
' Lietuvos \ 
nncionr.linė 
M. Mažvydo 
<biblioteka/

guvpes LI III) VIS
Nr. 31(973) Londonas. 1967 metų rugpiūčio mėn. 8 d. XXI metai

NETEISINGA LAIKYSENA
VLIKo pareiškimas dėl Amerikos liet, sportininkų grupės rengiamos išvykos

Negrai, kulkos ir Amerika
okupuotoji

Sovietų Sąjungai šiek tiek pravėrus ge
ležinę uždangų, prasidėjo laisvųjų lietuvių 
privatus asmeninis bendravimas su savo 
artimaisiais okupuotoje Lietuvoje. Sovietų 
Sąjunga, išnaudodama visas priemones ir 
progas Lietuvos valstybės tęstinumui su
naikinti ir Lietuvos aneksijos tarptauti
niam pripažinimui išgauti, siekia, kad ir 
laisvojo lietuvio bendravimas su savo pa
vergtu broliu vestų nors į faktinį susigyve
nimą su dabartine Lietuvos padėtimi ir 
tuo būdu netiesiogiai talkintų toms oku
panto pastangoms.

1966 m. sausio 22 ir 23 d.d. Clevelande 
sušauktoji veiksnių konferencija, atkrei
pusi rimtą dėmesį į tas okupanto užmačias, 
bet pripažindama ryšio su tautos kamienu 
nepaprastą reikšmę, tarė ir pareiškė:

— Tautinė drausmė reikalauja, kad tol, 
kol Sovietų Rusija laikys Lietuvą okupuo
tą ir paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, 
laisvieji lietuviai ribotųsi privačiu bendra
vimu.

Visas Lietuvos gyvenimas yra susovie- 
tintas ir valdomas iš Maskvos. Visos oku
puotoje Lietuvoje įsteigtos organizacijos 
yra tik Maskvos įstaigų bei organizacijų 
padaliniai. Taigi bendravimas su okupuo- 
toj Lietuvoj esančiomis institucijomis bei 
organizacijomis nėra bendravimas su pa
vergta tauta, o talkininkavimas okupantui 
griauti Lietuvos valstybės tęstinumą bei 
silpninti mūsų laisvės kovos ryžtą.

MINTYS RYŠIUM SU

PAVERGTŲJŲ SAVAITE

Skelbdamas šių metų liepos mėnesio tre
čiąją savaitę Pavergtųjų Tautų Savaite ir 
ragindamas visus amerikiečius atžymėti 
ją atitinkamomis apeigomis bei veiks
mais, prez. Johnsonas pabrėžė šias tezes:

Laisvė ir teisingumas yra pagrindinės 
žmogaus teisės, priklausančios visiems 
žmonėms:

Tautų nepriklausomybė reikalauja, kad 
jos galėtų naudotis esmine laisvo pasirin
kimo teise;

Šios neatsiejamos teisės yra suvaržytos 
ar atimtos daugelyje pasaulio sričių;

JAV nuo pat savo valstybinio įsikūrimo 
yra turėjusios nuolatinį įsipareigojimą 
valstybinės nepriklausomybės ir žmogaus 
laisvės principams.

Pavergtųjų Tautų Savaitės proklamaci
ja išleista remiantis Kongreso 1959 metų 
liepos 17 d. nutarimu. Nutarime buvo 
įsakmiai nurodytas susirūpinimas komu
nistinės Rusijos pavergtosiomis tautomis. 
Jų tarpe įsakmiai paminėta ir Lietuva.

(E)

Septynios DIENOS
KAS VKSTA KINIJOJE?

Kinijos laikraščiai rašo, kad Wuhano 
provincija dar vis neklauso Mao Tsetungo 
valdžios. Tie nepaklusnieji yra kariniai 
vadai Wuhane esančių įgulų.

Sovietai skelbia, kad Kinijoje vyksta ne 
vietinio pobūdžio maištai, bet tikras pilic- 

r. tinis karas su tūkstančiais užmuštų.

MIRĖ KRUPPAS
Vokietijoje mirė 59 m. amžiaus garsusis 

pramonininkas Alfredas Kruppas.
Kruppas — jau nuo pirmojo pasaulinio 

karo pagarsėjęs pramonininkas, kuris 
ginklavo Vokietiją. Dabar miręs Alfredas 
po šio paskutiniojo karo buvo nuteistas 
kalėti. Mirė vėžiu.

PRIEŠ CASTRO
Čilės komunistų vado Corvalano straips 

nį išsispausdino sovietinė Pravda. Straips
nyje tvirtinama, kad Kubos diktatorius 
Castro kišasi į kitų Lotynų Amerikos ko
munistų partijų reikalus ir trukdo joms 
veikti.

Manoma, kad tokia atvira kritika prieš 
Castro yra išdavą Kosygino kelionės į 
Kubą. Ligi šiol sovietinėje spaudoje Ku
bos vadai nebūdavo kritikuojami.

DARBININKŲ NERAMUMAI
Pranešimai tvirtina, kad kai kuriose 

Sov. S-gos srityse vyksta neramumai dėl 
atlyginimų ir darbo sąlygų.

Pravdoje išspausdintame straipsnyje 
viešosios tvarkos ministras ščelokovas nu
rodo, kad netvarka įmonėse ne tik nuosto
linga, bet kartu kenkia ir viešajai tvarkai.

Lietuvon
Numatomoji Amerikos lietuvių krepši

ninkų išvyka į Lietuvą š.m. rugpiūčio-rug- 
sėjo mėn. išeina iš privataus bendravimo 
ir pereina į santykiavimą su okupantu, nes

1) išvykų organizuoja ne privačių as
menų grupė, kaip neteisingai teigia orga
nizatoriai, o American Lithuanian Sports 
and Cultural Committee, Inc., taigi laisvų
jų lietuvių organizacija, specialiai šiam 
reikalui įkurta ir net inkorporuota;

2) išvykos dalyviai būsią Lietuvos Krep
šinio Federacijos svečiai, — neteisingai tei
gia organizatoriai: savarankiškos Lietuvos 
Krepšinio Federacijos okupuotoje Lietuvo
je nėra, o yra tik vad. LTSR krepšinio fe
deracija, atitinkamos Sovietų Sąjungos or
ganizacijos padalinys, taigi jie bus Sovie
tų Sąjungos organizacijos svečiai;

3) išvykos organizatoriai savo privačia
me ir slaptame rašte nedviprasmiškai tei
gia, kad

a) paskutiniais dvejais metais sovietinės 
įstaigos (Soviets) reiškiančios norą kvies
ti Vakaruose gyvenančius lietuvius aplan
kyti kraštą;

b) formalus kvietimas gautas iš „Lietu
vos Krepšinio Federacijos", taigi iš sovie
tinės sporto organizacijos padalinio, ir

c) Sovietų Sąjungos ambasada Vašingto
ne pažadėjusi išduoti vizas tokiai kelionei.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, kreipdamas lietuvių visuomenės dė
mesį į čia išdėstytus faktus, pareiškia, kad 
šios rūšies išvykų negalima laikyti priva
čiu laisvojo lietuvio bendravimu su savo 
pavergtuoju broliu. Tai yra ryškus laisvų
jų lietuvių organizacijos santykiavimas su 
okupacinėmis institucijomis bei organiza
cijomis, sudarąs nesklandumą Lietuvos 
laisvės kovoje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

New Yorkas, 1967 m. liepos 18 d.

PASIŪLYMAS IŠLEISTI PAŠTO

ŽENKLĄ BALTIJOS VALSTYBĖMS

PAMINĖTI

Atstovas E. J. Derwinskis, JAV Atstovų 
rūmų užsienio ir pašto reikalų komiteto 
narys, oficialiai pasiūlė įstatymo projektą, 
kuriuo JAV paštui būtų pavesta išleisti 
specialų pašto ženklą paminėti Baltijos 
valstybių 50-ties metų sukakčiai nuo jų ne
priklausomybės atstatymo. (E)

DREBĖJIMAS VENEZUELOJE
Žemės drebėjimas liepos 30 d. palietė 

Venezuela, ypač jos sostinę Caracasą, uos
tą La Guairą ir kitus pakraščių miestus.

žuvo daugiau kaip 100 žmonių.

GAISRAS LĖKTUVNEŠYJE
Vietnamo vandenyse stovėjusiame ame

rikiečių lėktuvnešyje Forrestal kilo gais
ras. Žuvo 183 kariai, sudegė 31 lėktuvas, 
sugadinti 183 lėktuvai. Gaisras buvo toks 
didelis, kad dar jo židiniai pradėjo iš nau
jo reikštis ir tada, kai lėktuvnešis nuplau
kė į Filipinus.

