYNIŲ 

REZULTATAI
Acroplier — Nr. 4115; Kiss of Life — 

1350, J. Avižius; Dominion Day — 0355, A. 
Parker; Hambledon — 4701, S. Blotnys; 
Dancing Moss — 1589, Sugamells; Ribocco
— 3261, M. Geležinis; Great Host — 2045; 
Privy Seal — 1285, B. Buragas; Missile — 
3013, K. Rūsys; Sloop •—4970, Tony; Belted
— 0725; Royal Palace — 3777, A. Žukaus
kas; Landigou — 3305, K. Bičkus; Great 
Pleasure — 1290; Helluvafella — 1278, B. 
Buragas; Tapio Rose — 2205; Starry Halo
— 0045; Hang on — 4140, J. Linder; Dart 
Board — 0909; Scottish Sinbad — 2022; 
Rugged Man — 1056, J. Drebučius; Persian 
Genius — 1536, A. Kasparavičius; El Migh
ty — 3622, Wetton; Imagination — 1288.

Šios lenktynės yra birželio 7 d., trečia
dienį, Epsom, 3.35 vai. Pirmieji keturi iš
bėgusieji arkliai laimi premijas.

Laimėjusieji premijas, prašomi atsiųsti 
bilietus, kad būtų galima išmokėti premi
jas. Premijos neišmokamos nepristačius 
laimingojo bilieto.
Bilietus siųsti: S. Kasparas, 21, The Ovai, 

Hackney Rd., London, E.2.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3} jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
' dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, ui ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, malonūs 
buvo pridėti aukų lietuviškam spausdin
tam žodžiui paremti šie tautiečiai: 7.50 dol. 
K. Kriaučiūnas, 23 šil. A. Stankevičius, 6 
šil. E. Tamašauskienė, po 3 šil. P. Veikšra, 
J. Gipas, J. Vaškelis, B. Sagurskis ir J. 
Kinka, 2 šil. A. Kietavičius.

DERBY
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

DBLS Derbio Skyrius birželio 17 d. ren
gia
Tragiškų birželio mėn. įvykių minėjimą.
Minėjimas įvyks Skyriaus Klubo patal

pose „Duke of York“ viešbutyje. Pradžia 
6 vai. vakaro. Visus vietos bei apylinkės 
tautiečius maloniai kviečiame į šį svarbų 
minėjimą gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

COVENTRY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Lietuvių, latvių ir estų bendras birželio 
trėmimų minėjimas įvyks šeštadienį, bir
želio 17 d., 6 vai. vak., Latvių Namuose, 
Priory Hill Wolston.

Namai pasiekiami iš autobusų stoties 
Midland Red autobusais 586 ir 584.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Rengėjai

LIET. SODYBA
— Lietuviai skautai Sodyboje savo nuo

latinėje stovyklavietėje stovyklaus nuo 
rugpiūčio 5 iki 12 d. Tam laikui vis dar yra 
neužsakytų kambarių. Todėl lietuviai, ku
rie norėtų Sodyboje pabuvoti vidurvasary 
ir tuo pačiu metu stebėti bestovyklaujantį 
mūsų jaunimą bei dalyvauti skautų pasi
rodymuose, dar gali užsisakyti kambarių 
ir tai savaitei, t.y. rugp. 5-12 d.d.

LIET. K AT. SIELOVADOS ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

— Visiems katalikams tėvams tenka pri 
siminti labai svarbi pareiga dėti visas pa
stangas, kad vaikai lankytų katalikiškas 
mokyklas. Užrašyti, planuoti vaikų moksli
nimą ir auklėjimą reikia labai iš anksto, 
nes vėluojantis daug kur pritrūksta vietos.

Kam rūpi ir lietuviškas auklėjimas, tesi
kreipia į Liet. Jaunimo Židinį Nottingha- 
me.

— Ligonys patys arba kiti apie juos te- 
praneša artimiausiam lietuviui kunigui.

