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IZRAELIS IR ARABAI
Birželio 5 d. rytą prasidėjo karas tarp
Izraelio ir arabų kraštų. Arabai kaltina Iz
raelį, kad jis pradėjo, o Izraelis kaltina ara
bus, bet stebėtojai linkę galvoti, kad iš tie
sų pradėjo žydai. Susimobilizavę, sutelkę
gynybos reikalui žmones ir išteklius, jie ne
galėjo ilgai laukti, nes ir kviečiai byra, ir
karvės nešertos baubia, ir įmonių mašinos
nesisuka — tiems civilinio gyvenimo daly
kams nebėra atliekamų rankų. Arabai net
ir susimobilizavę dar turi pakankamai žino
nių, kurie gali dirbti, dėl to jiems nebuvo
skubu spręsti ginklu likiminius klausimus.
Taip, Izraelis buvo pastatytas prieš būti
ar nebūti, kai Egiptas užblokavo Tirano są
šiaurį. Izraelis jau ir taip turėjo nemaža su
varžymų. Jeruzalės miestas buvo padaly
tas — pusė Izraelio, pusė Jordano, ir kaip
tik toje kitoje pusėje yra žydams brangiau
sios vietos — šventyklos. Izraelis nuolat bu
vo puldinėjamas ginkluotų teroristų.
Nors mes sakome, kad Palestina yra žy
dų žemė, bet iš tiesų žydai nebeturėjo savo
valstybės jau daug amžių. Susimaišę su
arabais, nemaži jų kiekiai dar gyveno Pa
lestinoje ir gretimuose arabų kraštuose, o
daugelis milijonų jų buvo pasisklaidę po
pasaulį — po Europą, po Ameriką ir kitur.
Visiems jiems įsikurti dar ir dabar reikėtų
didelės valstybės, turint galvoje, kad pra
eito karo metu milijonai jų buvo išžudyti.
Tačiau jie, kietai kovodami, po paskutinio
jo pasaulinio karo įsitaisė nors mažą vals
tybę nedideliame savo tautos kilmės plote
biblijiniame Izraelyje. Kai jie kovojo už
teisę susikurti valstybę, iš to dabartinio
Izraelio išbėgo priešiškai nusiteikę ar per
sekiojimų išsigandę arabai. Kiek jų išbė
go? žydai sako, kad išbėgo apie 650.000, o
paskui grįžo apie 150.000. Arabai tvirtina,
kad tokių buvo ne mažiau kaip milijonas,
o gal net pusantro.
Tie pabėgėliai ir sudaro didžiausius ne
susipratimus. Izraelį norėtų valdyti nacio
nalistiškai nusiteikę arabų vadai. Jiems ta
naujoji valstybė yra krislas akyse. Be to,
diktatorių valdomiems ir niekaip negalin
tiems ūkiškai pakilti, arabų kraštams rei
kalinga kur nors nukreipti savo gyventojų
dėmesį už savo sienų. Istorija nuo amžių
rodo, kad šitaip vyksta visada ir visur, kur
tik diktatoriai valdo. Dėl to arabų kraštai
reikalauja, kad Izraelis priimtų pabėgėlius
arabus. O priimti tokias mases reikštų įsi
leisti penktąją koloną, kuri susprogdintų
Izraelį iš vidaus. Izraelis juk teturi ir da
bar ne daugiau kaip pustrečio milijono gy
ventojų. Izraelio vyriausybė turi dar ir ki
tų argumentų. Ji sako, kad tarp 1948 ir
1966 metų apie 600.000 žydų iš arabų kraš
tų persikėlė į savo tautinę valstybę, bijo

dami persekiojimų ar nepakęsdami netei
sybės. Vadinas, balansas jau išlygintas. O
kai kuriuose arabiškuose miestuose jie yra
turėję didžiules ir senas bendruomenes
(Aleksandrijoje ir Bagdade). Po 1956 m.
karo vien Egiptas iš tūkstančių žydų atėmė
nuosavybę ir išvarė juos. Daugiau kaip 20
tūkstančių buvo ištremta per kelias savai
tes. Sirija ir Irakas dar prieš tą 1956 m.
karą pradėjo suiminėti žydus, uždraudė
jiems pirkti ar parduoti nuosavybes, leisti
vaikus į mokyklą, naudotis ligoninėmis ir
kitokiomis viešomis institucijomis. Nese
niai žydai masiškai turėjo bėgti iš Alžirijos.
Izraelis tikisi, kad iš arabų kraštų dar
persikels artimiausiais metais apie 100
tūkstančių žydų. O arabų jis ir taip turi
jau apie ketvirtį milijono.
Arabų kraštų valdovai nepripažįsta jo
kių argumentų. Dalį pabėgėlių iš Izraelio
jie yra suorganizavę į teroristines organi
zacijas, apginklavę ir leidžia jiems puldi
nėti Izraelio pasienio sritis. Stipriausi to
kių teroristų daliniai yra įsikūrę Jordane.
Kai neseniai to krašto karalius važiavo į
Egiptą pasirašyti su prez. Nasseru bendros
gynybos sutarties, tai buvo atsivežęs ir tų
dalinių vadą.
Nors Izraelis yra mažas, nors kariauti
jam teko labai plačiu frontu prieš žymiai
gausesnį priešą, bet arabų kraštai pralai
mėjo. Šįkart, aišku, taikos derybose nega
lima tikėtis, kad Izraelis būtų linkęs sutik
ti su kokiomis nors padiktuotomis sąlygo
mis. Izraelio vyriausybė jau dabar tvirti
na, kad ji nenori svetimų žemių — dyku
mų jai, sako, ir savų užtenka, tik reikia jas
paversti derlingomis. Bet ji nori, kad Suezo kanalu būtų leidžiama laisvai praplauk
ti ir Izraelio laivams ir kad būtų leidžia
ma naudotis Tirano sąsiauriu, Aqabos įlan
ka, kuriomis pasiekiamas Eilako uostas.
Be to, Izraelis, greičiausia, reikalaus, kad
jo žinioje būtų paliktas visas Jeruzalės
miestas su jo žydiškomis religinėmis ir tau
tinėmis šventenybėmis.
MIRUSIEJI LIETUVOJE

Gegužės 15 Vilniuje mirė aktorė Olga
Kuzmina-Dauguvietienė, pirmoji režisoriaus Boriso Dauguviečio žmona. Ji gyveno
Lietuvoje nuo 1920 metų. Nuo 1946 metų
vaidino tada Vilniuje įsteigtame rusų teat
re.
Taip pat mirė Bronius Leonavičius-Leonas Pušinis, 79 m. amžiaus, buvęs pogrindi
nis komunistų veikėjas Lietuvoje (1903-05
m. buvęs socialdemokratų sąjūdžio daly
vis). Iki 1959 m. buvo okupacinės valdžios
įgaliotinis tvarkyti religijų reikalams. (E)

Septynios DIENOS
IZRAELIO REIKALAVIMAI

SAUGUMO TARYBOS REIKALAVIMAI

Nuo pat karo pradžios Izraelio vadai kar
toj a, kad jie nenori savo kaimynų žemių:
nori tik taikos ir ramybės. Jie nenorėtų nė
žygiuoti toliau, jei karas būtų sustabdytas
ir nebereikėtų užiminėti naujų plotų.
Bet jis nori turėti teisę naudotis Aqabos
įlanka, Suezo kanalu ir J. Tautų ar didžių
jų valstybių garantija dėl savo sienų.
Dar vienas noras — laikyti savo žinioje
visa Jeruzalės miestą su muzulmonams, žy
dams ir krikščionims šventomis vietomis.
Kovodami dėl to miesto, jie stengėsi išlai
kyti jas nesunaikintas. Izraeliui priklausiu
šią miesto dalį apdaužiusi Jordano artile
rija.

J. Tautų Saugumo Taryba buvo nutaru
si reikalauti, kad Izraelis ir arabai tuojau
sustabdytų kovas. Niekas to nutarimo ne
paklausė.
Sovietai pareikalavo vėl sušaukti Tary
bą ir priimti jų siūlomą nutarimą sustab
dyti kovas. Pasiūlyme nereikalaujama, kad
armijos atsitrauktų į pirmykštes linijas.
Izraelis tvirtina, kad jis sutinka, jei ara
bai sustabdys kovas. Jordanas irgi sutin
ka. Bet Egiptas ir Sirija nesutiko.
Vėliau sutiko Egiptas, bet Sirija vis dar
žada sunaikinti Izraelį.

IZRAELIO PRIEŠAI

Po didelių nepasisekimų kate Egiptas ir
Jordanas pradėjo skelbti, kad amerikiečių
ir britų lėktuvai dalyvauja kovose Izraelio
pusėje. Jordano karalius Huseinas pats ma
tęs, kad britų lėktuvas pakilo nuo lėktuvne
šio.
JAV ir Britanija griežai paneigė tokių
teigimų tikrumą. Abu tie kraštai buvo pa
skelbę, kad jie laikysis nuošaliai. Britai su
stabdė ir ginklų tiekimą, bet vėliau pakei
tė savo nusistatymą.

Pagrindinis priešas — Egiptas, kurio pre
zidentas Nasseras nesėkimingai vis stengia
si apjungti savo rankose visus arabų kraš
tus. Kiti stipresni ir į karą įsijungę kraš
tai — Sirija ir Jordanas, abu Izraelio kai
mynai. Saudi Arabija savo pajėgas buvo
sujungusi su Jordanu.
Bet į karo talką prieš Izraelį ginklu ar
kitokia parama buvo įsijungę 11 arabų
kraštų. Be to, paramą pažadėjo arabams
net tokie kraštai, kaip Pakistanas.
Sov. Sąjunga, vis raginusi arabus sukil
ti, rėmusi jų kraštus pinigais ir kursčiusi
nuotaikas prieš Izraelį, bet tiesiogiai neįsi
jungusi, net grasindama reikalauja sustab
dyti karą, norėdama išgelbėti savo globo
jamuosius, kol jie dar ne visiškai pralai
mėjo.
SOV. SĄJUNGOS LAIKYSENA

Sov. Sąjunga paskelbė Izraelį užpuoliku
ir reikalavo sustabdyti karą.
Bet ir Sov. Sąjunga neparodė noro tiesio
giai įsikišti. Kaip būdingą sovietų laikyse
nos ženklą Vakarų spauda nurodo, kad jie
nesiskubino kartu su arabų kraštais tvir
tinti, jog amerikiečiai ir britai padeda Iz
raeliui.

XXI metai

Londonas, 1967 metų birželio mėn. 13 d.

KALTINAMI BRITAI IR
AMERIKIEČIAI

SANKCIJOS VAKARAMS

Arabų kraštai vienas po kito tuojau pa
siskubino sustabdyti alyvos tiekimą bri
tams ir amerikiečiams.
Britanija tvirtina, kad ji dar turi kol kas
atsargų, bet skubiai mezgami ryšiai su ki
tais alyvos tiekėjais. Ji galės gauti alyvos
iš Nigerijos, Pietų Amerikos kraštų ir pri
reikus net iš JAV, tik toliau reikės gaben
ti ir dėl to brangiau kainuos.
JAV arabų kraštų alyva naudojosi savo
kariuomenės reikalams.
Britai daugiau kaip pusę savo reikalams
sunaudojamo alyvos kiekio imdavo iš ara
bų. Bet jie tvirtina, kad arabų kraštai gali
sužlugdyti savo ekonomiją, kai po karo jų
alyvos nebeims britai ir amerikiečiai.

VLIKo nutarimai
Vliko taryba buvo susirinkusi gegužės
26 d. (įprastiniai jos posėdžiai įvyksta
maždaug kas du mėnesiai).
Šiame posėdyje Vliko pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas — apžvalginiame pranešime ir
atsakydamas į gausius tarybos narių pa
klausimus — išsamiai nušvietė savo patyri
mus apsilankymų metu Europoj (ypač Ro
moje, Vatikane, Madride ir Paryžiuje), Ha
miltone, Toronte, Clevelande ir Chicagoje.
Buvo paliesti visi su Vliko uždaviniais
susiję įvykiai bei klausimai, šiuo metu iš
kylantieji tarptautinėj plotmėj ir lietuvių
visuomenėj. Kartu buvo peržvelgtos gali
mybės atsiliepti į tuos įvykius arba išspręs
ti klausimus.
Vliko vicepirmininkas J. Audėnas ap
žvelgė sausio 14-15 d.d. veiksnių konferen
cijos nutarimų vykdymo eigą ir painfor
mavo tarybą, kad:
1) Šiemet numatoma išleisti antra papil
dyta bei pataisyta 1965 m. išleistosios V.
Vaitiekūno brošiūros Lithuania laida;
2) Baigiamas rengti sąlankos (folder) pa
vidalo informacinis leidinys apie Lietuvą,
skiriamas dideliais kiekiais skleisti nelietu
vių tarpe, ypač mokyklose;
3) Lietuvos Tyrimo Institutas priėmė Vii
ko pasiūlymą rengti knygą lietuvių tautos
genocidui nušviesti ir jau kaupia jai me
džiagą.
Be to, tarybos nariai buvo supažindinti
su Vliko valdybos priimtu Vašingtone ren
giamos Politinės Konferencijos (1967 m.
spalio 21-22 d.d.) dienotvarkės projektu.
Projektas netrukus bus pateiktas apsvars
tyti kitoms konferencijoj dalyvausian
čioms organizacijoms bei institucijoms.