SANTYKIAI SU KANADA
NEATSLŪGSTA

Prancūzijos ministrų kabinetas ilgai 
svarstė savo prezidento de Gaulle prakal
bą Kanadoje, kur jis linkėjo tenykščiams 
ir šiaip jau neramiems prancūzams lais
vės.

Ministrai pritarė prezidentui, kuris pa
kartojo savo teiginius. Kanados vyriausy
bė svarsto, ar nebūtų verta nutraukti ar 
bent susiaurinti santykius su Prancūzija.

LSD PAVOJAI
Dabar turtinguose kraštuose, ypač JAV, 

narkotikas LSD plačiai vartojamas: gar
sesni jo vartotojai net turi savo filosofi
ją, girdi, šitaip surandamas Dievas!

JAV genetikai skelbia, kad jo vartoji
mas gali būti toks pat pavojingas, kaip ir 
talidomido: tokių tėvų vaikai gali gimti 
fiziškai subiauroti ir dvasiškai atsilikę. 
Nors tyrimai nėra dar baigti, bet jau pa
teikiamas vienas toks atsitikimas, kai nėš
čia motina paėmė vieną LSD ir gimė bai
sus vaikas.

Kai pradeda švilpauti kulkos, kai despe
ratiškas žmogus lipa ant aukščiausio savo 
gyvenamojo lūšnyno stogo ir beviltiškai ir 
beprasmiškai šaudo į šalmuotus, automati
niais šautuvais ginkluotus kareivius ir po 
licininkus. įvykių nebegalima vadinti riau
šėmis. Kai suniokotas baltųjų krautuves 
plėšia ne tik juodieji bedarbiai proletarai, 
bet ir pasiturintys negrų buržuazijos at
stovai, kuriems plėšiamųjų prekių įsigyti 
nesudarytų jokių finansinių sunkumų, ne
begalime kalbėti apie kriminalinius plėši
kavimus.

Romantiškos amerikiečių laikraštininkų 
plunksnos įvykius pavadino „ilgomis, karš 
tomis vasaromis", kurios 1964 metais pa
reikalavo 8 užmuštų, pernai — 12nkos, o 
ilgajai šių metų karštai vasarai teįpusė- 
jus — jau 72!

Rimtieji padėties stebėtojai tuo nesiste
bi. Anaiptol, jie stebisi, kad aukų skaičius, 
palyginti, toks ribotas, kad riaušės, pade
ginėjimai, plėšikavimai ir šaudymasis Ame 
rikoje šiais metais neprasiveržė anksčiau, 
neišsiplėtė gaivališkiau ir nepasireiškė 
plačiau.

Iš tiesų dešimtadalio JAV gyventojų — 
negrų kantrybė galutinai pasibaigė. Tur
tingiausias, galingiausias, o pačių ameri
kiečių nuomone — geriausias ir netgi lais
viausias kraštas pasaulyje stovi ant revo
liucijos arba pilietinio karo slenksčio.

Šimtmečiui praslinkus po pirmojo JAV 
pilietinio karo, kuris buvo laimėtas negrų 
išlaisvinimu iš vergijos, anų vergų pali
kuonys nūn reikalauja sau pilnos lygy
bės, laisvės ir žmogiškojo orumo pripaži
nimo. Dar daugiau — jie reikalauja sau 
„juodosios galios“! Nuolatiniai pažadai, ne 
vykdomi lygybės įstatymai ir tikrovėje 
blogėjanti Amerikos negrų padėtis palau
žė negrų vadų norą ir pasiryžimą laukti ir 
tikėtis...

Štai faktai: trečdalis JAV miestuose gy
venančių negrų yra bedarbiai. Nuo 1940 
metų vienas milijonas negrų žemdirbių 
persikėlė į miestus, vien šiais metais per
sikėlė 60.000 negrų. Šitie tūkstančiai men
ko išsilavinimo negrų didina bedarbių 
skaičių ir perpildo juoduosius getus mies
tuose, kurie virsta nepasitenkinimo židi
niais.

Arba: JAV Aukščiausias teismas prieš 
trylika metų uždraudė negrų segregaciją 
mokyklose. Dėl to savo laiku kilo riaušės 
Little Rock gimnazijoje ir Mississipy uni
versitete. Šiandieną negrų segregacija mo
kyklose fališkai yra didesnė negu prieš 
trylika metų.

Arba: pastaraisiais metais JAV tautos 
ūkis bujojo ir gyventojų pajamos ryškiai 
augo, bet miestų lūšnynuose, kuriuose dau 
guma negrų gyvena, vidutiniai uždarbiai 
sumažėjo.

Sprendimo raktas, matyt, slypį švietime. 
Užbuitasis blogėjančios negrų padėties

PASIMATYMAS SU AMB. DUKE

Liepos 14 d. New Yorke Vliko pirm, ma 
tesi su ambasadorium Angier Biddle Du
ke, buv. protokolo šefu Valstybės Departa 
mente, dabar JAV ambasadorium Madri
de. Pasikalbėjime ypač buvo paliesti Vliko 
informacijos skleidimo klausimai. (E)

MIRĖ V. STAŠINSKAS

Vytautas Stašinskas, Lietuvos generali
nis konsulas New Yorke, liepos 15 d. mirė 
Bostono ligoninėj.

Pašarvotą New Yorke, liepos 17 d. vaka
re velionį pagerbė ir su juo atsisveikino 
gausus New Yorko lietuvių būrys. Atsisvei 
kinimo žodžius tarė religinei apeigai vado 
vavęs prel. J. Balkūnas, Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas, Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas, Estijos diplomatinis atstovas Jaakso- 
nas, PET Seimo gen. sekretorius Gadom- 
skis, atsisveikinimui pirmininkavęs LLK 
pirm. V. Sidzikauskas ir konsulas A. Simu 
tis. Laidotuvėse dalyvavo ir pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. S. Bačkis. Po gedulingų 
pamaldų New Yorko Aušros Vartų bažny
čioje, velionis buvo palaidotas Kalvarijos 
kapinėse.

Vytautas Stašinskas, gim. 1906 m. Kau
ne, iki 1919 m. su tėvais gyvenęs ir moky
tis pradėjęs Vilniuje, vidurinį ir aukštąjį 
mokslą baigė Kaune. Užsienio reik, minis
terijoje tarnybą pradėjo 1932 m. Nuo 1939 
metų tarnauja gen. konsulate New Yor
ke. Generaliniu konsulu paskirtas 1954 m. 
V. Stašinskui mirus, Liet. Gen. Konsulato 
personalo liko tik konsulas Anicentas Si
mutis ir R. Budrienė, faktiškai einanti se
kretorės pareigas.

(E)

ratas atrodo maždaug taip: mechanizuo
jant ir chemizuojant žemės ūkio gamybą, 
mažažemiai negrai žemdirbiai, dažniau
siai medvilnės augintojai, pietinėse valsti
jose savo ūkeliuose nebegali pramisti ir 
masiškai keliasi į didžiuosius pramonės 
miestus. Komplikuotai technologijai ir 
automatizacijai vis plačiau įsigalint pra
monės įmonėse, mažaraščiai negrai negali 
gauti darbo ir todėl pragyvena iš bedar
bių pašalpų ir socialinės globos. Jie neiš
vengiamai apsigyvena didmiesčių lūšny
nuose, kur netrukus susikuria ištisi negrų 
getai. Ilgametis nedarbas negrus demora
lizuoja ir juose ugdo asiociališkumą. Mo
kyklų lygis getuose yra menkas: daugu
mas viduriniąsias mokyklas lankančių 
negrų moksleivių į gyvenimą išeina maža
raščiais! Galimybės jiems susirasti nuola
tinį darbą yra nedidelės, ir juodoji bedar
bių armija auga...

Nenuostabu, kad tamsi, demoralizuota, 
dažnai primityvi Amerikos negrų daugu
ma baltiesiems rasistams atrodo kaip pui
kus jų prietarų įrodymas. Lūšnynams ple
čiantis, augo rasistų pagieža ir seko nėgių 
kantrybė. Nuosaikieji negrų vadai ir libe
ralieji baltųjų politikai ilgainiui nustojo 
įtakos. Jausmingąsias negrų mases suvilio 
jo „juodosios galios" šūkiai, kurių prieš- 
priešiu tapo konservatyvūs ir reakcionie
riški baltųjų politikai, besiremiantieji

nuoga subrutalėjusių policininkų jėga. 
Tokiose sąlygose gaivališkas abipusis 
smurto prasiveržimas pasidarė nebeišven
giamas ir modernioji Amerikos tragedija 
prasidėjo...

Pragmatiškos politikos ir praktiškų 
sprendimų mokovai amerikiečiai prasiver- 
žusio atviro maišto akivaizdoje pasirodė 
nuostabiai neveiklūs ir netikroviški.