— Primename, kad besimokantis liet, 
jaunimas turi progos ir angliškose mokyk
lose laikyti liet, kalbos egzaminus lietuvių 
kalbos Ordinary Level kursui. Suinteresuo 
tieji gali kreiptis į mokyklos vadovybę ar
ba į Liet. Jaunimo Židinį Nottinghame vir
šuje duodamuoju adresu.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — birželio 11 d., 11 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 18 d., 11 vai., 

Židinyje.
BRADFORD — birželio 11 d., 12.30 vai. 
HUDDERSFIELD — birželio 18 d., 1 v. p.p. 
BRADFORD — birželio 25 d., 12.30 vai. 
LEICESTER — birželio 11 d., 12 vai.

JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

NAUJA VIETA
Šiomis dienomis yra tvarkomi naujos Ži

diniui vietovės užpirkimo reikalai. Didesnė 
būstinė su didesniu žemės plotu yra ne
toli dabartinio Židinio ant West Bridgford 
ir Edwolton ribos. Vieta graži ir rami. No
rėtųsi tą vietą, jei neatsiras nenumatytų 
kliūčių, įsigyti jau berniukų atostoginei 
stovyklai, kuri šiemet įvyks nuo liepos 23 
d. iki rugpiūčio 6 dienos, arba bent naujų 
mokslo metų pradžiai — rugsėjo 6 d. Da
bartinė Židinio būstinė būtų panaudota ki
tiems lietuviškiems tikslams.

Gali visi nujausti, kad naujam pirkimui 
sunkiausia yra piniginė kliūtis. Židinio va
dovybė patyrusi jautrios tautiečių para
mos iki šiol, tikisi ir tolimesnėje lietuviško 
je veikloje bendradarbiavimo. Širdinga pa
dėka pirmajam naujų darbų rėmėjui An
tanui Beliūnui, kuris paaukojo 100 sv.

BIRMINQHAMAS
LIETUVIO VYSKUPO APSILANKYMAS

Vysk. Dr. Pranas Brazys, MIC, Birming- 
hamo lietuvius aplankys birželio 17 ir 18 
dienomis. Ganytoją pasitiksime birželio 17 
d., 7.30 vai. vakare, prie įprastinės liet, pa
maldų vietos 21 Park Rd., Moseley, Bir
mingham 13, St. John's Convent. Pribūkim 
kiek anksčiau. Vyskupas atlaikys trumpas 
pamaldas, pasakys pamokslą. Bus klauso
ma išpažinčių.

Birželio 18 d., 1 vai. 10 min., vyskupą su
tinkame prie Šv. Jono Evangelisto bažny
čios, George St., Balsall Heath, Birming
ham 12. Bus šv. Mišios, pamokslas, Sutvir
tinimo sakramento teikimas ir po pamaldų 
gretimoje salėje priėmimas.

Sutvirtinimo sakramentą pasistenkime 
priimti pas lietuvį vyskupą. Taip pat iš jo 
rankų priimti šv. Komuniją.

Sutvirtinimui pasiruošti pagelbsti liet, 
sielovada ir viršminėto vienuolyno seselės.

Garbingąjį svečią sutikti kviečiame ne 
tik vietinius, bet ir plačių apylinkių lietu
vius.

Bažnytiniais reikalais kreiptis: kun. S. 
Matulį, MIC, 16 Hound Rd., West Bridg
ford, Nottingham, Tel. 85738, o priėmimo 
— į liet, bažnytinio komiteto narius.

KETTERINQAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 13 d. Keteringo skyrius USF 
klubo salėje suruošė Motinos dienos minė 
jimą, į kurį atsilankė gana gausiai apylin 
kės ir kitų kolonijų tautiečių.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
Albertas Navickas, pakviesdamas tartį žo 
dį kun. J. P. Vilutį, kuris nušvietė Moti
nos dienos reikšmę lietuvių ir anglų kal
bomis. Plačią ir labai gražią dainos ir šo
kio programą išpildė Nottinghamo koloni
jos pagarsėjusi grupė, vadovaujama E. 
Vainorienės ir V. Gasperienės.