Taryba taip pat buvo painformuota apie
1968 metų minėjimų lėšoms telkti komiteto
ir informacijų tarybos prie Eltos sudary
mą.
Vykdant 1967 m. sausio 14-15 d. d. New
Yorke įvykusios konferencijos nutarimus,
sudarytas Lietuvos Valstybės Atstatymo
Penkiasdešimtmečio Jungtinis Finansų Ko
mitetas. Angliškai komitetas bus vadina
mas: United Lithuanian Finance Commit
tee.
Komitete, kuris galės būti ir papildytas,
dabar yra šeši nariai: Vliko pavedimu —
prel. Jonas Balkūnas ir Petras Minkūnas;
Lietuvos Laisvės Komiteto pavedimu —
Antanas Reventas ir Vytautas Banelis; Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pa
vedimu — Domas Penikas ir Henrikas Mik
las.
Komiteto prezidiumas: prel. J. Balkūnas
pirmininkas, D. Penikas vicepirmininkas
ir P. Minkūnas iždininkas.
Sudarytos ir sausio mėn. konferencijoj
numatytos Eltos Informacijų Tarybos bran
duolys. šioje taryboje tuo tarpu irgi yra 6
nariai: Romas Kezys ir Antanas V. Snieč
kus Vliko pavedimu, dr. Jonas Puzinas ir
Vytautas Vaitiekūnas Lietuvos Laisvės Ko
miteto pavedimu, Gintautas Sabataitis, S.
J., ir Emilija Čekienė Pasaulio Lietuvių fi
nes valdybos pavedimu.
Adresas susisiekti su finansų komitetu
ar informacijų taryba — 29 West 57 St. —
Grįžęs iš kelionės, Romoje nuo širdies
10 Fl. New York, N.Y. 10019.
smūgio
birželio 9 d., penktadieni, 9 vai. ry
Čekiai bei perlaidos fin. komitetui rašy
to,
mirė
Europos lietuvių ganytojas ir lie
tini United Lithuanian Finance Committee
tuvybės stiprintojas vyskupas Pranas Bra
vardu.
(Elta)

AfA VYSKUPAS
DR. PR. BRAZYS, NUO

Religijos klausiniai Lietuvoje
Vokietijoje leidžiamasis katalikų žurna
las Expulsus, skiriamas daugiausia Bažny
čios persekiojimo Rytų Europoj klausi
mams, išsispausdino apžvalgą ir apie kata
likų padėtį Lietuvoje.
Tarp kitų duomenų, pateikiama ir tokia
palyginamoji statistika:
1940 metais Lietuvoje buvo 1.099 veikian
čios bažnyčios bei koplyčios su 1.580 kuni
gų. Dabar pamaldoms atdarų bažnyčių bei
koplyčių tik 571, o kunigų tik apie 850, ir
tiems ne visiems leidžiama eiti pareigas.
Buvo keturios kunigų seminarijos. Dabar
tik viena ir ta pati visiškai suvaržyta: lei
džiama įšventinti tik po vieną kunigą vys
kupijai per metus; tai yra, tik po šešis kas
met visai Lietuvai. Buvo 12 vyskupų, da
bar tik trys, iš kurių dviems neleidžiama
eiti pareigų; tik vienas (neseniai įšventin
tas) vyskupas J. Labukas-Matulaitis eina
pareigas Kauno ir Vilkaviškio vyskupijose.
Buvo 118 vienuolynų, 18 katalikiškų orga
nizacijų, 32 katalikų laikraščiai ir žurna
lai. Dabar tų dalykų iš viso nėra. Tačiau
apžvalgoje tvirtinama, kad 1964 metais ka
talikų skaičius Lietuvoj vis tiek buvo me
namas apie 2,3 milijonai. (Valdinė statis
tika tikinčiųjų iš viso neskaičiuoja. Nors

apžvalgoj nepaminėta, iš kur tie duome
nys, bet yra pagrindo manyti, kad jie su
rinkti per parapijas ir vyskupijas). Regu
liariai praktikuojančių tikinčiųjų skaičius
esąs nuostabiai didelis, turint galvoj valdi
nį spaudimą ir valdinėmis priemonėmis or
ganizuotą antireliginę propagandą. Nepai
sant labai aukštų bažnyčioms uždėtų mo
kesčių, šiuo metu nė viena bažnyčia neuž
daroma dėl mokesčių nesumokėjimo, nors
lėšos tiems mokesčiams sumokėti tegali bū
ti surinktos tik savanoriškų aukų keliu.
(E)

SVEIKINIMAI IŠ ŠETLANDIJOS

Lietuvos atstovas Šveicarijai ir Vokieti
jai dr. A. Gerutis atsiuntė sveikinimus iš
šetlandijos salų, kur jis leidžia atostogas
kartu su Berno ornitologinės draugijos eks
kursijos dalyviais.
Pasirodo, dr. A. Gerutis yra ornitologas
mėgėjas. Tų atostogų metu Šetlandijoj yra
matęs apie 15 naujų paukščių rūšių, kurie
neaplanko Šveicarijos — daktaro nuolati
nės gyvenamosios vietos.
Birželio pradžioje oras salose buvęs, pa
lyginti, geras, tiktai vėjuota. Birželio 2 d.,
vietinių žmonių tvirtinimu, buvo pati gra
PASITARIMAS PARYŽIUJE
žiausia šio pavasario diena salose.
Kur gi tos Šetlando salos? O gi aukštai,
Gegužės 23 d. Paryžiuje įvyko Baltijos
kraštų atstovų pasitarimas tuos kraštus Britanijos šiaurėje.
Prancūzijoje liečiančiais klausimais. Daly
vavo Lietuvos atst. prof. J. Baltrušaitis,
Latvijos — K. Berends ir Estijos — A.
Varma.
(E)
— Alžirija pasiuntė kovojantiems ara
bams paremti eskadrilę sovietinių lėktuvų.
— Kiniją pakaltino JAV, kad jos sukurs
SOLISTO V. DAUNORO GASTROLĖS
čiusios karą prieš Egiptą ir dalyvaujančios
Operos solistas V. Daunoras, ką tik grį jame.
— Pekinge, Kinijos sostinėje, demonst
žęs po 8 mėnesių dainavimo studijų Mila
ne, labai gerai atsiliepia apie operinio dai rantai apdaužė britų atstovybę ir apkumšnavimo supratimą Italijoj ir mano, kad be čiavo atstovus.
— Ryšium su karo įvykiais Vidur. Ry
veik visus dainininkus reiktų siųsti moky
tis tenai (nepasitenkinti rusiška mokykla). tuose ir su Sov. Sąjungos laikysena tuo rei
Birželio 3 d. jis dainavo Vilniuje „Sevili kalu, Prancūzijos Tulūzos miestas atidėjo
jos Kirpėjuje“ (Don Bazilio), birželio 9 — numatytąjį sovietinio meno festivalį.
— Londono žydai suruošė padėkos pa
„Don Carlos", o paskui siunčiamas į Mont
real!: čia rusai savo paviljone birželio 23 d. maldas atšvęsti laimėjimams.
— Egiptas uždarė Suezo kanalą, kad ne
rengiasi rodytis su lietuviškomis „savo“ pa
praplauktų priešo laivai ir kad jame susi
jėgomis...
Rugpiūčio mėn. V. Daunoras numato telkę laivai nepatektų į fronto ugnį (keli
vykti Anglijon, o paskui dar vėl Milanan, laivai įstrigo kanale).
— Prieš pradedant karą Izraelis turėjęs
prie pamėgtosios La Scales.
(E)
300 kovos lėktuvų, Egiptas 476, Sirija 106
ir kiek mažiau Jordanas (Izraelis skelbia,
KARO PABAIGA
kad daugiau kaip pusė priešo lėktuvų buvo
Po 6 dienų karo pagaliau visi arabų kraš sunaikinta karo pradžioje).
— Britanijos žydai dar prieš praside
tai sustabdė kovas. Izraelis yra užėmęs ke
turis kartus tiek žemės, kiek ligi šiol turė dant karui sudėjo Izraeliui tris su puse mi
lijonus svarų.
jo.
— Arabų kraštuose nuo demonstrantų
Egipto prez. Nasseras buvo atsistatydi
nukentėjo britų ir amerikiečių atstovybės,
nęs, bet apsigalvojo ir pasiliko.
Arabų kraštai kare neteko beveik visos kultūriniai centrai ir bibliotekos.
— Per klaidą Izraelis apdaužė JAV lai
aviacijos ir didžiosios dalies tankų. Tikima
si, kad sovietai vėl juos aprūpins ginklais. vą (4 žuvo, apie 50 sužeista).
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zys, MIC. Laidojamas birželio 13 d., antra
dienį, Romoje.
Vysk. Pranas Brazys gimė 1918 m. vasa
rio 18 d. Balsupių kaime, Marijampolės
valsčiuje ir apskrityje. Mokydamasis Ma
rijonų gimnazijoje Marijampolėje, 1932 m.
įstojo į Marijonų kongregacijų. 1935 m.
baigęs gimnaziją, išvažiavo į Romą studi
juoti filosofijos Angelicume. Studijas bai
gė licenciatu 1937 m. Grįžęs į Lietuvą, 1937
- 1939 m. dėstė filosofiją ir psichologiją
marijonų filosofijos institute Kaune, o
1939 m. redagavo „Šaltinį“. 1940-1941 m.
buvo nukeltas į Varšuvą ir ten marijonų
seminarijoje dėstė etiką.

1942 m. įšventintas kunigu Prahoje, vo
kiškame teologijos universitete, ten pat
Prahoje tęsia studijas ir baigia jas 1944
m. Grįžęs į Romos Angelicumą, kur kadai
se pradėjo studijas, vieną po kito įsigyja
du doktoratus — 1946 m. teologijos ir 1948
m. filosofijos. Tais studijų gilinimo metais,
ruošdamasis doktoratams, kun. P. Brazys
1946 m. dirba marijonų tarptautinėje kole
gijoje Romoje kaip studijų prefektas, o
1947-1948 m. kaip marijonų noviciato Ro
moje vedėjas.
Įsigijęs mokslinius laipsnius, išvažiuoja
į Argentiną, čia 1948 m. įsteigia savaitraštį
„Laiką“ ir redaguoja jį iki 1952 m. Tais
pat metais įsteigia Avellanedoje lietuvių
marijonų spaustuvę. Tuo pat metu 1949
m. Avellanedoje eina marijonų noviciato
vedėjo pareigas. Nuo 1952 m. pradžios jis
ten pat dirba kaip marijonų viršininkas ir
kaip Aušros Vartų parapijos klebonas, o
nuo 1953 m. pabaigos dar ir kaip Argenti
noje dirbančiųjų lietuvių kunigų vyr. di
rektorius.

Argentinoje jis darbavosi devynetą me
tų.
Grįžęs į Romą, aštuonetą metų ėjo mari
jonų vicegenerolo pareigas, o 1964 m. gruo
džio 28 d. paskirtas vyskupu, pirmoje eilė
je Europos kraštų lietuviams.