Policininkų lazdomis ir šautuvų buožė
mis tvarką atstatyti sėkmingai galima 
riaušėse, bet ne dešimtadalio visuomenės 
visuotiniame maište. Vienur numalšintos, 
riaušės gaivališkai prasiveržia ir prasi
verš kitur, kol pagaliau nebus pašalintos 
jų priežastys. O tų priežasčių šalinimas 
vis dar tebėra nepakankamas, arba tik for 
malus, paviršutiniškas.

Ir šią ilgiausią, karščiausią amerikoniš
ką vasarą Vietnamo karo išlaidomis susi
rūpinęs JAV kongresas drastiškai apkar
pė lėšas lūšnynams griauti, švietimui plės
ti ir net... žiurkėms naikinti, kurios ma
siškai įsigalėjusios negrų getuose. Prezi
dentas Johnsonas besiplečiančio negrų 
maišto akivaizdoje pasielgė valdininkiš
kai: paskyrė komisiją išaiškinti neramu
mų priežastims...

O toji vasara, atrodo, iš tiesų žada būti 
labai ilga ir labai karšta.

E. Ilinis

Martirologijos duomenys
DUOKITE ŽINIŲ APIE LIETVOS GYVENTOJŲ NAIKINIMĄ

Vlikui pasiūlius, Lietuvos Tyrimo In
stitutas sutiko rinkti ir skelbti martirolo- 
ginę medžiagą apie Lietuvos gyventojų žu 
dymą, kankinimą, kalinimą Sovietų Rusi
jos ir Nacių Vokietijos okupacijų metu.

Jau yra sukaupta apsčiai medžiagos, ta
čiau, kaip apskaičiuojama, abu okupantai 
yra išnaikinę apie 700 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Todėl norima surinkti kiek ga
lint daugiau dokumentuotos medžiagos iš 
dar gyvų liudininkų ir kitų šaltinių.

LTI, pasiėmęs medžiagos rinkimo dar
bą, šį uždavinį galės tinkamai atlikti tik ta 
da, kai mūsų visuomenė aktyviai prie šio 
darbo prisidės. Todėl LTI prašo jam siųs
ti tokių žinių:

1. apie atskirų asmenų suėmimus, kan
kinimus, kalinimus, nužudymus, išveži
mus iš Lietuvos, duodant — kas yra ži
noma — vardus, pavardes, tėvų vardus, 
amžių, gimimo vietą, suėmimo ar nužudy
mo laiką ir vietą, kas suėmė, kalinimo bei 
ištrėmimo vietą ir koks jo likimas;

2. apie masinius žmonių suėmimus, iš
žudymus, ištrėmimus, kada ir kur tai įvy
ko, kiek žmonių buvo paliesta, kas tai vyk 
dė (pvz., Pirčiupis, Pravieniškės, Rainiai 
ir pn.);

3. apie partizaninių kovų metu vienaip 
ar kitaip žuvusius, ištremtus, kankintus,

PASIMATYMAS VALSTYBĖS

DEPARTAMENTE

Liepos 12 d. Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas, lydimas Lietuvos atstovo Vašingtone 
J Kajecko, lankėsi Valstybės Departamen 
te. Jį priėmė Rytų Europos skyriaus vir
šininkas dr. Raymond E. Lisle ir Baltijos 
skyriaus vedėjas Homer R. Phelps, jr.

Pasikalbėjimas su šiais pareigūnais tru
ko daugiau kaip valandą. Valst. Departa
mento pareigūnai labai domėjosi dr. Va
liūno lankymusi Pietų Amerikoj ir pasima 
tymais su P. Am. valstybių užsienio poli
tikos vadovais bei kitais asmenimis. Be to, 
priėmė dėmesin, kad Vlikas per savo at
stovybes ir kitas lietuvių organizacijas 
veikia visuose kontinentuose. Pareigūnai 
pageidavo, kad būtų palaikomas su jais 
dažnesnis kontaktas.

Lietuvos pasiutinybėje tą pačią dieną 
Vliko pirm, tarėsi Vliko veiklos, ypač Va
šingtone numatomos Politinės Konferen
cijos reikalais .su Lietuvos atstovu Vašing
tone J. Kajecku ir pasiuntinybės patarė
ju dr. S. A. Bačkiu.

(E)

kalintus, apie tolimesnįjį gyvųjų likimą.
žinios reikalingos nuo okupacijos pra

džios, t.y„ nuo 1940 m. birželio 15 d. ligi 
dabar.

Žinių ar ištisų sąrašų sudarytojas duo
da savo vardą, pavardę ir adresą. Pagei
daujant pavardė nebus skelbiama.

Žinias ir kitą korespondenciją prašome 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian Research 
Institute, 29 West 57 St., Fl. 10, New York, 
N. Y. 10019.

Lietuvos Tyrimo Instituto Taryba
J. Puzinas — pirm., J. Audėnas ir
M. Gelžinis — vicepirm., Z. Rauli- 
naitis — sekr., A. Budreckis — ižd.

PROF. A.E. SENNAS ŠVEICARIJOJE

Liepos mėn. Berne, Šveicarijoje, lankėsi 
Alfredas E. Sennas, Madisono, Wisconsin, 
universiteto moderniosios istorijos profe
sorius. P. Sennas renka medžiagą naujam 
veikalui apie Rytų Europos emigrantų 
veiklą prieš pirmąjį pasaulinį karą.

Prof. Sennas lankėsi taip pat pas Dr. A. 
Gerutį Berne ir pasinaudojo jo turimais 
archyvais apie lietuvių emigrantų veiklą.

ŠVEICARŲ SPAUDA APIE BALTIJOS 
VALSTYBES

Karas Artimuose Rytuose ir ryšium su 
juo buvusios diskusijos JT suteikė progą 
šveicarų spaudoje priminti Baltijos valsty
bių likimą. Kai sovietų atstovai primygti
nai siūlė paskelbti Izraelį agresorium ir 
reikalavo, kad žydų kariuomenė pasitrauk
tų iš užimtųjų kraštų, kone visa didžioji 
šveicarų spauda pakartotinai nurodė į Bal
tijos valstybes, kurias Maskva paglemžė 
savo kariuomenės pagalba. Jeigu iš Izrae
lio reikalaujama, kad jis atitrauktų savo 
kariuomenę iš užimtų arabų žemių, tai 
toks pat reikalavimas turėtų būti pastaty
tas sovietams, būtent, kad jų kariuomenė 
išeitų iš Baltijos valstybių.

JPASA IL YJE
— Pasaulinio garso atletas Juergen May 

pabėgo iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vokie
tiją, norėdamas ir toliau dalyvauti sporti
nėse varžybose, nes gimtajame krašte jam 
buvo jau uždrausta.

— Kitiems pardavinėjusi dideliais kie
kiais kviečius, Argentina staiga nutarė iš 
kitur įsigabenti jų 50.000-100.000 tonų, nes 
Kažkaip pati pritrūko.

— 15 savaičių vedusios slaptus pasitari
mus, Sov. Sąjunga ir Kinija pasirašė naują 
prekybos sutartį.

— 3 žemės ūkio darbininkai žuvo darži
nėje, o kartu su jais buvusi moteris sužeis
ta, kai ties Vannes, Prancūzijoje, skraidęs 
karinis lėktuvas terkštelėjo tą už garsą 
greičiau skrendantiems įprastinį trinktelė
jimą ir dėl to sugriuvo daržinė ir žmones 
prislėgė griuvėsiai ir 8 tonos joje pakrau
tų miežių.

— JAV prez. Johnsonas paprašė kong
resą priimti įstatymą mokesčiams pakelti 
Vietnamo karui vesti.

— 1966 m. spalio 21d. Valijoje, Aberfa- 
ne, nuslinko iš kasyklų išimtų atliekų kal
nas, ir žuvo 144 žmonės (tarp jų mokykla 
su 116 vaikų), o dabar komisija pakaltino 
visą eilę kasyklas prižiūrinčių pareigūnų 
už tą nelaimę.

— Amerikiečių šeima Brazilijoje gavo 
daugiau kaip 500 atsiliepimų, kai išspaus
dino laikraštyje: „Skubiai reikalingi geri 
namai nedidelei liūdnai moteriškei“, ir tik 
tada paaiškėjo, kad iš skelbimo spausdi
nant iškrito žodis „dog“ — šuo (turėjo 
būti „nedidelei liūdnai kalei").

1
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
Rašydamas apie J. Tysliavos rinktinę, 

anąkart buvau užsiminęs, kad poezija Lie
tuvoje dabar palaipsniui kratosi politikos.

Sekti visą tą poeziją, be abejo, sunku: 
reikėtų gauti ir perskaityti kiekvieną rin
kinį. O iš atsitiktinių poezijos leidinių sun
koka darytis platesnes išvadas.