Ketteringo ir apylinkės lietuviams bu
vo tikrai didelis malonumas pasiklausyti 
retai girdimos skambios lietuviškos dai
nos ir pasigrožėti darniai išpildytais tau
tiniais šokiais.

Po programos buvo pasilinksminta ir 
pasišnekėta.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kun. J. P. Vilučiui už paskaitą, Notting
hamo grupės vadovėms ir visai grupei už 
gražią ir gausią programą, Nottinghamo 
skyriaus pirm. K. Bivainiui ir H. Gaspe- 
rui už ekskursijos suorganizavimą, N. Ur
bonienei su dukrelėmis ir A. Dickens už 
paruošimą užkandžių, J. ir T. Bakaičiams 
už kunigo priėmimą ir visiems tautie
čiams už gausų dalyvavimą minėjime.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
ATVYKSTA LIETUVIS VYSKUPAS

Birželio 24-25 dienomis pas Wolverhamp 
tono lietuvius lankysis vysk. Pr. Brazys, 
MIC. Šia proga suteiks ir Sutvirtinimo sa
kramentą. Visi šia galimybe pasinaudoki
me. Smulkiau apie programą bus kitą kar
tą. Bažnytiniais reikalais kreiptis į kun. 
S. Matulį, MIC, 16 Hound Rd.. West Bridg
ford, Nottingham. Tel. 85738, o bendrais — 
į vietos lietuvių bažnytinio komiteto na
rius.

SODYBOS TOKELĖS

Taip sakant, boksininkiškojo savaitga
lio Sodybos invaziją pradėjo dvi barinin- 
kų brigados. Aukštutinę skystųjų biralų 
tvirtovę jau šeštadienio rytą okupavo Al
binas su savo bendrais, kurių tarpe iš to
lo blizgėjo paraudusi Aliošos nosis, na, o 
Žaliojoj girelėj su savo (bonkų) bateri
jom įsikasė Juro vadovaujami rytiečiai.

Pats pirmasis, Lūžų prieglobsčio ieško
damas, atsidangino Tomas Vidugiris, 
linksmom gerom akim, bet normaliai su
siraukusia veido išraiška Sodyboj prisi
statęs dar ketvirtadienį. Pliktelėję ir plik
ti pradėję (liudininkas P.B. Varkala) 
skautų vadai, berankiodami skautukus, 
matyt, gausumo siekdami, o gal greitomis 
neatskyrę ilgakelnių nuo trumpakelnių, 
subatvakary ir Tomą Vidugirį nusiviliojo 
į savo lauželį, kuris taip pat atžymėjo lie
tuviškosios skautybės šioje saloje dvide
šimtmetį ir kuris buvo gražiai angliškai- 
lietuviškai vadinamas barbekiu. Barbe- 
kiujuojamosios (persiprašau! — Tokelai- 
tis) vilkiukų vištelės išėjo suanglintos, 
kas, be abejo, simboliškai išreiškė neiš
vengiamą šitos salos lietuvių asimiliacijos 
procesą. 20 metų, mat, nejuokai, o todėl 
vyriausiam (ir garantuotai tos asimiliaci
jos nė per nago juodymą nepaliestam) to 
laužo dalyviui Tomui Vidugiriui teko už
davinys uždegti 20 žvakelių.