Ganytojiškas pareigas eidamas, jis ne
maža yra važinėjęs iš vieno Europos kraš
to į kitą, lankydamas lietuvių kolonijas,
susipažindamas su visais ir su kiekvienu
atskirai. Visų širdis jis traukė į save ir sa
vo būdu ir dideliu, nuoširdžiu patriotizmu.
Išėjęs aukštuosius mokslus doktoratais,
dirbęs mokslinį darbą, profesoriavęs, pamokslininkavęs, dirbęs laikraščiuose ir
bendradarbiavęs juose, ėjęs klebono parei
gas parapijoje, dirbęs kaip administrato
rius, savo ganytojiškoms pareigoms jis bu
vo visokeriopai pasiruošęs. O jas eiti ir pa
traukti į save žmones jam padėjo ir tasai
vyskupo retas ir labai brangus paprastu
mas. Su nemokytu ir su mokytu jis visuo
met sugebėjo užmegzti žmogišką ryšį vos
tik pradėjęs pokalbį.
žinia apie jo mirtį yra pritrenkianti.
Vyskupas P. Brazys, MIC, mirė juk ypač
jaunas ir dar tik trečius metus teeidamas
tas aukštąsias ganytojo pareigas. Vos tik
platesnė lietuvių visuomenė suspėjo susi
pažinti su šiuo brangiu dignitorium, o jį
jau ir vėl atima žemė...
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Literatai kelia galvas
Heidelbergo universiteto studentas Vol
ker Schaffhauseris studijavo sovietologiją ir pereitų metų gruodžio mėnesį išvyko
turistinei kelionei į Sovietų Sąjungą. Jo
noras asmeniškai pamatyti kraštą ir žmo
nes, kuriuos jis studijuoja, buvo visiškai
suprantamas. Todėl jis be ypatingų sun
kumų gavo sovietinę vizą. Tetrūko lėšų,
nes studentiškoji Schaffhauserio stipendi
ja buvo kukli.
Kelionės išlaidas (apie 250 dol.) jauna
jam sovietologui pasisiūlė apmokėti Va
karų Vokietijoje įsikūrusi rusų emigran
tų leidykla „Posiev“, kuri priklauso egzilinei organizacijai NTS (Liaudies darbiečių sąjungai).
Už finansinę paramą
Schaffhauseris pažadėjo į Rusiją nuvežti
tualetini neseserą. rutulinį kotelį, ,,Dun
hill“ markės cigarečių pokelį ir porą eg
zempliorių
emigrantų rusų literatūros
žurnalo „Grani“. Mikrofilminiu būdu nu
traukti to paties „Grani“ numeriai ir lite
ratūriniai laiškai buvo paslėpti Schaffenhauserio vežamuose daiktuose.
Nerūpestingai
paruoštas mėgėjiškas
kurjeris Leningrade bematant pateko j
KGB rankas ir sovietinio teismo buvo nu
teistas 4 metams kalėti.
Tai ne pirmas ir, be abejo, ne paskuti
nis toks įvykis. Kiti, laimingesni arba ap
sukresni tokie laiškanešiai iš Vakarų,
KGB pinklių išvengia, ir daugybė litera
tūrinių raštų patenka į Sovietų Sąjungą
iš Vakarų, kur jie eina iš rankų į rankas,
būna perrašinėjami ir atmintinai išmoks
tami.
Iš tiesų didžiausia ir pilietiškai drąsiau
sia opozicija režimui sovietuose yra reiš
kiama literatų. Toji opozicija partijai
sudaro nemaža rūpesčių, nors ji tik atski
rais atvejais pasiryžta visu griežtumu tą
opoziciją užgniaužti. Atviras teroras dėl

įvairių priežasčių yra vengiamas panau
doti.
Sinjavskio ir Danieliaus byla yra žino
ma visam pasauliui. Ji viešai nuplėšė ta
riamo komunistų
režimo „liberalėjimo“
kaukę, tolygiai parodydama, koks pavo
jingas komunistų partijos akyse yra lais
vas rašytojų spausdinimasis. Tačiau lite
ratai, atrodo, nepabūgo tos įspėjamosios
bylos.
Paryžiuje leidžiamas lenkų „Kultūros“
žurnalas prieš kurį laiką iš Rusijos nele
galiai gavo 381 dokumento rinkinį, aki
vaizdžiai rodantį, su kokiu pasipiktinimu
sovietų literatai ir intelektualai reagavo į
aną gėdingąją bylą.
Nuteistasis rašytojas Danielis iš kalė
jimo „Izvestijoms“ parašė laišką, kurio
dienraštis, žinoma, nepaskelbė. Laiške, be
kita ko, rašoma:
„Priėjau išvados, kad mūsų kūriniai
niekados ir jokiu būdu neturėjo būti kri
minalinės bylos priežastimi. Nuosprendis
yra neteisingas ir nelegalus. Aš atšaukiu
savo padarytuosius
apgailestavimus dėl
tariamos mūsų kūrinių padarytosios ža
los“.
Ryšium su Sinjavskio įr Danieliaus nu
baudimu, 63 sovietų rašytojai, jų tarpe
Maskvos literatų dekanas, 84 metų am
žiaus Komei Čiukovskis, poetė Belą Achmadulina, rašytojas Uja Ehrenburgas ir
kiti, pasirašė peticiją, kurioje sakoma:
„...mums
reikia daugiau kūrybinės
laisvės, o ne kūrybinių eksperimentų pa
smerkimo! Sinjavskio ir Danieliaus nutei
simas mums padarė daugiau žalos, negu
galimos jų pačių padarytosios klaidos“.
Daugybė kūrinių, kurių jokia sovietinė
leidykla arba žurnalas nedrįsta spausdin
ti, nelegaliai pasiekia Vakarus. B. Paster
nako „Daktaras Živago“, arba Sinjavskio

ir Danieliaus veikalai, paskelbti jau mi
nėtame lenkų „Kultūros“ žurnale, tėra la
biausiai žinomi atvejai. Prieš 21 metus
Frankfurte pradėjęs eiti „Grani“ žurnalas
yra paskelbęs daugybę šiuolaikinių rusų
autorių, kurių kūriniai negalėjo pasirody
ti sovietinėje periodikoje. Sinjavskis ir
Danielius tebuvo du iš daugelio, kuriuos
partija pasiryžo nubausti, kaip įspėjimą
kitiems.

1957 metais „Grani“ išspausdino pluoš
tą anoniminių eilėraščių, kurie vėliau pa
sirodė esą B. Pasternako romano „Dak
taras Živago“ poetiniu epilogu. 1960 me
tais „Grani“ išspausdino eilėraštį, kurį
Maskvos „Literaturnaja gazieta“ po dvie
jų metų persispausdino su autoriaus Bo
riso Sluckio parašu: dėmesį jaunajam po
etui iššaukė kontrabandinis „Grani“. (Bo
risas Sluc'kis, beje, yra vertęs į rusų kalbą
lietuvių poeziją).
1966 m. emigravusio
rašytojo
V. Tarsio veikalus „Mėlynoji
musė“ ir pagarsėjusius „Užrašus iš be
protnamio“ pirmą kartą taip pat išspaus
dino „Grani“, kai jų autorius sovietinių
įstaigų dar buvo uždarytas beprotnamy
je.
Kontrabandinis žurnalas pirmasis
skelbė tokių gabių ir iškilių autorių, kaip
J Brodskio, A. Achmatovos, garsiojo A.
Solženycino („Diena Ivano Denisovičiaus
gyvenime“) kūrinius.

etų draugijos „Smog“ lyrika ir kiti dar
bai.
šešis kartus metuose visiems sovietinės
Rašytojų sąjungos nariams yra išsiunti
nėjami „Laiškai Grani draugams“, kurių
pusė prasiskverbia pro sovietinę cenzūrą
ir pasiekia savo adresatus. Paskutinis ši
tų laiškų puslapis yra prirašomas ranka,
o laiškas taip sulankstomas, kad peršvie
čiant nesimatytų spaudmenų, kurie pir
moje eilėje atkreipia tikrintojų dėmesį,
Literatūrinė opozicija sovietuose iš tie
sų kunkuliuoja, o emigrantų Vakaruose
talka pirmoje eilėje techniškai tepadeda
plisti ir kursuoti atskiriems leidiniams ar
ištisiems kūriniams.
Toji atkakli įr nepailstanti opozicija
vis drąsiau veržiasi ir į legaliosios spau
dos skiltis. Tokie literatūriniai žurnalai
Junost, o ypačiai Novij mir laikomi „mo
dernizmo tvirtovėmis“, o tas „moderniz
mas“ čia suprastinąs ne tiek formalia
prasme, kiek naujovių ieškojimu, socia
line kritika bei drąsiu nesušukuotos tie
sos skelbimu.
Pravda neseniai Novij mir redaktorius
kaltino ir smerkė už „perdėtą domėjimąsi
įvairiais nenormalumais“ sovietinėje vi
suomenėje. Vakariečiui tokia frazeologija
paliktų įspūdį, kad partijos dienraštis su
sirūpinęs pornografijos plitimu. Iš tiesų
Pravdai nepatinka, kad Novij mir kritikai
didžiausią dėmesį skiria tiems literatūros
kūriniams, kuriuose vaizduojami mažiau
paradiniai sovietinės tikrovės reiškiniai,
pavyzdžiui, priverstinio žemės ūkio kolek
tyvizavimo tragiškas socialines, psicholo
gines ir ūkines pasekmes valstiečiams.
Žurnalo redakcijos laikyseną išreiškė

„Grani“ ne tik pats įvairiais būdais pa
tenka į Sovietų Sąjungą, jis tai literatūri
nei kontrabandai pasitarnauja, perspaus
dindamas nelegalius Rusijoje leidžiamus
literatūrinius žurnalus,
kurie paprastai
būna ranka arba mašinėle rašyti. Frank
furte mikrofilminiu būdu perspausdinti,
Lietuviškoms mokslo studijoms laukas
atgal į Sovietų Sąjungą siunčiami 10,5 x svetur kas metai siaurėja. Dar žmonių,
12,7 centimetrų formato žurnalai Fenik tiesa, būtų, kurie galėtų parašyti moksli
sas, Sintaksė, Sfinksai, be to, slaptos po- nių darbų iš lietuvių kalbos, lietuvių lite
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ratūros, Lietuvos istorijos, lietuvių tauto
sakos, etnografijos ir kitų sričių, ir mes
J. KUZMIONIS
būtume laimingesni, jei juo daugiau tokių
studijų būtų parašyta. Kas jau bus pada
ryta, tai ir pasiliks. Tik bėda, kad moks
lininkai negali atsidėti tokiam studiji
niam darbui, nes daugumai jų svetur ne
studijų rašymu tenka užsidirbti duoną.
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)
Moksliniam darbui jiems, geriausiu atve
Pasakyčiau net daugiau: klausausi ir mąs Nerimą Narutė — švelnios, jautrios ir
Ne tau sudėti rimai čia,
plačios sielos poetė, kurios viduje gausu ju, lieka tik laisvalaikis. Kita bėda, tur
ne tau didžiulė paslaptis----------tau. Ir nebūtinai apie kalbamą objektą.
O mes, kelis kartus susitikę, judiname vi dvasios platumų. Poeziją ji užnešioja, už būt, yra ta, kad parašytas mokslinis litua
Nerimą Narutė
są virtinę klausimų. Kun. klebonas iškelia liūliuoja savo viduje. Kai kūrinys prinoks nistinis darbas ne kartą turi dūlėti rank
raštyje, teturėdamas maža vilties būti iš
Gilus vanduo srauniai nebėga, sako mū opų lietuvybės išlaikymą, kai jaunesnieji ta, kaip sultingas vaisius, kai veržiasi į po leistas.
pieriaus
lakštą
laisvai
atsikvėpti,
—
poetei
vengia
lietuvių
kalbos;
mes
nubėgame
iki
sų patarlė, o daug kalbėdamas, sumeluosi
Ar tuo atveju, kad lituanistiniai darbai
spaudos draudimo laikų ir ieškome ryšio tereikia prisėsti, ir naujas eilėraštis, kaip
ir nenorėdamas.
nerašomi, nes nėra žmoniškesnių sąlygų
tarp
svetimųjų
draudimo
ir
lietuviško
už