Be abejo, kam ir poezijos laukuose pasi
sekė išsilaikyti toliausiai nuo politikos, tai 
pačiam didžiausiam ir dabar jau mirusiam 
Lietuvos poetui — jo eminencijai V. Myko- 
laičiui-Putinui. Kol iš poeto Lietuvoje bu
vo reikalaujama šokinėti per partinę vir
velę, tai Putinas, galima sakyti, nerašė, 
bent poezijos. O kai papūtė kiti vėjai, štai 
išėjo vienas po kito du jo eilėraščių rinki
niai. Putinas koks buvo, toks ir liko pilnas 
rūpesčio ir nerimo, didelis, gilus ir sudėtin
gas. tikras poetas, bet ne partijai pigiai 
tarnaująs plepys.

Žymiai sunkesnę dalią tenka išgyventi 
tokiems buvusiems sibiriokams, kaip An
tanas Miškinis ar Jonas Graičiūnas. Grįžę 
iš Sibiro „universitetų“, jie dar vis buvo 
naujajam pasauliui svetimi, vis tokie, ku
rie pro priekinius vartus neįsileidžiami. 
Tik besąlyginis jų apsisprendimas nuolat 
įvairiom formom deklaruoti savo ištikimy
bę režimui suteikė jiems teisę grįžti į lite
ratūrą ir toliau naudotis galimybėmis ra
šyti ir savo raštus spausdinti. Šitą atsida
vimą rodydami, jie susilaukė teisės išleisti 
po didesnį savo poezijos rinkinį, kuriame 
yra po šiek tiek senųjų eilėraščių ir nema
ža naujos eiliuotos politikos.

Greičiausia, kad ir kiti jų amžininkai, 
kurie po karo gyveno poetiniame „užmir
šime“, o dabar išleido tokias mišrias rink
tines, bus turėję atiduoti didesnę politinę 
duoklę. Ne visi jie yra buvę Sibire, bet kaž
kokia juoda katė bus buvusi perbėgusi ke
lią tarp jų ir maloningosios partijos ir ta 
sąlyginė malonė tik dabar grįžta...

Dėl to dėmesys krypsta į jaunesniuosius, 
jaunuosius ir pačius jauniausius. Kaip gi 
su jais?

Skaitome štai A. Maldonio rinktinę „ši
tie metai“. Jis pradėjo rašyti maždaug 
prieš dešimtmetį, nebuvo niekuo nusikal
tęs partijai, dėl to 1965 m. net apdovanotas 
vadinamąja respublikine literatūros pre
mija. Greičiausia, tas apdovanojimas nu
lėmė ir stambios, arti 300 puslapių rinkti
nės pasirodymą. Mažą politinę duoklę ir 
A. Maldonis atiduoda, bet tik mažą. O visa 
kita plaukia sau ramiai ir pusiau skam-

POEZIJOS ŠVIESĖJIMAS
biai. žmogus gyvena, žmogus dainuoja, 
kaip nuo amžių įprasta.

V. Bložė, kurio naujausias rinkinys „Iš 
tylinčios žemės" pateko man į rankas, net 
gal ir tam tikras maištininkas viena kita 
gaida prisistato. O kai dabar siekiama nau
jovių ir Lietuvoje tiek prozoje, tiek poezi
joje, tai V. Bložė, sakytume, net ir revoliu- 
cininkas: dalis to rinkinio eilėraščių para
šyti nenaudojant didžiųjų raidžių ir jokių 
skyrybos ženklų, kaip Lietuvoje bandė vie
nas kitas poetas prieš kelias dešimtis metų 
arba kaip ne per seniai miręs garsusis 
amerikiečių poetas e. e. cummings.

Dar gražiau atrodo paėmus pačius nau
jausius rinkinius tokių jaunųjų, kaip J. 
Degutytė ar M. Martinaitis. Ten jau parti
nės politikos ir su žiburiu sunku būtų su
rasti.

J. Degutytės išleidžiamas jau kelintas 
eilėraščių rinkinys. Ji yra viena tų jaunų
jų poetų, kuri pradėjo kūrybinį darbą, kai 
jau žurnaluose lyg kokį pragiedrulį galė
davai užtikti vieną kitą gamtai ar žmogaus 
nuotaikai skirtą eilėraštį. Ji kaip tik buvo 
viena iš tų, kuri reiškė stiprią meilę savo 
kraštui, jo gamtai ir nesimaišė politikoje.

Paskutinysis jos rinkinys „Šiaurės vasa
ros“ ištisai skirtas tiems „šviesiems ar 
skaudiems" jos lietuviškiems poetiniams

MEDŽIAGA APIE MALŪNUS

Istorijos instituto etnografijos skyrius 
renka medžiagą apie Lietuvos vandens ir 
vėjo malūnus. Pernai esą surinkti duome
nys apie esamus ir buvusius malūnus prie 
Šventosios, Akmenos, Bartuvos upių ir jų 
intakų. Šiemet jau esą tyrinėti kai kurių 
Venton įtekančių upelių malūnai. Anot 
pranešimo Lit. ir Mene ((liepos 1 d.), ren
kama medžiaga apie tų malūnų istorijas, 
juose atliktuosius patobulinimus, jų sta
tytojus, malimo papročius ir t.t. Medžiaga 
numatoma panaudoti Baltijos tautų etno
grafiniam atlasui sudaryti. Be to, išore ir 
senaisiais vidaus įrengimais geriau išsilai
kiusieji malūnai būsią pasiūlyti įtraukti į 
saugotinų paminklų sąrašą.

Sprendžiant iš ankstesnių spaudoj pasi
rodžiusių pasipiktinimų, etnografai kaikur 
jau ir pavėluoja atvykti: revoliucionieriš- 
kai ar biurokratiškai nusiteikę kai kurie 
naujieji „urėdai" eilę tokių saugotinų pa
minklų yra .sunaikinę.

(ELTA) 

pasikalbėjimams lietuvio su lietuviu, žmo
gaus su žmogum.

M. Martinaitis buvo man pažįstamas 
daugiau iš periodikos. Jo rinkinys „Debesų 
lieptais“ irgi yra toks nepolitinis ir nepar
tinis pasikalbėjimas.

Vartome dar jaunesnių pirmuosius rin
kinėlius. Kai kurie tų pačių jauniausiųjų 
bando vienu kitu eilėraščiu išsipirkti ke
lią į gyvenimą, bet ne visi. Įdomiausia, kad 
jau ir kritikai stengiasi būti atlaidesni. 
Ana, neseniai sovietinėje spaudoje buvo 
rašoma apie vieną tų pačių jauniausiųjų 
kūrybą, kurioje nebėra politikos. Kritikė 
sako, kad tasai politikos nebuvimas turėtų 
būti savaime suprantamas: jaunesniajai 
kartai svetimos jau visos problemos, kurio
mis gyveno vyresnieji, jie turi savų pro
blemų ir savo požiūrį į gyvenimą.

K. Plaučiūnas

PAMINĖTAS C. SASNAUSKAS

Liepos 1 d. keturiuose laikraščiuose Vil
niuje buvo išspausdinti straipsniai apie 
kompozitorių Česlovą Sasnauską ir jo kū
rybą jo šimtojo gimtadienio proga. Auto
riai labai gražiai įvertino Č. Sasnauską, 
kaip vieną iš pirmųjų lietuvių kompozito
rių. J. Gaudrimas nepamiršo įterpti, kad 
Sasnauskas „paskatino ir kitus lietuvių 
kompozitorius eiti rusų klasikų pramintu 
liaudies dainos puoselėjimo keliu". Algi
mantas Kalinauskas įvertinimą baigė M. 
K. Čiurlionio žodžiais: „puikiausia Česlo
vo Sasnausko, kaip lietuvio kompozito
riaus, ypatybė yra tai, kad jo kūryboje vi
sur iškyla aikštėn ta tikrai lietuviška sty
ga — tokia keista, sena, nepagaunama gai 
da, kuri viešpatauja mūsų dainose, prieš 
amžius sukurtose".

(E)

NAUJAS „REQUIEM“

Jaunas kompozitorius B. Alekna sukū
rė simfoninį paveikslą „Requiem“ stygi
niams ir mušamiesiems instrumentams su 
vargonais. Kompozitorius muzikos priemo 
nėmis išreiškia įspūdžius, kilusius iš M. K. 
Čiurlionio paveikslų ciklo „Laidotuvės". 
Kūrinys buvo atliktas Vilniuje. Dirigavo 
M. Dvarionaitė, vargonais grojo M. Kavec 
kas. (E)

„Bet jūs esate Kristaus kūnas, 
o sąnariai paskirai“. 1. Kor. 12:27. KONKURSAS DAILININKAMS

Dažnai tenka susitikti su žmonėmis, ku
rie, nors ir krikščionimis save vadina, nė
ra nė vienos krikščioniškos parapijos na
riai. Mat, jų nuomone, Dievui esą nesvar
bu, ar žmogus priklausąs Bažnyčiai, ar ne.