Subatvakarys, kaip žinome, yra tradicinis 
lietuviškųjų vakaronių laikas, o todėl va- 
karotojai tik pavasaringo lietučio barbe
nimo dėka pirmųjų Lūžienės gaidžių gie
dojimo negirdėjo. Vyriausiojo lietuvių 
darbiečio (tarp kitko: ne inžinieriaus, o, 
pagal anglišką rašybą, su „e“ rašytino) 
vadovaujami vakarotojai su tokiu susirū
pinimu sprendė žydiškai arabiškus reika
lus Žaliosios girelės mėnulingame pavė
syje, kad beveik nepastebėjo ant jų galvi; 
suvirtusios aštuonių kibirų talpos van
dens masės. Apkrikštytieji dar ilgai Iz
raelio gynybos reikalus nagrinėjo po pat 
Lūžos miegamojo langais, tuo akivaizdžiai 
įrodydami savo herojiškumą, nes miego 
trokštančioji Sodybos valdžia su dideliu 
malonumu ant jų galvų būtų dar ką nors 
užvertusi.

Menkas būtų kermošius be būdelninkų, 
tad jau ankstyvą sekmadienio rytą pra
siskleidė literatūrinis kromelis. Mrs. D. 
rūpestingai išdėliotosios lietuviškos kny
gos ir žurnalai aiškiai neatlaikė dvikovos 
prieš barininkų siūlomas prekes, o todėl, 
spūsties prie lietuviško knygyno skaus
mingai pasigedusio Tokelaičio nuomone, 
sekančiais metais Mr. D. ant savo būdos 
turėtų pasikabinti iš tolo švytintį užrašą: 
„Tik laukiniai knygų neskaito“.

Antrą valandą turėjusi prasidėti iškil
mingoji dalis prasidėjo punktualiai 2,45 
vai. po pietų. Lietuvišku kruopštumu per 
valandą laiko (liudininkas P. Mašalaitis) 
sulipdytoji meninė dalis buvo atlikta vie
no jaunimo. Mažai kieno matytų kišeni
nio formato fizharmonijų orkestrėlis gro
jo, tie patys grojikai (Nottinghamo židi- 
niečiai) deklamavo, o Tokelaitis, jų žo
džių negirdėdamas, dūmojo, kad antrojo
je 20-jo amžiaus pusėje tokiuose rengi
niuose garsiakalbiai jau seniai nelaikyti
ni poniška prabanga. Tautos Himno ne
pagiedojus, iškilmės baigėsi, ir prakaito 
Jašai ant barininkų kaktų vėl pradėjo 
dygti kaip grybai po lietaus.

Skautininkai (kaip gamtos mylėtojams 
ir tinka) savo skautiškas painiavas spren
dė Žaliojoj girelėj. Medinių šaukštų dvi
kova, rodos, neįvyko, nors pirmasis pir
mininkas vis dėlto vizitavo šaudyklą, bet 
dabartinis žolynėlyje jaukiai šildėsi prieš 
dėkingai išdygusią saulutę.

Pavasario linksmybės nesibaigė nė au
tobusu Londonan grįžtant. Tokelaitis pu
se ausies nugirdo, kaip vienas juodbruvis 
ūsorius kažkam į barzdą įsikibęs tempe
ramentingai aiškino: „O aš vistiek diri
gentas, votį“, žozefina, linksmai čiauš
kėdama, visiems pilstė įtartinos rusvos 
spalvos skysčius, Justinas, Plungę prisi
minęs, verkė ir vis kartojo: ,,Tai degtinė 
ašaroja, ne aš“, Kaniauskas ilgesingai sva 
jojo apie Škotiją, Bulaitis skundėsi, kad 
minėjime buvę per maža paskaitininkų, 
ir tik Tarybos pirmininkas S. Kuzmins
kas visą kelionę išbuvo labai susimąstęs 
ir tylus, o geltoną skarelę pagaliau nusi- 
rišęs ekskursijos vadovas Kasparas rū
pestingai prižiūrėjo tvarką. Tokelaitis

MANCHESTERIS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas, visų Manchesteryje veikiančių 
organizacijų talkininkaujamas, birželio 17 
d., šeštadienį, rengia Išvežtųjų minėjimą.

Minėjimo programa:
4.30 vai. vakare Mostono R. Kat. kapinė

se bus padėtas vainikas už išvežtuosius ir 
žuvusius už laisvę, dalyvaujant visoms or
ganizacijoms su savo vėliavomis.