gaivališkai
prasiveržusios
upės
srautas,
Gilūs vandens tačiau ir neišsenkami: pa
sispyrimo nepasiduoti; mes paliečiam Ame srūvą iš jos vidaus nesustabdomomis eilu jiems išleisti, arba parašyti dūli stalčiuo
ti vandens gelmė yra neišsekime saistąs.
se, ar nėra prabanga leisti mokslinius dar
Sutinkame mes ir gilių žmonių šios žemės rikos krašto pašeriamas laisves, o kartu vi tėmis, kristalizuodamasis ne sustingusia,
bus nelituanistinėmis temomis? Vis dėlto
bet
gyva
rimų
ir
ritmų
forma:
liones
—
tylias,
bet
maginančias
—
įsilieti
keliuose, ir mus nepaprastai magina jų gi
tokių darbų susilaukiame, nes tam tik
lios, gyvenimo patirtimi pagrįstos mintys, i jų gyvenimo srautą; pagaliau mes nurie
Nepasakysiu niekam niekados,
rais sumetimais kai kurie leidėjai imasi
ką aš mąsčiau vienatvėje
jų intuityvus kito sielos supratimas ir net dame iki ateities vizijų, regėdami naujas
paleisti juos į pasaulį.
ir kam kentėjau.
įprasminimas, kad galėtume klausytis, ne gyvenimo sąlygas ir naujo kraujo įsiliejimą
į šį kontinentą.
Tokiu leidiniu laikytume teologo ir filo
Vien paslaptingos, tylinčios maldos
jausdami jokios laiko tėkmės.
Jurgis Jankus — geras pasakotojas ir
sofo Vytauto J. Bagdanavičįaus studiją
Antra vertus, kartais nereikia nė ypatin
eiliuodama žodžius sudėjau...
gai gilaus, išmintingo žmogaus: visi yra pa judrus nedideliame žmonių ratelyje: savo
Skaitau balsu jos eilėraščius ir rankų ju Kultūrinės gelmės pasakose, I knyga, ku
siilgę aukštyn pakeliančių minčių, išlesio kalba stengiasi visus sudominti, kad nė vie desiais noriu visiems pavaizduoti, kaip „ho rią išleido Lietuviškos Knygos Klubas Či
(1966 m., 262 psl., kaina 3 dol.).
tų kruopščiu skaitymu iš kitų mintytojų ar nas nesnaustų, o protarpiais įpina kokį rizonto drobės dideliam delne pervertos kagoje
pokštą ir įsistebeilinęs žiūri į klausytojų
rašytojų.
stigmos kruvinai ištryško“, kaip „glėbyje Autoriaus sumanyta parašyti keturias tos
Pagaliau net sodrūs, mąslūs laiškai mus akis, lyg norėdamas atspėti, kokia jų ato- vakaro nualpusį diena mirties atodūsiu vi studijos dalis, vadinas, be šios, dar turė
tume sulaukti bent trijų tokių knygų.
magina. Aure, viena moteris, paklausta, ar veika.
sus apleido“.
Tyliu, klausausi ir mąstau.
pastaruoju laiku neskaičiusi kokios naujos
Įvadiniame žodyje
autorius teisingai
Meniškai, gerai įsijausdama kai ką per
O už kelių dienų jis net telefonu ragina,
novelės, džiaugsmu svydinčiu veidu atkir
pripažįsta, kad kalba ir tautosaka yra dvi
skaito ir poetės sesuo:
kad sutikčiau salėje paskaityti savo kūri
to:
priemonės, kurios leidžia atsekti senąją
Ruduo — misijonierius,
— Taip, skaičiau... ką tik gautą savo vy nių. Vienui vienas. Niekam netalkinin
mūsų tautos istoriją, nes nėra tam reika
geltoną stulą užsidėjęs,
ro laišką. Jis stilingesnis už ne vieną nove kaujant. Supažindindamas klausytojus su
lui rašytinių šaltinių.
Paskaitęs knygos
laukus
žegnoja.
savo kūrybos raida. Tartum žynio piūviu
lepavadinimą ir tokius įžangos žodžius, gal
Palaimina
artoją
Skaitau ir aš —gyvus, mąslius, kūrybin išimdamas atskiras ištraukas ir padėda
kuris skaitytojas susidarys net klaidingą
ir sočiomis riekėmis raiko duoną,
gus žmones, kurie yra tikra atgaiva, kai ne mas suvokti jų genezę.
pripildo
aukso
vasarojum
kluoną,
Klausausi ir mąstau...
jučiomis atsiplėši nuo paliktos salos ir ten
dalina derliaus pilnaties Komuniją...
Gerai, kad atsivežiau kai kuriuos maž
likusių žmonių.
NAUJI LEIDINIAI
možius. Gerai, kad nuliekamu laiku ir čia
Ištisi žemės metai mūsų vaizduotėje pra
šį tą rašinėju. Tačiau daug kas rašyta tik slenka kaip „Metų mišios“ su „Sanctus Do
Do you speak Lithuanian?
Su rašytoju J. Jankum
sau pačiam. Permąstant, atsako beieškant. minus Deus" — žiogų malda, su „Credo“—
Introduction to modern Lithuanian —
Pirmiausia susitinku su žinomu mūsų Negi reikės atsiversti „Susiradimo“ apysa vargonininko vyturėlio giesme.
didysis vadovėlis tiems, kurie norėtų pra
rašytoju Jurgiu Jankumi, kurio „Egzami ką, atpiauti luitelį ir, patepus reminiscen
Prisiprašome ir pačią poetę ką nors nau mokti lietuviškai. 470 psl. Kaina 2.11.0.
nus“ ir „Be krantų" skaitėme dar Lietuvo cijų sviestu, pakišti...
jo, niekur nespausdinto paskaityti. Nesi
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
je, o svetur — „Naktis ant morų“, „Pakly
J. Jankus žino mūsų „Nidą“ ir turi pra- priešina ir nesibrangina. Susiranda dide vimai— 0.18.6.
dusius paukščius“, „Namą.geroj gatvėj", matęs didelę staigmeną. Tačiau negi galiu lius popieriaus lakštus ir šiltu, iš pačios šir
K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės
„Velnio balą"...
pirmas skelbti tai, kas tik mažame ratelyje dies gelmių plaukiančiu balsu išsako savo teisės klausimais — 0.15.0.
Iš karto jį atpažįstu, nors niekad nebu pasakyta?
vidaus pasaulį, kuriame sukrautos visų mū
A. Maceina — Dievo Avinėlis — 1.5.8.
vome artimi draugai ir pažįstami. Atpažįs
sų tėvynėje paliktos relikvijos —■ aštuoniaA. Rūta — Žemės šauksmas. Ši knyga
tu pirmiausia bažnyčioje — sėdi kairėje pu
Pas poetę Narutę
nytės staltiesės, rankšluosčių žvaigždėti išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
sėje prie paties krašto ir klausosi.
Žinojau poetę Nerimą Narutę — Kazę raštai, baltų drobių rietimai, gintarų eilės, mui į Sibirą. — 15 šil.
Paskum kaip seną pažįstamą sveikinu jį Gaidytę Bulsienę. Skaičiau ir jos lyrinių vaško grabnyčia, šilkinės skaros, kantičkoV. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
jo nuosavuose namuose, kai nuvažiuojame natiurmortų rinkinį „Relikvijas“.
Jos ir je sudžiūvęs pinavijo žiedas, kukavinis ro tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.
su kun. klebonu ir kun. Liudu. Jis gi sako, dabar rymo mano knygų lentynoje, prisi žančius...
Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus
kad aš pasikeitęs, kad sunku buvę atpažin šliejusios prie kitų poezijos rinkinių.
Kai mes visi, srūvios poezijos sužavėti, ir valstybininkas. — 15 šil.
ti...
Tačiau jau seniai pritariu, berods, W. tylime ir stengiamės, nepaisydami poetės
Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
Keliu „haigh bąli“, klausausi ir stebiu jo Goethės tvirtinimui, kad, norėdamas kūrė nenoro, kad kiti jos poeziją suprastų, įsi
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.
veidą, apyaukštę kaktą, veriančias akis, ją suprasti, turi apsilankyti jo šalyje. At jausti į jos kūrybinio pasaulio paines, —
Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo
rankas. Stebiu ir paveikslus ant sienos. Ir seit. kurio nors rašytojo kūrybą tik tada kun. Liudas, pamiršęs „kietos natūros“ gri
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.
knygas. Gėles. Ir, rodos, girdžiu rašytojo įmanomiau suprantame, kai pažįstame jį mą, pirmas šūkteli:
V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės
žodžius:
patį, kai su juo pasikalbame, kai įsiklauso
— Rašo, ką aš jaučiu...
pasakose. — 22 šil.
„Rašau, o jie liekasi ir liekasi, kaip sun me į jo širdies dūžius.
— Kaip veidrodyje... — priduria poetės
M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
kus marmuro obeliskas šalia bėgančio be
Kun. klebonas, Nerimos Narutės kūry sesuo Regina, kuri šiaip jau atrodo užkie
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre
galinio traukinio, kaip palinkęs žiedas ša bos gerbėjas, nepaisydamas „kieto, kaip tėjusi realistė.
mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
lia upės srovės. Net nejaučiu, kad rašau, uola“ kun. Liudo feljetoniškų pabaksnojibet tik, rodos, sijoju žmones ir įvykius ir mų, nuveža mus abu toli į priemiestį, kur
Ne, aš čia neskaitysiu savo kūrinių: te truota. — 28 šil.
V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai
vis ieškau vietos, kur būtų galima įdėti ma didžioje rimtyje, vakaro sutemų gaubia gu gyva išlieka jautriai sklendenanti Neri
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil.
žą jaukų pokalbį, kur meilės esmė būtų mos, stimpso išsibarsčiusios trobelės.
mos Narutės poezija.
Naujos ilgo grojimo plokštelės:
jaukumas“ („Paklydę paukščiai", II dalis,
Pasibeldžiame į duris.
Tegu šios jautrios poetės mintys, lyg žie
St. Baras. Operų arijos. Radvila Perkū
191-2 psl.).
Netrukus visi susėdame erdvioje svetai žirbos, degina mus.
Gal dėl to nenuostabu, kad J. Jankaus nėje. Esame šeši — Nerimą, jos sesutė Re
Gal vėliau paskaitysiu. Kai daugiau pa nas, La Gioconda, Tosca, Turandot, Aida
kūriniai būdingi stipria bei painia intriga, gina. K. Miškinis ir mes trys. Visi, atrodo, žinsiu šio kontinento lietuvį. Kai būsiu tik ir kitos. Stereo 60 šil., mono 55 šil.
Lietuvių tautiniai šokiai .Kubilas, Šuspsichologiniu pagrindimu, įvairiomis žmo domisi ne tik literatūra, bet ir poezija, tad ras, kad mūsų visų problemos lygiuojasi ar
tas, Malūnas, Kalvelis, Audėjėlė ir kiti.
giškosios būties problemomis.
mūsų pokalbis plaukia, srūna, kaip sravus atšiauriai kryžiuojasi.
50 šil.
Paprastai man nestinga žodžių, tačiau, upelis. Tai beveik pirmoji vieta, kur nepaKai negalėsiu ilgiau ištylėti.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., Kew,
kai visi kartu judiname kurį klausimą ar siskirstome mažais rateliais, o vedam bend
Surrey,
nuslystame į praeitį, — tyliu ir klausausi. rą kalbą.
(Bus daugiau)

Susitikimai Amerikoje

Novij mir bendradarbis, kritikas V. Laškinas: „Mūsų literatūra privalo vaizduoti
tiesą be jokių kompromisų. Jį neturi tei
sės meluoti, faktus idealizuodama arba
juos visiškai nutylėdama“. Tuo tarpu re
žimui nemalonių faktų yra daug, ir juos
vis dažniau ir drąsiau aprašo rusų rašy
tojai.
Šitas rusiškosios plunksnos vis augantis
užsiangažavimas tiesai, jų literatūriniame
gyvenime įsisiūbavęs laisvės troškimas,
pilietinė drąsa, pagarba teisybei ir apla
mai „modernizmas“ (žodį vartojant so
vietine, o ne Vakaruose įprasta prasme)
akivaizdžiai paveikė literatūrinį klimatą
ir dabartinėje Lietuvoje. Toks jau prie
Rusijos prijungtųjų tautų likimas: šiokių
ar tokių laisvių ir teisių (kurios demo
kratiniuose kraštuose, beje, yra savaime
suprantamos) išsikovojus rusų literatams
ir intelektualams, panašių laisvių kartais
gali tikėtis ir kitų sovietinių tautų kūrė
jai. Ryškiu pavyzdžiu čia galėtų būti Pi
casso: kai Maskvoje pagaliau buvo leista
suruošti jo darbų parodą, tai ir Vilniaus
žurnalai vis dėlto išdrįso spausdinti jo
darbų reprodukcijas. Panašiai yra ir li
teratūriniame gyvenime.
Vilniaus Literatūroje ir mene, Kultū
ros baruose ir kituose leidiniuose vis daž
niau suplazdena
šviežesnis, gaivinantis
vėjelis. Naujuosiuose Lietuvos beletristų
ir poetų kūriniuose jaučiama vis didesnė
pagarba teisybei. Neturime pamiršti, kad
plunksnos kovą už tiesą pirmoje eilėje tu
rės nešti Lietuvos kūrėjai, o išeivijai, be
abejo, tenka nelengvas talkos uždavinys.