Naujajame Testamente veltui ieškotu
me krikščionies, kurs nebūtų krikščioniš
kos parapijos —- šventųjų bendruomenės 
narys. Ten kiekvienas krikščionis yra ir 
Bažnyčios narys. Ir būtų labai keista, jei 
reikalai kitokie būtų.

Imkime mažą pavyzdėlį. Kiekvienas mū
sų žino, kaip plyta atrodo ir kur jinai gali 
būti panaudota. Bet įsivaizduokime dabar 
gražų žolynėlį ir jame gulinčią nors ir gra
žiausią ir geriausiai išdegintą plytą. Iš kar
to matome, jog plytai ten nevieta, ir ap
gailestausime, kad tokia graži ir gera plyta 
gadina darželio gražų vaizdą ir kad jinai 
nėra tinkamai panaudota statyboje. Dar 
daugiau: čia gražaus žolynėlio viduryje 
šioji plyta yra tiktai šiukšlė, teršianti gra
žų vaizdą ir dažnai pavojingas padaras, 
ant kurio lengva pargriūti.

Ir tie „gerieji“ ar. kaip jie save dažnai 
mėgsta vadinti, tikrieji krikščionys ar 
Kristaus pasekėjai, kurie nėra krikščioniš
kos parapijos nariai, iš tikro yra lyg tos 
paskiros plytos ant gražaus žolynėlio.

Kaip dažnai vienas ar kitas mūsų ne
mėgsta pasigirti, kokie geri ir dorovingi 
esame, nebūdami Bažnyčios nariais! Ta
čiau kuris iš mūsų bet ką žinotume apie 
Kristų ar jo skelbtąjį dorovingą gyvenimą, 
jei ne tik Bažnyčios dėka? Bažnyčia nėra 
tiktai koks nors pastatas, kur susirenkame 
garbinti savo dangiškojo Tėvo, visagalio 
dangaus ir žemės sutvėrėjo. Į Bažnyčią 
renkamės ir mokytis gyventi, ir sugyventi, 
ir bendradarbiauti su kitais šios vienos 
šventos visuotinės šventųjų bendruomenės 
nariais Dievo garbei ir žmonių gerovei.

Krikščioniškoji Bažnyčia, jei ji iš tikrų
jų yra krikščioniška, negali prisišlieti prie 
vienos ar kitos ideologijos ar intelektuali
nės ar dvasinės srovės, nors ir kaip pa
trauklios jos bebūtų. Kristaus Bažnyčia 
turi savo labai aiškius ir nekintamus tikė
jimo ir gyvenimo bruožus. Krikščioniško
ji Bažnyčia nėra ir negali būti kokia nors 
patogi ar prisitaikanti prie visokių, tegu ir 

moderniausių, vėjų institucija. Ne, jinai 
yra ir pasilieka su savo krikščioniškąja pa
saulėžiūra ir krikščioniškuoju gyvenimo 
būdu, kuris yra lygiai nekintamas, kaip ir 
jos Viešpats Jėzus Kristus, tas pats vakar, 
šiandien ir amžinai.

(Tąsa kitame numeryje)

Kun. Aldonis Putcė

Veiksnių suorganizuotasis Jungtinis Fi
nansų Komitetas Lėšoms Telkti Lietuvos 
Nepriklausomybės Atstatymo 50-ties Metų 
Sukakties Minėjimo Reikalams

skelbia laisvojo pasaulio lietuviams 
dailininkams konkursą

suprojektuoti piešinius-kūrinius šiems da
lykams:

1. Metaliniam ženkliukui, tinkamam 
segti į švarko atlapą;

2. Ženkliukui lipinti ant laiškų vokų ar 
atvirukų;

3. Atitinkamam piešiniui, kuris būtų pa
naudotas numatomiems išleisti vokams;

4. Numatomų išleisti atvirukų piešiniui.
Projektus prašoma atsiųsti ne vėliau 

kaip 1967 m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu: 
United Lithuanian Finance Committee, 
29 West 57 Street — 10 Fl., New York, 
N.Y. 10019.

Dailininkui ar dailininkams, kurių pro
jektai bus priimti, K-tas sumokės po 100 
dol. už kiekvieną šių keturių dalykų pro
jektą.

Nepremijuoti kūriniai, autoriams pagei
daujant, bus jiems grąžinti. Premijuotieji 
tampa konkurso skelbėjų nuosavybė ir ga 
lės būti naudojami bet kuriuo atveju mi
nint Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktį.

Jungtinis Finansų Komitetas

K. JURŠIO MIRTIS

Apie aktoriaus-režisoriaus Kazio Jur- 
šio mirtį (birželio mėn., Klaipėdoj) para
šė tik „ryšininkų“ laikraštis Gimtasis 
kraštas. Ir rašė, kad K. Juršys, girdi, „visa
da buvo pažangių demokratinių pažiūrų ir 
todėl buržuazijos valdomoj Lietuvoj nela
bai mėgtas“... Iš tikrųjų tada buvo vienas 
iš įžymiųjų šulų dramos teatre. Tik „pro
letarinės“ valdžios laikais buvo nukištas į 
Klaipėdą ir pamirštas. Vilniaus laikraš
čiuose net nepastebėjo, kad jau mirė... 
Sausio 16 d. jam suėjo 70 metų. (E)

BALTIJOS AUKSAS
Jąu esame trumpai pranešę, kad Baltų 

Taryba, rūpindamasi Anglijos Banke padė
tuoju Latvijos, Lietuvos ir Estijos auksu ir 
kitais priklausiniais, kurie dabar atsidūrė 
pavojuje būti nusavinti, kreipėsi motyvuo
tu raštu į Britanijos parlamento ir lordų 
rūmų narius.

Čia dabar spausdiname to rašto lietuviš
ką vertimą.

Reikia dar pasakyti, kad su Baltų Tary
bos talka raštą paruošė Londono advokatai 
Curwen, Carter ir Evans. Jie tą raštą ir iš
siuntinėjo su savo papildomu lydraščiu.

*

Baltų Taryba, atstovaujanti šiame kraš
te gyvenantiems latviams, lietuviams ir es 
tams, kreipiasi šiuo raštu į jus dėl aukso ir 
kitokio Didžiojoje Britanijoje jų kraštų 
padėtojo turto. Visa to turto vertė bus 
apie 5,75 milijonai svarų. Kai dėl to auk
so, tai jis Baltijos valstybių buvo padėtas 
Anglijos Banke paremti kiekvienos jų va
liutai.

Tos valstybės panašiais sumetimais pa
dėjo turto ir kitur, ir anie indėliai tebėra 
visiškai saugūs, ir ten esančios tų kraštų 
atstovybės iš tiesų už juos tebegauna palū
kanas.

Mes norime atkreipti tamstos dėmesį į 
kai kuriuos dalykus, kurie iškilo po anglų 
-sovietų pasitarimų tarp Wilsono ir Kosy
gino, kai pastarasis lankėsi šiame krašte. 
Abu vadai sutarė Anglijos Banke padėtą
jį auksą ir kitas Jungtinėje Karalijoje 
esančias vertybes panaudoti patenkinti da 
liai ieškinio, kuris išplaukia ryšium su Bal 
tijos valstybių okupacija ir nuniokojimu, 
įvykdytu sovietų ir nacinės Vokietijos pir
maisiais pastarojo karo metais. Taip pat 
sutarta panaudoti 500.000 svarų vertės to 
aukso Sovietų Sąjungos naudai anglų - so
vietų prekybinius sandėrius vykdant. Tie 
pinigai bus panaudoti apmokėti už prekes, 
kurias Sov. Sąjunga perka Jungtinėje Ka
ralijoje.

Tie aukso indėliai priklauso Latvijai, 
Lietuvai ir Estijai ir laikomi jų nuosavy
be, o Jos Didenybės vyriausybė nėra de 
jure pripažinusi jų prijungimo ir okupaci
jos, kurią įvykdė Sov. Sąjunga. Dar dau
giau — Jos Didenybės vyriausybė nepri
pažįsta sovietų pretenzijų į auksą.

Kai dėl tų ieškinių, tai aišku ir reikia 

tai pažymėti, kad britų piliečiai neteko sa
vo turtų ir savo įdėtųjų kapitalų Baltijos 
valstybėse dėl sovietų ir nacių įvykdytųjų 
okupacijų ir nusavinimų.

Britų vyriausybė niekada nėra davusi 
suprasti, kad Sovietų Sąjunga ar Hitlerio 
Vokietija (kuri po sovietų buvo okupavu
si Baltijos valstybes) turi kokių nors tei
sių į Baltijos auksą ar į bet kokį Baltijos 
valstybėms priklausantį turtą.