6 vai. vakare Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klube kun. A. Putcės paskaita ir meninė 
dalis.

Visus tautiečius iš arčiau ir toliau kvie
čiame į minėjimą atsilankyti.

Manchesterio Liet. Koordinacinis K-tas

MANCHESTERIO SKAUTŲ PENKMETIS
Birželio 24 d., punktualiai 6 vai. p.p., 

Manchesterio Liet. Soc. Klubo patalpose, 
121 Middleton Rd.. Crumpsail, įvyks skau
tų ir skaučių Živilės ir Maironio draugovių

5 metų sukakties minėjimas.
Programoje: iškilminga sueiga, lauželis, 

bendras pasilinksminimas-šokiai. Kviečia
me dalyvauti visus Anglijoje gyvenančius 
skautus ir skautes, jaunimą, mieląją visuo
menę ir rėmėjus.

si. I. Jokubaitytė
Živilės D-vės Draugininke 
s.v.v.sl. A. Jakimavičius

Maironio D-vės Draugininkas

VOKIETIJA
VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA

Vokietijos Krašto Valdyba pareigomis 
dabar yra pasiskirsčiusi šitaip: J. Valiū
nas — pirm., V. Natkevičius — vicepirm., 
J. Barasas — iždininkas, A. Grinienė — 
sekretorė, A. Lingė narys jaunimo reika
lams.

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių kunigų suvažiavimas Huetten- 

felde įvyko gegužės 16-19 d.d. Suvažiavi
mui vadovavo vysk. P. Brazys ir Sielova
dos direktorius kun. J. Aviža. Programoje 
buvo nemaža paskaitų ir diskusijų.

MIRĖ IRENA JAEGERYTĖ
Tragiškai mirė med. dr. Irena Jaegerytė 

Salzgitter Bad, kur jinai ilgesnį laiką dir
bo ir sėkmingai daugelį gydė. Gimusi 1924 
m. Kaune, mirė balandžio 22 d.

MOTINOS DIENA HAMBURGE
Ji buvo surengta gegužės 7 d. šv. Teresės 

bažnyčioje buvo atlaikytos pamaldos už 
mūsų motinas, o parapijos salėje paruoš
tas didžiulis minėjimas. Jaunimas paruošė 
gražią programą ir ją sklandžiai atliko. 
Programai vadovavo stud. A. Lingė. Prie 
Dievo Motinos paveikslo susirinko vaikai 
dideli ir maži ir čia deklamavo ir dainavo 
mūsų motinoms. Specialų montažą paruošė 
ir perteikė A. Lingė, E. Stanaitytė ir Leo
nas Narkevičius. Ilona, Cecilija ir Ramona 
Gaidelytės padainavo keletą dainų ir dėklą 
mavo po eilėraštį. Regina Narkevičiūtė ir 
Manuelė Tenikaitytė temperamentingai 
deklamavo ne tik už save, bet ir už tuos 
vaikus, kurie nemokėjo arba nedrįso. Gra
žiai pasireiškė su ilgu eilėraščiu Aurelija 
Lipšytė. Nuolatinės deklamatorės Kerpai- 
tė, Navickaitės ir Sadžiūtės tą dieną ėjo 
Pirmosios Komunijos, todėl jos pagerbė sa
vo mamytes bažnyčioje ir namuose kartu 
su kitais šeimų svečiais. Salėje susirinku
sieji padainavo mūsų motinoms keletą su
tartinių, o J. Valaitis su A. Linge pasveiki
no asmeniškai visų susirinkusių vardu 
kiekvieną motiną atskirai ir įteikė gražių 
tulpių. Mūsų dainininkė Izabelė Schroede- 
rienė su vyru Herbertu padainavo solo ir 
duetą lietuviškų ir vokiškų liaudies dainų. 
Po oficialios dalies prasidėjo vaišės, o vė
liau ir šokiai, grojant Padago šokių kape
lai.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.

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

Tel. SHO 8734
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