O. K.

TEOLOGIJA TAUTOSAKOJE
įspūdį, kad autorius čia analizuoja mūsų
liaudies pasakas. Tiesa, ir įžanga toliau
rodo, kad autoriui pirmoje eilėje tautosa
koje rūpi religiniai dalykai. Tačiau jeigu
mūsų tautosakoje yra religinių pradų ir
jei juos nagrinėjant
gali susidaryti net
ketverto dalių teologinė studija, mes sa
kytume, kad mūsų teologas - filosofas, ty
rinėdamas tuos dalykus, dirba mokslinį
darbą. Tokį darbą, žinoma, tada galėtų pa
sverti, kiek jis vertas, tautosakos tyrinė
tojai mokslininkai ir teologai. Tautotyrininkai galėtų pasakyti, kiek pagrįsti yra
studijos išvedžiojimai, o teologai — kiek
išvedžiojimai sutampa su dogmomis.
ši studija teologiškai
yra patvirtinta
bent penkių teologų parašais.
Vadinas,
teologiškų paklydimų joje nėra.
Ar dėl
jos pasisakys mūsų tautotyrininkai — dar
pamatysime. Tačiau jei tai yra indėlis į
teologiją ar tautotyrą, tai nebent tarptau
tine prasme, ne lietuviškąja, ir kažkoks
graudumas ima lietuvį, kad mūsų moky
ti žmonės savo studijoms griebiasi nelie
tuviškų temų.
Tiesa, būkime teisingi: tam tikra maža
dalis knygos yra lietuviška. Autorius pra
džioje nagrinėja keturias lietuviškas pa
sakas, kurių dviejose minima panelė Šven
čiausia.
Net ir kitais mokslininkais re
miantis, autoriui ne viskas pasiseka tose
pasakose išaiškinti, nes tam aiškinimui,
tur būt, ir reikėtų skirti visą studiją, kol
būtų atsakyta į visus iškylančius teologiginius klausimus. Bet tos lietuviškos pa
sakos autoriui greičiau yra tik tam tik
ras įvadas parodyti, kad kažkokių teolo
ginių žymių esama įr lietuviškose pasako
se. Pats savo pastangomis ir remdamasis
kitų aiškinimais,
toliau studijoje V. J.
Bagdanavičius papasakoja mums savo vei
kale po atitinkamą Graikijos, Sicilijos, Al
žyrijos, Missouri© prancūzų,
Kanados
prancūzų, Gotlando ir Egipto pasaką ir
bando išaiškinti jų teologiją.
Ar tie aiškinimai yra pakankami, ar jie
galėtų būti gilesni ir išsamesni — nesiima
me spręsti. O savo liūdesį, jau esame iš
davę šio rašinio pradžioje.
Matematikų,
fizikų, technologų, medikų problemos daž
niausiai yra tarptautinės, ypač gyvenan
čių svetur. Bet filosofai ir taip pat net
teologai galėtų vis dėlto būti lietuviški.
Dėl to knyga lietuvio nedžiugina. P. An.

ANGLŲ ŽURNALAS APIE LIETUVĄ
Anglijoj leidžiamas mėnesinis žurnalas
The Journal of the Foreign Affairs Circle
gegužės mėn. numeryje įdėjo Eltos angliš
kojo biuletenio pateiktą nušvietimą, kaip
okupuotoje Lietuvoje į viršūnes iškilusių
lietuvių komunistų sąžinė veikiama anoni
miniais laiškais.
Tas reiškinys tapo viešai žinomas, kai
praėjusių metų lapkričio 13 d. A. Venclova
ėmė Tiesoj aiškintis ir besiaiškindamas
viešai papasakojo bent dalį tokio nepasira
šyto, bet taiklaus laiško turinio.
(E)

DAKTARAS K. ŠEŠELGIS
Kazys šešelgis, gyvenviečių išplanavimo
katedros vedėjas Kauno Politechnikos Ins
titute, gegužės 27 d. Minske apgynė diser
taciją architektūros daktaro laipsniui. Di
sertacijos tema — vieningo Lietuvos apgy
vendinimo schema.
Disertacijos vertinimo komisijai pirmi
ninkavo profesorius iš Maskvos. Kiti du ko
misijos nariai buvo vienas iš Minsko, kitas
(architektūros daktaras E. Budreika) lie
tuvis.
(E)
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Garlaiviukai
(KELIONĖ SIBIRO UPĖMIS)
Juo gilyn Sibiro taigosna, tuo mūs skai
čius mažėjo ir tirpo. Novosibirskan atvy
kome labai daug. Čia mus persodino į bar
žas, kurios pradėjo skirstytis ir plaukti
įvairiomis kryptimis. Baidokuose buvo erd
vu, tyras oras, pakankamai vietos pajudėti
ir pavaikščioti. Palyginti su vagonais, tai
jau buvo gerai. Tačiau buvo liūdna, kad
mes skirstėmės mažomis grupelėmis po sa
vo bausmės žemę. Dideliuose susibūrimuo
se visada drąsiau, nes savieji vis jau prirei
kus vienas kitą paremtų, vieni kitiems pa
gelbėtų, ligoje slaugytų ir nelaimėje atjaus
tų ir neapleistų.
Ne po ilgo priplaukėme didoką Obės in
taką Čają. Joje buvo toks drumzlinas ir
dumblinas vanduo, kaip arbata. Nuo rusiš
ko žodžio „čai“ — arbata ir ši upė gavo Ča
jos vardą.
Čia mus suskaldė mažesnėmis grupėmis
ir persodino į mažus garlaiviukus, kurie iš
parpė į visus keturius vėjus. Vieni išplau
kė Narymo link, kur caro laikais buvo tre
miami nusikaltėliai, kiti pasuko Čaja Ust
Gaikos link.
Plaukiame labai pamažu. Aplinkui juo
duoja paniurusios taigos, telkšo neišbren
damos balos ir pelkynai, o gyventojų visai
nematyti. Kad tau kur nors kaimelis pasi
rodytų! Tuščia ir gūdu. Vakare atsirado mi
lijonai uodų, kurie pradėjo mus įkyriai
pulti ir kandžioti. Nuo uodų slėpdamiesi,
visi sulindome į garlaiviuko vidų, nors ir
ten šio brudo atsirado.
Dieną paaugliai buvo prisitaisę meške
res ir bandė Čajoje meškerioti, bet žuvų ne
pagavo, o gal jų ten ir nebuvo tokiame ne
švariame vandenyje. Žiūrėdami į meške
riotojus, ir mes. suaugusieji, raminomės ir
tikėjomės gausiose šio krašto upėse pasimeškerioti ar tinklus įsitaisę pasigauti žu
vies ir taip palengvinti savo maitinimosi
reikalus. Bet pasirodė, kad mūsų labai vai
kiškai galvota. Vergui tik vergo jungas te
skirtas.
Tais laikais dar nebuvo sukurtas filmas
„Dešimt Dievo įsakymų“, ir mes jo negalė
jome pamatyti, bet iš šventraščio žinojo
me, kad žydi! tauta sunkiai ir kruvinai ver
gavo Egipte ir Babilonijoje. Jie vykdė mil
žiniškas piramidžių ir miestų statybas, min
kė kruvinomis kojomis molį ir gamino ply
tas, skaldė uolų kolosus ir klojo ištaigingų
ir prabangių faraonų rūmų pamatuosna,
milžiniškos Nilo imperijos laukuose klup
dami kūlė jau sudorotą derlių ir mirė pira
midžių dydžio javų krūvose.
Tada mes dar gerai nenujautėme, kad ir
mūsų laukia tokie pat darbai ir gal dar
žiauresnė vergija, nors gyvename keliais
tūkstančiais metų vėliau — sakoma, dvide
šimtojo amžiaus kultūroje ir civilizacijoje.
Upės pakraščiais matyti daug rąstų, už

kliuvusių už pakrančių krūmų, kurie pri
minė, kad čia aplinkui kertamos taigos ir
upėmis plukdomi sieliai.
Jau atkeliauta giliai Sibiran, ir visur
krenta į akis tai, kad šis kraštas labai re
tai apgyvendintas.
Plaukiant Obe, dar
laiks nuo laiko pakrantėse pasirodydavo
miesteliai ir maži kaimeliai su prieplauko
mis, o giliau dar visai laukinis kraštas tas
Sibiras.
UST GALKA

Netrukus privažiavome Ust Galkos vieto
vę, ir mūsų garlaiviukas sustojo. Pasirodo,
kad čia tik skambus vietos pavadinimas, o
žmonėms gyventi vos tik pora trobeliūkščių. Pakraštyje stovi valtis, kuria keleiviai
keliami per Galkos upelį. Šioje vietoje bai
giasi ir kelias, kuris ateina iš rajono cent
ro — Bakčaros. Čia baigėsi ir mūsų kelionė
Sibiro upėmis, kuriomis plaukėme visą sa
vaitę.
Tuojau mus išlaipino ant kranto ir sako:
— Gana bus jums „katatsa" — važinėtis.
Dabar jau patys galėsite rogutes pavežioti.
Toliau matyti daug žmonių ir pastočių.
Mūsų jau laukė kolchozų pirmininkai. Ant
upės kranto stovinėjo ir grupelėmis susi
spietę sėdėjo tremtiniai. Tai buvo ukrai
niečiai ir moldavai. Jų garlaiviukas atplau
kė kiek anksčiau už mūsiškį. Į kolchozus
buvo paskirstyta kiekvienos tautybės po
50 žmonių. Tai visi Bakčaro rajono kolcho
zai gavo po 150 tremtinių. Sumaišė mus su
kitomis tautybėmis, kad būtume išblaškyti
plačiose apylinkėse, nevieningi ir neorgani
zuoti. Išblaškytus ir sumaišytus lengviau
tvarkyti, o tam jie jau turėjo gerą prakti
ką. Tikslas aiškus: sumaišyti ir suvirinti
maskoliškam katile visas tautybes, kad iš
jų išaugtų sąmoningi sovietiniai piliečiai
ar net ir komunistiniai degeneratai. Visi
kietasprandžiai turės mirti.
Tuojau išvydome ir komendantą su kiau
rais kojinių kulnais, vaikščiojantį su kol
chozų pirmininkais. Jie atvežtus vergus su
rašinėjo ir nuo galvos iki kojų matavo
akimis. Pirmininkai buvo suinteresuoti dar
bo jėga. Jie rinkosi stipresnius ir geriau at
rodančius vyrus ir be vaikų ar jau su ge
rokai paaugusiais vaikais moteris.
štai tie ponai sustojo ir ties manim. Pasi
žiūrėjo į mane ir mano varganą bagažą.
Juos sudomino mano atsivežtas pusmaišis
rugių.
Užsirašė vardą, pavardę, amžių ir pro
fesiją. Pasisakiau, kad esu mokytoja. Pa
niekinamai šypteli, bet užrašo.
Prieina
prie tautybės. Pasisakau, kad esu lietuvė,
o pilietybę nesiklausę užrašo: SSSR. Pro
testuoju ir pabrėžiu, kad esu Lietuvos pi
lietė. Demoniškai veidai nusijuokia.
K. L e d e r i s

DOKTOR MEČI
LIETUVIS VETERINARIJOS GYDYTOJAS TIROLIO KALNUOSE

Prieš keletą metų bičiulis pradėjo man
pasakoti apie lietuvį veterinorių, kuris esąs
nevainikuotas Tirolio (šiaurės Austrijos)
karalius. Jis esąs draugiškas ir vaišingas
žmogus, ir jį reikėtų aplankyti. „Važiuok į
Koessen“, sako jis, „ir klausk bet ką susi
tikęs — jį dideli ir maži, jauni ir seni pa
žįsta ir vadina Doktor Meči".
Prieš dvejus trejus metus nutariau iš
atostogų grįždamas tą daktarą susirasti.
Atvykau į Koessen — miestelis apie 5000
gyventojų, prie pat Vokietijos sienos gra
žiam slėnyje, aukštų kalnų apsuptas iš vi
sų pusių. Atvykau pietų metu ir klausiu
pirmą sutiktąjį pilietį, kur tą „doktor Me
či“ galima rasti. „O gi ten stovi jo maši
na“, sako pilietis. Žiūriu — stovi didžiau
sia mašina kariškos spalvos, su ratais be
veik žmogaus didumo. Atrodo, kad tas au
tomobilis galėtų per kalnus, laukus ir pie
vas važiuoti be jokio kelio (pasirodo, kad
tai yra švedų kariuomenės vartojamas
„Volvo“). Prie mašinos stovi gerai nuau
gęs stambus vyras —daktaras Bronius Medzikauskas.
Daktaras Bronius Medzikauskas yra že
maitis, kilęs nuo Žarėnų, ūkininko sūnus,
kuris karui prasidėjus buvo studentas Vie
nos universitete. Studijas baigęs ir sunku
mus su vokiečių valdžia nugalėjęs, apsigy
veno Koessene veterinarinės medicinos
praktikuoti.
Daktaro M. pacientus sudaro daugiau
kaip 5000 karvių, tur būt, dar didesnis skai
čius kiaulių, be to, gausybė kitokių gyvu
lių ūkiuose, namuose, miškuose ir kalnuo
se. Jo pacientai pasiskirstę didelėj apylin
kėj: pavieniuose ūkiuose, kaimuose ir mies
teliuose ant kalnų, tarp kalnų, kalnuose,
slėniuose ir visokiuose beveik nepasiekia
muose užkampiuose. Užtat reikia jam ir to
kios kariškos mašinos.
Tą mašiną jis įsitaisė, kai patyrė, kaip
neįmanoma išsiversti su anglišku Landroveriu: anglai neskuba sugedusių mašinų
taisyti, o daktaro pacientai negali laukti,
kol Coventry bus pagamintos mašinos da
lys ir po poros mėnesių atsiųstos į Tirolį.
Daktaras M. yra pasiaukojęs savo pa