Okupavus 1940 m. Baltijos valstybes, so 
vietų vyriausybė pareikalavo, kad Baltijos 
auksas būtų pervestas Sov. S-gos valstybi
nio banko sąskaiton, bet britų vyriausybė 
nesutiko to reikalavimo patenkinti.

Kai 1941 m. Baltijos kraštus užėmė na
cinė Vokietija, Baltijos auksą ir kitokius 
turtus šiame krašte palietė vadinamasis 
prekybos su priešu įstatymas, ir tuo re
miantis viskas buvo pavesta Priešo turtų 
apaugai, ir toksai pavedimas dar ir dabar 
tebegalioja.

Po antrojo pasaulinio karo Britanijos 
vyriausybė pakartotinai atmetė kelis Sov. 
Sąjungos reikalavimus atiduoti tą auksą 
jai, o toks ieškinys buvo remiamas tuo, 
kad Sov. S-ga valdo Baltijos valstybes.

Kaip tik dėl sovietinės okupacijos tie 
kraštai negali sudaryti savo vyriausybių, 
tačiau tai nieku būdu nekeičia to fakto, 
kad Baltijos valstybės tebėra visiškos ir 
vienintelės savininkės to turto šiame kraš 
te. Tai reiškia, kad šiuo metu niekas netu
ri teisės naudoti jo.

Neįmanoma net pagalvoti, kad Jungtinė 
Karalija, iš tiesų to aukso patikėtinis, im
tų ir susitartų su okupaciją vykdančia 
valstybe neteisėtai pasisavinti tą auksą 
savo pačių bendram labui, tuo dar padi
dindama šią biaurią Baltijos tragediją.

Už britų indėlininkų nuostolius jokiu 
veiksmu, mokėtinųjų ratų uždelsimu ar 
įsipareigojimų nesilaikymu nėra kaltos už 
imtosios Baltijos valstybės: šitai atsitiko 
grynai dėl to, kad Sovietų Sąjunga, susi
tarusi su hitlerine Vokietija, jėga ir netei
sėtai prisijungė jas. Dėl to vienintelis at
sakovas įr vienintelis skolininkas britų in 
dėlininkams ir Britanijos vyriausybei yra 
Sov. Sąjunga, kuri dabar kaip tik įr nau
dojasi tais nusavintaisiais britų priklausi
niais Baltijos valstybėse.

Iš tikro Britanijos vyriausybė negali gi 

mokėti Sov. Sąjungos skolų trečios valsty
bės ištekliais, kai Jungtinė Karalija, po 
teisybei, yra gi tų išteklių patikėtinė.

Trys Baltijos valstybės dėl sovietų oku
pacijos neteko ne tik viso savo piliečių tur 
to, kuris buvo nusavintas ir konfiskuotas, 
bet taip pat savo tautinės nepriklausomy
bės ir dėl trėmimo ir sovietinio teroro ket
virtadalio savo gyventojų. Tie, kurie te
bėra gyvi, džiaugiasi išsaugoję savo gyvy
bę.

Baltijos valstybės pasidėjo savo auksą 
Anglijos Banke padengti savo valiutai, 
pasitikėdamos Britanija, kaip tarptautiniu 
bankų kraštu.

Prieš pat antrąjį pasaulinį karą, kai Bal
tijos valstybių padėtis pasidarė pavojinga, 
Anglijos Bankas buvo paklaustas, ar tasai 
auksas turėtų būti perkeltas iš Europos 
kur nors kitur. Anglijos Bankas davė pa
tikinimų, kad auksui čia visada saugi vie
ta, ir taip pat atsisakė mokesčio už indėlių 
laikymą, tuo duodamas akstiną Baltijos 
valstybėms palikti aukso indėlius Anglijos 
Banke.

Tasai turtas buvo nelengvai sudarytas. 
Po pirmojo pasaulinio karo ką tik nepri
klausomybę atgavusios Baltijos valstybės 
buvo nuniokotos, ir tų kraštų ekonomija 
turėjo būti atstatinėjama iš pagrindų. Tos 
trys Baltijos tautos buvo pasiryžusios pa
kęsti didžiausias aukas ir sunkumus savo 
kraštų gerovei. Vyriausybės paprašė žmo
nes, kad jie padėtų sudaryti aukso atsar
gas valiutoms sustiprinti, ir daugelis žmo
nių atidavė viską, ką tik galėjo, net savo 
palikimus ir vedybinius žiedus.

Jeigu dabar patikėtinis kraštas nuspręs 
Baltijos turtu pats pasinaudoti, šitai rim
tai palies jo, kaip piniginio krašto, presti
žą ir Anglijos Banko patikimumą, dar dau 
giau — tai smarkiai sukompromituos Bri
taniją Baltijos valstybėse ir mažųjų pašau 
lio tautų akyse.

Britanijos vyriausybė yra padariusi žy 
miai daugiau negu kurio nors kito krašto 
vyriausybė, suteikdama naujosioms Azi
jos, Afrikos ir kitų vietų tautoms nepri
klausomybę. Britanijos istorija yra pilna 
pavyzdžių, rodančių, kaip ji gerbia kitų 
tautų teritorinę neliečiamybę.

Dėl to kaip gi ji gali dalyvauti sandė
riuose, kurie kyla kaip pasėka ano garsaus 
Ribbentroppo - Molotovo 1939 m. rugpjū

čio mėn. susitarimo, kai Sovietų Sąjunga 
ir nacinė Vokietija bendrai veikdamos nu 
sprendė tarp savęs pasidalyti Rytų Euro
pos kraštus?

Niekada nebuvo išspausdintas pilnas są
rašas britų indėlininkų, kurie patelkia ieš 
kinius, bet kai kuriuos didesnius ieški
nius yra aptarinėjusi spauda. Mes norėtu
me tai atžymėti šitokiais pavyzdžiais:

ESTIJA — Skoliniai pa.ižadėjimai (bon 
dai). Vienas pagrindinių prieš Estiją pa
teikiamųjų ieškinių yra ieškinys britų pi
liečių, kurie turi Tautų Sąjungos priežiū
roje Estijos vyriausybės 1927 m. išduotuo
sius skolinius pasižadėjimus (bondus). 
Tos paskolos iš viso buvo 1.350.000 svarų, 
ir iš tos sumos Anglijoje buvo išpirkta 
700.000 svarų. Didelė dalis tų skolinių pa
sižadėjimų prieš 1939 m. perėjo į estų ran
kas, ir vardinė britų piliečių dar tebelai
komų tų skolinių pasižadėjimų vertė tega
li būti, tur būt, mažesnė kaip 500.000 sva
rų.

Estijos respublika niekada nesulaužė pa 
sižadėjimų, kiek tai susiję su palūkanų 
mokėjimu už minėtąją paskolą. Mokėji
mai nutrūko 1940 m., kai Sov. S-ga neteisė 
tai okupavo Estiją. Estija neatsako už tokį 
pažadų laužymą.

Estija neatsakinga nė už tuos nuosto
lius, kuriuos britų piliečiai patyrė okupuo 
toje Estijoje ryšium su visokias nusavini
mo ir konfiskavimo aktais. Tuos aktus pa
skelbė sovietinė valdžia, kuri viena ir at
sakinga už juos.

Estijos priklausinius šiame krašte suda
ro daugiausia Estijos bankų ir kitų preky
bos ir pramonės bendrovių indėliai ir ei
namųjų sąskaitų pinigai. Nėra jokio ryšio 
tarp tų priklausinių ir ieškinių, apie ku
riuos kalbame.

LATVIJA — Rygos miesto skoliniai pa
sižadėjimai (bondai). Rygos savivaldybei 
paskola buvo duota 1913 m., kai valdė pa
skutinis rusų caras ir Latvija dar nebuvo 
nepriklausoma. Tuomet jos buvo 1.281.840 
svarų. Kai Latvija atgavo nepriklausomy
bę, savivaldybė nenorėjo pripažinti tos 
skolos, nes rusai pirmojo pasaulinio karo 
metu pasinaudojo didžiąja dalim tų pini
gų ir miestas iš to nieko nelaimėjo. 1934 
m. rugpiūčio 4 d., iš naujo spaudžiamas 
Latvijos ir Britanijos vyriausybių, Rygos 
miestas sutiko grąžinti tą skolą, kuri buvo 
40 nuoš. sumažinta — iki 769.104 svarų. 
Atmokėti paskolai buvo nustatyti 1984 me 
tai.

Dabartiniai Rygos valdytojai ir vėl yra

rusai — tie patys, kaip ir 1913 m., ir jei
gu jie nenori atmokėti paskolos arba jei
gu priaugo palūkanų, tai vien tik jie dėl 
visa to kalti.

LIETUVA—Vilniaus miestas 1931 m. iš
leido 5 proc. paskolą. Susitvarkyti.su tos 
paskolos sąlygomis buvo sutrukdyta ly
giai tokiu pat būdu, kaip Estijos ir Latvi
jos atvejais.

Kadangi reikalingas parlamento sutiki
mas panaudoti tiems Baltijos turtams pa
skirstyti Sov. Sąjungai ir Britanijos pilie
čiams (šiems pastariesiems atlyginti nuos
toliams, kurie pasidarė dėl sovietų ir na
cių okupacijų ir konfiskavimų), tai to pa
siryžimo neteisėtai nusavinti fondus dar 
gali būti išvengta. Suma yra maža, bet mo 
ralinįs principas labai svarbus.

Mūsų tautos turi ilgą nepriklausomo gy 
venimo istoriją ir tikrą etninę kultūrą. Mū 
sų kraštai daugelį kartų buvo užpinti ir 
okupuoti, bet visada apgindavo savo ne
priklausomybę ir savo teisę patys apsi
spręsti.

Dabartinis metas mums yra niūrus ir 
tragiškas, bet atgauti savo tautinį savaran 
kurną mums yra klausimas ne kokių nors 
hipotetiškų spėliojimų ar neveiksmingų 
svarstymų; mums tai yra klausimas trijų 
tautų gyvybės ir tų tautų vilties susilauk
ti teisėtai jiems priklausančios nepriklau
somybės.

Kad auksas yra Jungtinės Karalijos vy
riausybės rankose ir kad šiuo metu dėl so 
vietinės okupacijos teisėti ieškovai negali 
imtis jokių žygių tam auksui atgauti tuo 
atveju, jei kita valstybė neteisėtai nusavin 
tų jį. patsai tas dalykas dar nereiškia, jog 
atkrinta jau Jungtinės Karalijos atsakomy 
bė, kaip auksą laikyti pasiėmusio patikėti
nio.

Jeigu Jungtinei Karalijai reikia pasinau 
doti tuo auksu, tai ar neturėtų Jos Dideny 
bės vyriausybė paskelbti, kad tai yra laiko 
ma kaip paskola iš Baltijos valstybių ir 
kad jis bus grąžintas toms valstybėms, kai 
jos atgaus nepriklausomybę?

Jos Didenybės vyriausybė turėtų pa
reikšti, kad tie priklausiniai bus išlaikyti 
dabar okupuotoms trims Baltijos valsty
bėms ir išmokėti joms tuojau pat, kai tik 
jos atgaus savo suverenumą.

Kreipiamės į jus prašydami panaudoti 
visą savo įtaką pagelbėti mums.

Pasirašė: J. Taul, D. Britanijos Estų Są
jungos Pirmininkas, J. Ranka, D. Britani
jos Latvių Tautinės Tarybos Pirmininkas, 
J Vilčinskas, D. Britanijos Lietuvių Są
jungos Pirmininkas.
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Susitikimai Amerikoje
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

KASniENISKOS
SMULKMENOS

SPINDULIAI IR ŠEŠĖLIAI

Gyvenimas — tai šauksmas ar tyla.
E. Verharnas

Putnamas — nedidelis miestas, kurio vi
duriu teka, burgia, rodos, rami, nedidelė 
upė. Tačiau, kai užeina liūtys, — upė pa
tvinsta, pradeda graužti krantus ir piktai 
grasinti žemumoje esantiems pastatams.

Važiuojame greitomis suregztu tiltu, ky
lame į kalnelį ir pasukame į dešinę. Susto
jame prie didžiulių, moderniškų mergai
čių kolegijos rūmų, švarus kiemas, dide
li langai, erdvūs koridoriai, patogios kla
sės, valgomieji, sporto ir žaidimų salės, ko 
plyčia.

Mus vadžioja, baltai apsirengusios sese
lės. Įdomu susipažinti su šia modernia 
mokslo įstaiga, kurioje mokosi tiek daug 
jaunų lietuvaičių. Baigusios kolegiją, jos 
palieka ir NPM Marijos seserų kongregaci
jos bendrabutį, išsiskirstydamos į įvairias 
aukštąsias mokyklas specializuotis.

„Bendrabutis yra lyg antri namai — čia 
gyvename didelę dalį metų, čia daug įvy
kių pergyvename, iš čia daug įspūdžių ir 
atsiminimų parsivežame" (Viktutė Jurgai 
tytė).

Pas kun. Alt. Petraitį
Atsisveikiname Putnamą, Thompsoną ir 

leidžiamės atgal: už kelių dienų Rocheste- 
ryje 40 valandų atlaidai, kurie kelia rūpės 
čio ir man — trijų dienų pamokslininkui.

Už geros valandos paliekame greitkelį ir 
siauru keliu riedame į Schenectady mies
tą. Norime susirasti to miesto lietuvių baž 
nyčią ir pasikalbėti su jos klebonu kun. A. 
Petraičiu, kuris prieš 20 metų savanoriu 
darbininku buvo atvažiavęs į Angliją ir 
kelerius metus rūpinosi nemažo rajono lie 
tuvių sielovada.

Kun. klebonas atsimena Schenectady: 
vingiuotomis gatvėmis stumiasi į priekį, 
pasuka stačiu kampu į dešinę ir sustabdo 
mašiną prie nedidelės raudonų plytų baž
nyčios.

Mūrinė klebonija čia pat. Skambiname 
į priekines ir užpakalines duris, garsiai 
čiauškame, tačiau durų niekas neatidaro. 
Mėginame veržtis į bažnyčią, — o gal kar
tais kun. Alfonsas už parapijiečius mel
džiasi. Deja, durys užšautos.

Nepatenkinti važiuojame į Amsterda
mą: gal ten ką nors rasime lietuviškoje 
klebonijoje.

Duris atidaro jauna mergaitė Silvija 
Petrus-Petrukevičius ir, negalėdama iš 
karto dėl mūsų lengvo apsirengimo susi
vokti, svyruoja, ar įsileisti, ar ne. Tačiau 
kun. Valukas jaučiasi kaip namuose.

-— Karšta, — sako jaunai studentei, — 
eisiu high ball pasidaryti... Aš gerai pažįs
tu tavo namą...

Mergaitė atsikvoši ir paprašo į svetainę.

Amsterdamo klebonijoje
Netrukus prie mūsų prisideda buvęs 

šios parapijos klebonas, o dabar reziduo

Nedarykime skriaudos vaikams
Vokietijoje išėjo PLB Bonn-Koeln apy

linkės leidžiamo ir K. Dikšaičio redaguo
jamo laikraštėlio „Apžvalga" Nr. 1 (bir
želio mėn.). Jame išspausdinta K. D-čio 
straipsnyje „Ketvirtasis įsakymas", kuria
me, be kita ko, rašoma:

Gerbk savo tėvą ir motiną — sako visai 
aiškiai ketvirtasis įsakymas. Ar iš tikrųjų 
visai aišku ir savaime suprantama? 
Mums, išeivijoje gyvenantiems, turi šis 
įsakymas platesnės reikšmės, kurią pats 
laikas nuodugniai pasvarstyti.

Ar mes visais atžvilgiais tinkamai ger
biame savo tėvus? Tėvus gerbti reiškia ir 
jų dvasinį - kultūrinį palikimą mylėti bei 
branginti. Be abejonės, svarbiausieji pali
kimo elementai yra tikėjimas, gimtoji lie
tuviškoji kalba ir visa eilė gražių papro
čių. Joks sąžiningas krikščionis negali 
prieštarauti tokiam ketvirtojo įsakymo su 
pratimui.

Kaip yra, pavyzdžiui, su mūsų lietuviš
kąja kalba? Mes, suaugusieji, ją mokame, 
bet ar visuomet kalbame savo tarpe lietu
viškai, ypač kai aplink mus yra kitatau
čių? Štai du pavyzdžiai, — o jų yra daug, 
— paimti iš gyvenimo: viename Vokieti
jos mieste, po lietuviškų pamaldų, rengė
si mūsų žmonės namo eiti. Vienas pamal
dų lankytojas, išėjęs su kitais iš bažnyčios 
ir baimingai apsidairęs, prašo savo bend
rakeleivius nekalbėti lietuviškai, bet vokiš 
kai. (Reikia paminėti, kad šis tautietis kai 
bėjo vokiškai, lyg pagalius laužytų!). Ki
tame mieste du lietuviai šnekučiuojasi lie 
tuviškai, tačiau parduotuvėje vienas iš jų 
su savo tautiečiu jau nenorėjo toliau lie
tuviškai kalbėtis. Įdomu kodėl? Ar jam bu 
vo gėda vartoti vieną iš seniausių Europos 
kalbų, kuri dėstoma visoje eilėje Vokieti
jos ir užsienio universitetų? O gal tie tau
tiečiai nežinojo, kokią turtingą ir kalbos 

jąs altarista kun. Juozapas Raštutis, gim. 
1883 m. sausio 3 d.