cientams — nuo ankstyvaus ryto ligi vėly
vos nakties jis skuba ir skuba. Į jo įstaigą
nuo ankstyvaus ryto renkasi ūkininkai. Ti
rolio ūkininkai, kaip žemaičių žemėj, kelia
si labai anksti! Jie atvyksta pasitarti, pasi
skųsti ar vaistų gauti. Tarp ūkininkų įsi
maišo ir vienas kitas turistas-atostogininkas, kurių Koessene netrūksta nei žiemą,
nei vasarą. Turistai atvyksta daugiausia su
daugiau ar mažiau „poniškais“ šunimis, ku
rių vienam dantį skauda, kitam manikiūrą
ar pedikiūrą reikia daryti, dar kitam kai
lis neblizga.
Pacientus ir klientus aprūpinęs namuo
se, daktaras išvyksta vizituoti, o namuose
per dienas telefonas birzgia ir radijas šau
kia. Mat, jis turi savo radijo stotį namuo
se ir radijo telefoną mašinoj. Vadinas, kur
jis bebūtų, kiekvienu metu gali susisiekti
su savo įstaiga. Iš namų jį galima surasti,
kai ištinka kokie nors staigūs susirgimai.
Kai tik gyvulius ištinka kokia nors nelai
mė, tuoj jam gali būti pranešama. Šitaip
jis sutaupo daug laiko ir bereikalingo važi
nėjimo. Be to. bėdos atveju, jis gali greitai
pribūti, kur reikalinga pirmoji pagalba.
Važiavau su daktaru keletą kartų vizi
tuoti vasarą, taip pat ir praėjusią žiemą.
Kiekvieną dieną jis būna suplanavęs stra
teginę operaciją: kaip patogiausiai aprū
pinti didžiausią skaičių pacientų ko mažiau
šiai sugaištant laiko ir ko trumpiausiu ke
liu. Išvažiuoja jis iš namų paprastai į vaka
rų pusę ir grįžta vakare (kartais per pie
tus) iš visai kitos pusės. Mašinoj prikrauta
keli tuzinai lagaminų. Jie visi numeruoti ir
įvardinti, ir jo asistentė turi atmintinai ži
noti, kas kuriame yra. Lagaminuose yra
daktariški įrankiai, tinkami rūbai ir vais
tai vienai kuriai ligai: tešmens uždegimui,
gimdos kanalo žaizdoms ir kitoms ligoms
gydyti.
Tirolio ūkininkas yra labai gudrus ir mo
ka šelmiškai kombinuoti, kad kuo daugiau
pagalbos gautų ir kuo mažiau mokėtų! Bė
doj jis dažnai bando pats gyvulį gydyti (ir
pinigus taupyti) ir dažnai tuo daugiau ža
los negu gero padaro. Pas tokį per vėlai pa
šauktas ir kenčiantį gyvulį atradęs, dakta-

— Užmirškit tai ant visados ir daugiau
Lietuvos nesapnuokit.
Komendantas savo sąrašuose pasižymi, į
kokį kolchozą mus atidavė. Dings koks
nors pasmerktasis, tai jam atsakomybė, už
tai mus saugojo kaip savo akį.
Žiūrim, kaip atrodo mūsų raudonasai
urėdas — kolchozo šeimininkas. Apie 50 m.
amžiaus vyras, vėjo nugairintu pailgu vei
du, kuris atrodo kietas ir bejausmis ir be
jokios šypsenos, nebent tik ironija. Apsi
rengęs jau gerokai nublizgintu žaliu pusva
tiniu ir susijuosęs odiniu diržu. Kelnės
tamsaus kartūno. Avi auliniais batais, ku
rie labai nešvarūs. Matyti, kad kasdien
braidoma po purvyną ir apavas niekada ne
valomas.
Ilgokai truko, kol jie visus apžiūrėjo ir
susidarė sąrašus. Pasiliko seneliai ir mote
rys su mažais vaikais, kurių niekas neno
rėjo imti į savo kolchozus. Jiems pasigai
lėjimo ir užuojautos niekas nepareiškė ir
neparodė nė lašelio žmoniškumo. Tesprogs
ta čia upės pakriaušėje. Bet čia įsikišo ko
mendantas ir tą nedarbingų žmonių likutį
išdalijo visiems kolchozams. Tai buvo 1941
m. liepos 20 d.
Dabar komendantas su pirmininkais mus
sugrupavo į būrelius ir įsakė nesimaišyti ir
atsiminti, kas į kokį kolchozą esame paskir
ti. Aš patekau į Malinovkos kaimą. Dar
kartą komendantas ir pirmininkai mus su
tikrino pagal savo sąrašus. Tuomet mūsų
pirmininkas pasišaukė savo pastotes, nuro
dė, ką kas turi paimti, ir įsakė nuvežti mus
prie kolchozo kontoros.
St. Rūkienė

RADINYS TRAKŲ PILIES PAPĖDĖJE

Trakų pilies papėdėje moksleivis rado
puodą su apie 400 sidabrinių 16 amž. (Žy
gimanto Augusto ir Stepono Batoro) laikų
monetų.
Ant monetų žymūs Lietuvos herbas ir
metai — 1548, arba 1578.
Vertingas esąs ir molinis puodas. Mano
ma, kad toks puodas buvo vartojamas,
kaip prie diržo už ąselės pririšama gertu
vė. Radinys perduotas Trakų muziejui. (E)
BUSIMIEJI PAMINKLAI

Susitarę ir bendrai veikdami, kraštotyri
ninkai su gamtos ir paminklų saugotojais
šiemet rengiasi „papuošti“ Lietuvą pamink
lais už okupacinę valdžią žuvusiems ar
šiaip bolševizmui nusipelniusiems asme
nims, tiesiogiai ar netiesiogiai veikusiems
prieš nepriklausomą Lietuvą. Pakruojuje
rengiamasi statyti paminklą K. Požėlai,
Biržuose — J. Janoniui, Rokiškyje — E.
Tičkui, Utenoje — Stalino sušaudytam, da
bar nuvalytam generolui J. Uborevičiui.
(E)
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
lt
Mielas Redaktoriau,
dabar daug kas stengiasi sau ir kitiems
atsakyti į gąsdinantį baisų klausimą: bus
karas ar nebus? Karas vyksta Vietname,
ginklai terška ir kitur, bet tie visi karai
dar lyg ir per toli nuo mūsų atrodo. O mes
ieškome atsakymo dėl karo galimybių ar
negalimybių tarp Izraelio ir arabų kraštų.
Labiausiai to atsakymo ieškome, tur būt,
dėl to. kad tasai karas gali išvirsti į pašau
linį, taigi ir mes galime tiesiogiai pajusti
jo grėsmę. Karo laivai plaukia pro Suezą
ir pro Dardanielius ir ne Izraelio ar arabų
kraštų laivai, bet didžiųjų galybių, kurios
šįkart ten sustoja viena prieš kitą. Tos ga
lybės dar tyli, nepradeda rėkti, kaltinda
mos viena kitą, bet laivai plaukia.
Keistu sutapimu jie plaukia ir pro Dar
danielius, kurie dažnai būdavo minimi
ypač pirmojo pasaulinio karo metu...
* * *
Tokios grėsmės akivaizdoje maža būtų
pasakyti: šalin karą! Tokio šauksmo nie
kas negirdi, ir labai gaila. Visos tautos nori
geriau gyventi, bet karas dar, man rodos,
nė vienai jų neatnešė gerovės. Jis nusiau
bia pasaulį, sunaikina miestus ir kaimus,
išžudo milijonus žmonių, kurie irgi norėjo
ir turėjo teisę gyventi. Taigi kas, bent kiek
jausdamas savo širdyje truputėlį krikščio
niškos šilumos žmogui arba nuolat kalbėda
mas apie pagarbą žmogui ir rašymą jo iš
didžiosios raidės, kas gali norėti karo?
Bet jeigu karas prasidėtų, tai jame susi
imtų tas krikščioniškasis ir tas žmogų visa
ko priekyje statąs pasaulis ir pradėtų nai
kinti žmones ir turtus, varžydamiesi dėl
pirmavimo, dėl teisės gauti alyvos ar dėl
galimybių kitam jos neduoti ir taip toliau.
Ir tas karas, be abejo, prasidėtų be mūsų
protesto ir be mūsų palaiminimo.
Mums tik gali likti galimybė pasirinkti
pozicijas, gal net ne fizines pozicijas, ne su
šautuvu rankose, bet nusiteikimo: ar mes
šitoj pusėj, ar anoj.
• « •
Kadangi į Viduriniuosius Rytus suplau
kė amerikiečių, britų ir sovietų laivai, tai
iš paviršiaus mūsų pozicijos yra aiškios.
Mes žinome, kad amerikiečiai ir britai gi
na demokratiją, teisę tautoms apsispręsti.
Todėl jų pusė kartu yra ir mūsų pusė.

Tačiau dar prieš tiems laivams prade
dant plaukti į tą galimų karo įvykių pradi
nį židinį ten ginkluoti ir viskam pasiryžę
sustojo vieni prieš kitus žydai ir arabai.
Dėl to, jei ten bus pradėta kovoti, mūsų di
desnės ar mažesnės simpatijos turės būti
jų kurioje nors pusėje.
Kažkur giliai širdyje aš pats esu ir už
arabų ir už žydų tautas. Man vis tiek gai
la būtų, ar tikėčiau krikščioniškuoju Die
vu. ar žydiškuoju, ar garbinčiau Alachą,
nes visos tautos nori gyventi ir vis gražiau,
geriau, turtingiau gyventi. Kuo gi jos kal
tos, kad garbina skirtingus dievus, ir ko
dėl joms turi būti užginta teisė turėti duo
nos kąsnį, drabužį prisidengti nuo šalčio ir
pastogę?
Bet karo atveju aš jausčiau didesnes sim
patijas žydams!
• * •
Lietuvoje, tiesa, mes augome šiokie to
kie antisemitai. Jau iš mažens, būdavo, pri
siklausai visokių nesąmonių apie žydus.
Bet tos nesąmonės man išsisklaidė. Jei ką
išskirtinai galėčiau šiandien jausti žy
dams, tai tik užuojautą, kad jiems tiek
daug teko kentėti, ir gailestį, kad jų tiek
daug buvo išžudyta.
Tačiau mano didesnės simpatijos žy
dams, o ne arabams grindžiamos ne šituo
gailesčiu. Aš vis tiek ir toliau gailėčiaus
abejų. Tik prieš arabus mane daugiau nu
teiktų jų dabartinis valdymasis. Aš žinau,
kad ne pačios arabų tautos kaltos už įsiga
lėjusias diktatūras ir už tą kraštutinį na
cionalizmą. Kalti vadai, ir gaila tautų, kad
jos ligi šiol buvo laikomos tamsybėse ir da
bar vadams ir jų talkininkams nesunku jas
mulkinti.
O Izraelio žydai, žiūrėkite, tvarkosi de
mokratiškai. Ten niekas negali būti mulki
namas, ir jeigu žydai veržiasi ginti savo tei
sę gyventi, tai tokį pasiryžimą reikia laiky
ti grynu patriotizmu.
Bet aš ir baigiu reikšdamas didžiausią
savo troškimą: kad tik neprasidėtų karas!
Tavo Jonas

Redakcijos pastaba. Šio straipsnio rank
raštis gautas dar prieš prasidedant žydųarabų karui.
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Praeities

V. VYTENIETIS

NUOTRUPOS
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Chazarovo svečiai

Vilniuje lankėsi Lenkijos komunistinių
jaunimo organizacijų vadovybių delegaci
ja. Gegužės 26 d. oficialiai vizitavo kompar
tijos centrą. Ten juos priėmė V. Chazarovas, naujasis Maskvos atsiųstas partijos
prižiūrėtojas Lietuvoj, antrasis (prie Snieč
kaus) sekretorius.
(E)
ras M. paleidžia žaibus ir perkūnus. Ūki
ninkas tada tyli, uodegą tarp kojų įsprau
dęs, klausosi pamokslo. Iš šalies klausant,
sunku sulaikyti šypseną, kartais ir kepurė
aukštyn kyla — ūkininkas už savo nuodė
mes austriškais šilingais apsimoka ir, ke
purę nusiėmęs, mandagiai su daktaru atsi
sveikina.
Daktaras, asistentė ir svečias vėl į ma
šiną lipa (aukšti ratai — sunku įlipti!),
per radiją susisiekia su įstaiga, kas kur
nauja, ir dunda per uolas, per duobes į ki
tą kalno pusę — važiuojam dažnai tokiais
keliais,
kuriuos naudoja tik kalnų
karvės ir stirnos. Kaulai braška, lagaminai
šokinėja, daktaras gerą anekdotą papasa
koja ar žemaitišką dainelę užtraukia, ir vėl
pas kitus pacientus atvykstam.
Lengva įsivaizduoti, kodėl žemaitis nuo
Žarėnų čia gyvena ir dirba: ir jo tėviškė
lygiai graži buvo,'kad kalnai ir žemesni ir
slėniai ne tokie gilūs, — ta pati graži, poe
tiška, nesugadinta gamta su tokiais pat gi
liais miškais ir su ūkiais ant kalnų, pakal
nėse ir miškuose.
Praėjusią žiemą, vasario mėnesį, vėl pas
jį sustojau, grįždamas iš varginančios ke
lionės. Sustojau pailsėti, sniegu ir kalnais
pasigrožėti. Važiavau vėl su juo vizituoti
ligonių. Kalnų keliai ir takai dar siaures
ni negu vasarą. Pro mašinos langus šonuo
se tik sniegas matyti, prieky — dangus. Ma
šina slidinėja, kartais atsimuša į sniegines
sienas. Daktarui žiemą dar daugiau darbo:
karvės vaikosi, o daktaras, remdamasis
mokslų atradimais, karvei jautį ampulėj
atveža! Rezultatas garantuotas — per kele
tą minučių apvaisinimas atliktas, ir jau
karvė veršinga.
Daug tokių vizitų per dieną atliekama.
Kai darbas baigtas, tai jau vidurnaktis.
Daktaras žino, kuriame „Gasthaus“ pake
liui geriausias maistas, kuri šeimininkė
vaišingiausia. Sustojam, jis virtuvėj patik
rina puodus ir parenka, ką valgyti. Gerai
užkandę, sukam į namus.
Per dieną, kol saulė švietė, keliai buvo
šlapi nuo tirpstančio sniego. O dabar vis
kas vėl į ledą pavirtę. Ratai dar daugiau

1928 m. į Lietuvą buvo įvežta: sūdytų sil
kių 14.596 tonos, ryžių 2.878 t, pietinių
kraštų vaisių 1.337 t, žalios kavos 179 t,
cukraus 24.948 t, druskos 26.346 t.
Maisto produktų importas tuo laiku svy
ravo nuo 45 ligi 55 mil. litų per metus.
1918 m. lapkričio 16 d. Vilniuje buvo pa-

slidinėja. Grįžtam į Koessen. Miestely jau
ramu, dauguma turistų-pašliūžininkų jau
ilsisi. Iš „Sporthotel“ dar muzika ir dainos
girdėti — ten jaunimas dar linksminasi su
ski-instruktoriais.
Paskutinis vizitas į
„Cafe Post“ — ten dar paimam po stikliu
ką skanios vietinės vaisių degtinės, nuplau
darni stiklu alaus, ir jau laikas ilsėtis, po
kelių valandų vėl ilga darbo diena prasi
dės.
Tarytum jam dar darbo neužtektų, dak
taras M. prieš keletą metų turėjo vietinį
kalnų liftą nuo bankroto gelbėti. Jam va
dovaujant, kontroliuojant ir finansinius
reikalus tvarkant, dabar liftas gerai ver
čiasi: vasarą tempia turistus į kalno viršū
nę (apie 2 km aukštumo), o žiemą pašliūžininkus. Tų tiek daug privažiuoja, ypač
savaitgaly, kad jie apačioj ilgiausiose virti
nėse po valandą ar daugiau laukia, kad ant
kalno užvažiuotų ir iš ten pašliūžom į pa
kalnę (iki 70 km greičiu į vai.) siausti ga
lėtų.
Pas daktarą M. pabuvojus, paaiškėja,
kad jis savo „karalystėj“ yra svarbiausias
asmuo; po jo eina klebonas, kuris austrui
tiktai tris kartus gyvenime yra reikalin
gas: krikštyti, apvesdinti ir palaidoti. Tre
čioj vietoj, sakyčiau, eina miestelio gydyto
jas: jis mažai reikalingas — kalnų gyvento
jai stiprūs ir sveiki, o kai prisireikia, tai
jie. kaip savo karves, taip ir save patys gy
dyti bando.
Daktaras M. laisvalaikiu rūpinasi savo
nuosavais „gyvuliais“. Jis turi savo asme
niškus bičiulius: kalakutą, varnėną ir kati
ną. Kalakutas, jau pragyvenęs septynerias
ar daugiau Kalėdų, vardu Jokūbas, ir jis
su daktaru susikalba. Visus kitus žmones
Jokūbas veja šalin: užburbuliuoja ir mote
rims į nailonus, o vyrams į kojas kerta, nes
jis tik vieną draugą teturi!
Belieka tik daktarui palinkėti ir toliau
geros sveikatos ir sėkmės ir tikėtis, kad
dar dažnai progų atsiras jį toje neaprašo
mai gražioje pasaulio dalyje aplankyti, su
juo vėl pas „pacientus" važiuoti ir vieną
kitą gerą viešbučio šeimininkę aplankyti,
nes austrės moka maistą gaminti!

skirtas pirmas pašto, telegrafo ir telefono
valdybos viršininkas inž. B. Tomaševičius.
Vėliau jo padėjėjais buvo paskirti inž. A.
Sruoga ir J. Dučinskas ir vyr. valdininkas
J. Augūnas. Tai buvo pirmieji valdininkai,
kurie pradėjo kurti pašto, telegrafo ir te
lefono įstaigas. Gruodžio 26 d. buvo per
imtos iš vokiečių pašto įstaigos Vilniuje,
Kaune, Gardine, Vilkaviškyje, Naumiesty
je, Šakiuose, Kėdainiuose, Kretingoje, Aly
tuje ir Kuršėnuose. Visos įstaigos nuo per
ėmimo dienos pradėjo normaliai veikti, ir
jas aptarnavo lietuviai. Tuo pačiu laiku bu
vo suorganizuotas pašto vežiojimas geležin
keliais šiuose ruožuose: Vilnius - Šiauliai,
Vilnius - Gardinas, Vilnius - Virbalis.
1918 m. gruodžio 27 d. Lietuvos vyriau
sybė išleido pirmuosius pašto ženklus. Jie
buvo išleisti Vilniuje ir kataloguose yra pa
vadinti pirmąja Vilniaus laida. Seriją su
darė du ženklai — 10 ir 15 skatikų vertės.
Kiekvieno ženklo atspausdinta po 5.000.
Tai buvo paprasti balti popieriukai su įra
šu „Lietuvos pašta“ ir ženklo vertė skati
kais. Rėmeliai aplink tekstą buvo sudaryti
iš apvalių skrituliukų. Šios laidos pašto
ženklai dabar yra didelė retenybė.

1924 m. buvo įkurtas Žemės Bankas su
50 mil. litų pagrindiniu kapitalu. Šį kapi
talą pasižadėjo sudaryti vyriausybė, išpirk
dama kasmet banko akcijų ne mažiau kaip
už 5 mil. litų. Bankas duodavo ūkininkams
ilgalaikes paskolas, laiduojant jų grąžini
mą nekilnojamu turtu. O trumpalaikės pa
skolos buvo laiduojamos ūkininkų vekse
liais.
Prieš Pirmąjį karą Lietuva turėjo tik vie
ną kooperatinę pieninę, kuri veikė Radvi
liškyje. Privatinių pieninių buvo kiek dau
giau, bet jos dar nebuvo pakankamai išplėtusios savo darbe. Tai ir pieno produktų iš
Lietuvos į užsienius beveik nebuvo išvežta.
Po karo kooperatinės pieninės buvo pra
dėtos kurti 1924 metais. Minint pirmąjį ne
priklausomos Lietuvos dešimtmetį, jau tu
rėta 300 pieninių.

Man yra žinomi Marijampolėje ėjusieji
šie laikraščiai: Artojas, Ateities Aidai, Bu
dėk, Kas Girdėt, Kur Bėga Šešupė, Mari
jampolės Parapija. Nauja Gadynė, Paši
nas. Prie Laužo, Suvalkietis, šaltinis, Šešu
pės Bangos. Šventųjų Bendravimas. Tėvy
nės Gynėjas.
Gal kas žinote daugiau?
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Europos lietuviu kronika
LIET. K AT. SIELOVADOS ŽINIOS

AUKA TAUTOS FONDUI

T. Fondui P. Miklovas aukojo 1 svarą.
16 Hound Rd., West Bridgford,
TFA D. Britanijoje dėkoja.
Nottingham. Tel. 85738.

BIRMINGHAMO, COVENTRIO IR
WOLVERHAMPTONO LIETUVIAMS

LONDONAS

Su skausmu atkreipiame mielų tautiečių
dėmesį, kad dėl mūsų vyskupo Prano Bra
zio, MIC, mirties ruoštos iškilmės nebeMIŠIOS LIET. VYSKUPO LAIDOTUVIŲ
įvyks. Tuo metu sekmadieniais bus eilinės
liet, pamaldos.
PROGA
Liet, bažnytiniams komitetams ir vi
Birželio 16 d., penktadienį, 8 vai. vakare, siems prie pasirengimo prisidėjusiems reiš
Londono Lietuvių bažnyčioje už velionį kiame nuoširdžią padėką.
vysk. P. Brazį, MIC, bus atlaikytos šv. Mi
šios.

VAINIKAI ANT VELIONIES
VYSK. P. BRAZIO, MIC, KAPO
DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
valdybos ir Londono Liet. Moterų „Daina
vos“ Sambūris nusiuntė Romon vainikus
ant velionies vysk. P. Brazio, MIC, kapo.

KUN. J. BUDZEIKA ROMON
Londono Lietuvių parapijos klebonas
kun. J. Budzeika, MIC, išvyko Romon į
vysk. P. Brazio, MIC, laidotuves.

P. MASALAICIO 60 M. GIMTADIENIO

MINĖJIMAS
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės Vba, susitarusi su kitomis organizacijomis,
ruošia P. Mašalaičio 60 metų gimtadienio
minėjimą liepos 1 d., 7.30 vai. vakaro, Sp.
ir Soc. Klubo salėje (345A Victoria Park
Road, London, E.9).
Lietuvių bendruomenės nariai
mi dalyvauti šiame minėjime.

kviečia

Užsirašyti prašom kreiptis į Baltic Sto
res (Z. Juras), S. Kasparą, Sporto ir Soc.
Klubo sekretorių J. Černį, Lietuvių Namuo
se į A. Pranskūną ir į K. Blažį. Mokestis
vyrams 25 šil., moterims 15 šil. Prašome
užsimokėti užsirašant.

Kun. S. Matulis, MIC
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — birželio 18 d., 1 v. p.p.
BRADFORD — birželio 25 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — birželio 18 d., 11 vai.,
Lietuvių Židinyje.
BIRMINGHAM — birželio 18 d., 11 vai.,
21 Park Rd.
DERBY — birželio 18 d., 11 vai., Bridge
Gate.
NOTTINGHAM — birželio 25 d., 11 vai.,
Židinyje.
WOLVERHAMPTON —birželio 25 d., 11 v.
NOTTINGHAM — liepos 2 d„ 11 vai., Ži
dinyje.
COVENTRY — liepos 2 d., 12.45 vai., St.
Elizabeth's.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
VASAROS STOVYKLOS REIKALAI
Šių metų LSS Anglijos Rajono vasaros
skautų stovykla bus rugpjūčio 5-12 d.d. L.
Sodyboje, Headley Park. Stovyklos mokes
tis 3 sv.
Prašome tėvus ir stovyklautojus atkreip
ti dėmesį į tinkamą stovyklavimo aprangą,
apsiklojimą ir įrankius. Manome, kad di
džioji jūsų dalis žinote, kas reikalinga tu
rėti vykstant stovyklauti.
Kiekvieno stovyklautojo pareiga yra su
sitaupyti reikalaujamą mokestį, kurį vi
suomet stengiamasi nustatyti ko mažiau
sią. Be to, tolimos kelionės, palapinių nuo
ma ir maisto išlaidos verčia Rajono vado
vybę kreiptis į visuomenę ir rėmėjus, pra
šant paramos stovyklai.
Dėl to bus pravesta rinkliava, ir tikima
si, kad mūsų rėmėjai ir plačioji visuomenė
vėl ateis mums į pagalbą ir stovykla bus
dosniai paremta.
Prašome aukas siųsti šiuo adresu:

J. Maslauskas,
7 The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne,
Derby's.
Stovyklautojai registruojasi pas savo vie
netų vadovus arba pas Rajono vadą iki lie
pos 15 d.

KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI Į SKAUTUS

VOKIETIJA
LIETUVIAI IRKLUOTOJAI
HEIDELBERGE
Gegužės 27 ir 28 dienomis Heidelberge
įvyko tarptautinė irkluotojų regata Neckare. Dalyvavo irkluotojai iš Prancūzijos, Ita
lijos, Šveicarijos, Žalgirio klubas iš Vil
niaus ir irkluotojai iš Pietų Vokietijos. Da
lyvavo daugiau kaip 600 irkluotojų, ir bu
vo 196 įvairių laivų klasės startai. Lietu
viai startavo 8 kartus ir laimėjo šešias pir
mąsias vietas ir dvi antrąsias.
Keturvietę su vairininku irklavo Juozas
Jagelavičius. Jonas Motiejūnas, Vytautas
Briedis, Vladimiras Sterlikas, ir vairuoto
ju buvo Raimondas Žilinskas. Laimėjo pir
mąją vietą ir pereinamąją Heidelbergo tu
rizmo draugijos taurę.
Vienvietę irklavo Vladas Sakalinskas ir
laimėjo antrąją vietą.
Keturvietę be vairininko irklavo Zigmas
Jukna, Eugenijus Levickas, Vladimiras
Sterlikas, Juozas Jagelavičius. Laimėjo pir
mąją vietą ir Sport-Bredl taurę.
Dvivietę su vairininku irklavo Vytautas
Briedis ir Jonas Motiejūnas, vairininkas
Raimondas Žilinskas, laimėjo antrąją vie
tą.
Keturvietę be vairininko rinktinėje kla
sėje irklavo Zigmas Jukna, Eugenijus Le
vickas, Vladimiras Sterlikas, Juozas Jage
lavičius, laimėjo pirmąją vietą ir Heidel
bergo irklavimo klubo taurę.
Vienvietę rinktinėje klasėje irklavo Vla
das Sakalinskas, laimėjo pirmąją vietą ir
Heidelberger Neueste Nachrichten taurę.
Keturvietę su vairininku rinktinėje kla
sėje irklavo Juozas Jagelavičius, Jonas Mo
tiejūnas, Vytautas Briedis, Vladimiras Ster
likas, vairuotoju buvo Raimondas Žilins
kas, laimėjo pirmąją vietą ir Heidelbergo
irklavimo klubo taurę.

Kreipiamės į tėvus ir mieląjį neskautaujantį jaunimą, kviesdami įsijungti į skau
tišką organizaciją, kuri mini savo 20 metų.
Skautų organizacija vaikučiams padės
arčiau susipažinti su lietuviškąja tradicija,
papročiais ir lietuvių kalba.
Norintieji gauti skautiškos medžiagos,
smulkių informacijų bei nurodymų pasi
ruošti įžodžiui, sesės prašom kreiptis į Ra
jono sesių vadeivę: s. G. Zinkuvienę, bro
liai — į Rajono brolijos vietininką: s. B.
Zinkų, 88 Byron St., Derby.
Mielai laukiam sesių ir brolių įsijun
Dvivietę be vairininko rinktinėje klasėje
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS
giant į lietuvišką skautišką šeimą.
irklavo Eugenijus Levickas ir Jucys, lai
DBLS Derbio Skyrius birželio 17 d. ren
mėjo pirmąją vietą ir turizmo draugijos
Budėkime.
Edward-Ullrich vardo pereinamąją taurę.
gia
s. J. Maslauskas
„Heidelberger Tageblatt“ plačiai iškėlė
Tragiškų birželio mėn. įvykių minėjimą.
LSS Anglijos Rajono Vadas
lietuvių irkluotojų laimėjimus ir pažymė
Minėjimas įvyks Skyriaus Klubo patal
jo, kad Žalgirio klubas dominavo regatoje
pose „Duke of York“ viešbutyje. Pradžia
ir nusivežė daugiausia taurių. Praktiškai
6 vai. vakaro. Visus vietos bei apylinkės
jie buvo nenugalimi visose klasėse, kur tik
tautiečius maloniai kviečiame į šį svarbų
dalyvavo.
minėjimą gausiai atsilankyti.

DERBY

COVENTRY

Sk. Valdyba

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Bet jie irklavo svetimas valtis, be to, tu
rėjo pirmiausiai vykti traukiniu į Maskvą
Lietuvių, latvių ir estų bendras birželio ir iš Maskvos vykdami į Vokietiją, išbuvo
trėmimų minėjimas įvyks šeštadienį, bir tris dienas kelionėje.
želio 17 d., 6 vai. vak., Latvių Namuose,
Fr. Sk.
Priory Hill Wolston.
Namai pasiekiami iš autobusų stoties
HANNOVERIEČIŲ VEIKLA
Midland Red autobusais 586 ir 584.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Hannoveryje ir jo apylinkėse lietuvių la

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Rengėjai

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 teriieno
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, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti,
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

NOTTINQHAMAS
UŽ KANKINIUS IR KRITUSIUS
Vietos DBLS skyrius birželio 18 d. užpra
šė šv. Mišias ir pridėtines pamaldas už pa
vergtos Lietuvos išvežtuosius, kalinius ir
kritusius už laisvę. Jos bus atlaikytos Jau
nimo Židinyje 11 vai.

JONINIŲ VAKARAS
Birželio 24 d., 6.30 vai., White Eagle Club,
9 Pelham Rd., Nottinghamo Liet. Moterų
Draugija rengia tradicinį Joninių, Petrinių
ir Povilinių vakarą.
Tikimasi, kad šiais metais dalyvaus Onu
tė ir Jonukas iš Lietuvos. Šokiams gros K.
Venskaus kapela. Dalyvavimas vyrams —
vienas svaras, moterims — 10 šil.
Kviečiami gausiai dalyvauti iš arti ir to
li •— nesigailėsite. O kam nusišypsos laimė
— dar ir paparčio žiedas teks.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

MANCHESTERIS

bai nedaug, bet ir tų dalis laikosi nuoša
liai. Už tai Lietuvos vokiečiai gražiai su
lietuviais bendrauja ir į lietuvių surengtus
parengimus atsilanko. Ypač lietuviškos pa
dėkos vertas p. Wilke, kuris iki šiol pasi
darbavo lietuviškais reikalais daugiau už
pačius lietuvius. Taipgi padėkos vertas mū
sų geras draugas Lietuvos vokiečių pirmi
ninkas Hannoveryje p. Hahn.
Hannoverio lietuvius aplanko nepailstan
tis kun. V. šarka iš Hamburgo ir siuntinė
ja informacinį laikraštėlį „Aušros Vartus“.
Šįmet Vasario 16 minėjime susirinkusių
jų buvo pasigėrėtinai daug. Motinos dienos
minėjimas šįmet buvo gegužės 28 d. Jame
dvigubai tiek susirinko, kiek tikėtasi. Grue
tters-Eck patalpose pirm. Vilkaitis pasvei
kino. o Jakobas paskaitė paskaitėlę. Po to
Jakobo dukros fleitomis pagrojo tris daine
les, Jurkšaičio sūnelis pasakė eilėraštį, o
Jakobas pagrojo akordeonu motinoms ke
turias daineles. Po to visi buvo pavaišinti
skaniais pyragaičiais su kava. Skanėstams
pagaminti daug laisvalaikio ir darbo paau
kojo ponios Wilkiene ir Jakobienė; p. Wilkienė yra nepailstama mūsų kasininkė ir
pasiaukojusi visiems lietuviškiems reika
lams.

Linksmąja dalimi rūpinosi Jakobas, kuram pagroti šokiams padėjo Jurkšaitis.

Malonu, kad lietuviai ir svečiai vėl ra
do gerų norų gausiai susirinkti, todėl ir
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis ruošėjams širdyje smagiau.
Komitetas, visų Manchesteryje veikiančių
Tą pačią dieną buvo susitarta ir dėl
organizacijų talkininkaujamas, birželio 17 bendros ekskursijos į Olandiją.
J.J.
d., šeštadienį, rengia Išvežtųjų minėjimą.
Minėjimo programa:
4.30 vai. vakare Mostono R. Kat. kapinė
Lietuviškas krupnikas ir lietuviška
se bus padėtas vainikas už išvežtuosius ir
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su
žuvusius už laisvę, dalyvaujant visoms or
pristatymu £4.10.0.
ganizacijoms su savo vėliavomis.
Pūkelis Trejų devynerių 11/6 šil.
6 vai. vakare Manchesterio Lietuvių Soc.
Klube kun. A. Putcės paskaita ir meninė
Z. JURAS
dalis.
421 Hackney Rd., London, E.2
Visus tautiečius iš arčiau ir toliau kvie
Tel. SHO 8734
čiame į minėjimą atsilankyti.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

KAS IR KUR
Jūratė Kazickaitė išvyko į Japoniją, Formozą ir P. Vietnamą, iš kur rašys kores
pondencijas keliems amerikiečių laikraš
čiams ir Darbininkui. Prieš tai jaunoji
žurnalistė dirbo Look žurnalo redakcijo
je. J. Kazickaitės tėvas kartu su Vliko pir
mininku J. K. Valiūnu yra Neris-International bendrovės direktorius.
Marina Gcrodcckaitė, socialinė psicholologė, baigianti Londono universitete ruoš
ti dizertaciją ateivių asimiliacijos klausi
mais, Mūsų Pastogėje paskelbė rašinį
apie imigrantų asimiliaciją Australijoje
tylimus, o paskutiniame Šaltinio nr. taip
pat rašo panašiomis temomis.
A. Landsbergio „Sudiev, mano karaliau“
ir J. Girandoux „Apoloną iš Belako“ ba
landžio 1 d. vaidino Bostono Modernus te
atras, vadovaujamas B. Kerbelienės. Ba
landžio 29 d. režisorius V. Valiukas (buv.
Kauno Valst. teatro aktorius) New Yorke
stato A. Landsbergio „Barzdą" ir K. Ost
rausko „Pypkę“.
Walteris C. Banaitis, Radio Free Europe
Muenchene tarnautojas, perima vokiečių
kalba leidžiamo Elta-Pressedienst biulete
nio redagavimą. Buv. biuletenio redakto
rius Vytautas Alseika gegužės 10 d. grįžo
į JAV.
Dr. M. Anysas kanadiškiuose Tėviškės Ži
buriuose skundžiasi, kad lietuvių koope
ratiniai bankeliai (jų Kanadoje yra kele
tas), finansiškai sustiprėję ir darantys mi
lijonines apyvartas, iš savo pelnų lietuvių
kultūriniams reikalams
teskiria trupi
nius, nors, prieš keliolika metų bankelius
steigiant, buvo žadama ryškiai remti lietu
višką veiklą.
Jenas Glemža, prieš karą buv. Pienocent
ro direktorius, ruošia knygą apie kooperacinį judėjimą Lietuvoje, o rugsėjo mėn.
iš Vokietijos lankysis JAV.
Gen. Ant. Gustaičio, buv. Liet, aviacijos
viršininko, 1934 m. sukonstruktuoto lėktų
vo „Anbo IV" (pavadinto pagal konstruk
toriaus ir jo žmonos Barboros inicialus)
brėžinius ir aprašymą paskelbė JAV avia
cijos žurnalas „Air Progress".
Vincas Rastenis, vienas iškiliausių lietu
vių žurnalistų, po karo kurį laiką redaga
vęs Dirvą, vėliau keleris metus buvęs to
laikraščio redakcinės kolegijos nariu, pra
dėjo bendradarbiauti Naujienų dienrašty
je.
Anatolijus Šlutas Chicagoje jau antri me
tai vadovauja savaitinei lietuviškai televi
zijos programai, kuri turi iki 29.000 žiū
rovų.
Programą finansuoja skelbėjai
(dviem trečdaliais) ir žiūrovų aukos, o
programą daugiausia atlieka lietuviai mė
gėjai.
Marija Gailiušytė, gyv. Clevelande, nuo
liepos 18 d. iki rugp. 5 d. organizuoja JAV
Liet, studentų s-gos ekskursiją į Europą,
kuri dalyviams kainuosianti po 880 dol.
Ekskursantai aplankys Londoną, Paryžių,
Madridą, Vokietiją, Italiją, Šveicariją ir
Azorų salas.
J. VenslOvav*čius ir J. Ncverauskas bus
naujai įsteigto teatro „Vaidilos“ Adelaidė
je (Australijoje) režisoriais. Naujasis te
atras jau turįs 18 vaidintojų ir statys du
veikalus lygiagrečiai.
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.

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.
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