Nepasakytum, kad jam jau 84 metai: ne 
didelio ūgio, bet tiesus, lieknas ir su gra
žiu sąmojum.

■— Aš jau tik Raštelis, —'spausdamas 
man ranką, gražia lietuvių kalba rezga. — 
Tik laikinai atvažiavau iš Lietuvos pasi
svečiuoti, o žiūrėk, kaip ilgai užsibuvau...

Įlekia jaunas, energingas kunigas su la
gaminėliu rankoje. Buvęs kaimyninėje pa
rapijoje kartu su kun. Alf. Petraičiu — 
vyskupas teikęs Sutvirtinimo sakramentą. 
Labai jam gaila, kad turįs vos pusvalandį 
atliekamo laiko — reikia vėl skubėti į ki
tą priėmimą.

Tai naujasis klebonas kun. Kęstutis Bal 
čys, tik 1949 metais baigęs Rochesterio ku 
nigų seminariją. Iki šiol buvęs kun. Raš- 
tučio asistentu šioje parapijoje ir manąs, 
kad naujos pareigos nebūsiančios sunkios.

Nueiname į jaukią bažnyčią. Nors ji apy 
tamsė, tačiau gražiai dekoruota — švari, 
lietuviška. Prie Dievo stalo bestovinčios 2 
stambios dėžės: mišių metu į tas dėžęs pa
rapijiečiai savo aukas ir duokles sumeta. 
Pasirodo, galima apsieiti ir be kolektorių.

Prie ežero
Tik trumpai pasisvečiuojame Šančiuose 

gyvenusių p. Petrukevičių namuose. Mie
la prisiminti senus pažįstamus ir lietuviš
kai pasikalbėti su šeimos atžalynu — Sil
vija ir jaunesniąja jos sesute.

Skubiai užkandę, kartu su kun. Valuku 
plėšiamės per tamsumas ir lekiame į mies 
to pakraštį, o paskui į lygius laukus.

VAIDOTO
„Nenusiminkime, kad mūsų pilies sienos 

griūna. Išgriautus sienose plyšius užtversi
me savo kalavijais ir narsumu. Ir kryžeivis 
ties ta gyva lietuvių siena sugrius".

Tai Kauno kunigaikščio Vaidoto žodžiai, 
pasakyti 1362 m., ginant nuo kryžiuočių 
Kauno pilį. Kaip rašo Lietuvos istorija, 
Vaidotas buvo DLK Kęstučio sūnus. Jis 
vadovavo Kauno pilies įgulai ir didvyriš
kai gynė pilį nuo besiveržiančių kryžiuo
čių.

Atsikūrusios Lietuvos kariuomenės pul
kai buvo pavadinti istorinės Lietuvos ku
nigaikščių vardais. 8 pėst. pulkui buvo 
duotas Kauno Kunigaikščio Vaidoto var
das. Tad to pulko šventės proga, kuri buvo 
švenčiama liepos 20 d., susipažinkime su jo 
pirmaisiais žingsniais.

1919 m. gegužės 12 d. kariuomenės vadas 
gen. S. Žukauskas davė įsakymą kar. J. 
Kubiliui vykti į Ukmergę ir pradėti for
muoti kariuomenės dalinį. Pagal vietovės 
vardą ir formuojamasis dalinys buvo pa
vadintas Ukmergės batalionu. Pradžiai iš 
Kauno karo komendantūros gauta 12 ka
reivių ir tiek pat arklių. Kar. Kubilius su
darė bataliono štabo kadrą ir nuvyko Uk- 

mokslo atžvilgiu reikšmingą kalbą jie mo
ka?

Pasitaiko dar ir tokių atvejų, kad gry
nai lietuviškose šeimose nekalbama lietu
viškai. Reikia atvirai pasakyti, kad tai jau 
liūdni atvejai; ne, ne liūdni, bet katastro
fiški nutautimo atvejai. Tai savo tautos ir 
kilmės įžeidimas bei paniekinimas!

Įdomu, ką mūsų protėviai į tai pasaky
tų? Nevienas jų savo laisvę ar net gyvybę 
prarado platindami lietuviškąjį žodį. Štai 
kaip mes juo.s gerbiame! Klysti yra žmo
giška, taip, bet negera klaidas kartoti. Lai 
kas iš jų pasimokyti, todėl gerbkime tin
kamai savo tėvus ir mylėkime jų paliktą 
kalbą!

O kaip yra su mūsų jaunimu? Kokį pa
vyzdį mes jam rodome? Ar stengiamės iš
mokyti lietuviškai? Tai vis klausimai, į 
kuriuos nėra patenkinamų atsakymų. Nė
ra tad ir ko stebėtis, kad mūsų jaunimas 
savo tarpe nekalba lietuviškai.

Sutinku su tuo, kad reikia gyvenamojo 
krašto kalbą mokėti, bet gėda savos lietu
viškos nemokėti. Nereikia sau galvos suk
ti, kaip vaikai išmoks gyvenamojo krašto 
kalbą. Pagalvoti — būtent, gerai pagalvo
ti — reikia, kaip vaikus lietuviškai išmo
kyti. Kurie tėvai bus vėliau laimingi, jei 
jie su vaikais tik,svetima kalba galės susi
kalbėti, jei vieni kitų nesupras? Nelinkėki 
me niekam tos dienos susilaukti, kada šir
dį, anot Maironio, skausmas kaip peiliais 
suspaus. Neapsigaukime patys! Nedaryki
me klaidos, kurios vėliau negalėsime ati
taisyti. Vaikams tikrai nepakenks, jei iš
mokysime lietuviškai kalbėti. Jie mums 
už tai dėkos, nes bus kultūriškai turtinges 
ni. Nejaugi mes norime savo vaikus nu
skriausti? Tos teisės neturi niekas, ir tik
rai niekas!

Pagaliau sukame į šalį. Abiejose kelelio 
pusėse rymo sustingę baltmarškiniai ber
žai, snaudžia nedidelės pušelės. Netrukus 
prožektorių šviesos perplėšia tamsumą ir 
vaiskiai apšviečia nedidelę vilą, patogiai 
įsitaisiusią tarp žaliuojančių medžių.

Šeimininkai — Jonas ir Julija Mikėnai 
— su viešniomis ir svečiais mus karališ
kai priima: su linksma muzika, lengvais 
užkandžiais ir įvairia atgaiva iš svetainės 
pakraštyje stovinčio barelio.

Šeimininkas — senas Amerikos gyvento 
jas, jau pensininkas. Mažakalbis, tačiau 
vaišingas, mėgstąs pokštus ir linksmų žmo 
nių draugę. Jo žmona — linksma, vaišin
ga, laki.

Kitos namų pusės laipteliais nusileidžiu 
su naujais pažįstamais į žalią pievutę.

Giedrame danguje šypsosi pilnaveidis 
mėnulis, ir jo šalti spinduliai, tartum ilgi 
voratinkliai, sminga į čia pat ramiai tyvu
liuojantį ežerą, žaidžia spindulių pluoštai 
lygiame ežero paviršiuje, sidabrine spalva 
dažo vandenį.

Tylu... romantiška...
Tačiau labai abejoju, ar šito naujo pa

saulio žmonės taip suaugę su juos supan
čiais ežerais, šilais ir laukais, kaip Lietu
vos žmonės; ar jie turi tokių padavimų, 
kaip Dainavos krašto žmonės apie Gilšės, 
Gėlovinės ežerus, apie užkeiktos mergos 
akmenį; ar ežerai, šilai ir kauburėliai tė
ra čia tik graži dekoracija...

Vakaras nusitęsia į naktį, mūsų žvejys 
išplaukia į ežerą žuvauti, o mažutėje pa
ežerių viloje pro langus sušokę mėnulio 
spinduliai gainioja tamsius šešėlius...

PULKAS
mergėn verbuoti savanorių. Tų pat metų 
liepos mėn. batalionas jau turėjo apie 12 
karininkų ir apie 260 kareivių. Tuo laiku 
pirmoji kuopa išvyko į frontą prieš bolše
vikus, o rugpiūčio mėn. pradžioj jau kovo
jo ir visas batalionas. Pulko istorijoj sėk
mingos kautynės yra atžymėtos rugpiūčio 
27 d. Tuomet batalionas dalyvavo didžiojoj 
operacijoj — bolševikai buvo išvyti iš Lie
tuvos ir nublokšti į antrąją pusę Dauguvos 
upės.

1919 m. gruodžio 10 d. Ukmergės batalio
nas buvo pavadintas 8 pėstininkų pulku. 
1920 m. vasario 16 d. už pasižymėjimus 
kautynėse pulkas gavo Kauno Kunigaikš
čio Vaidoto vardą.

1920 m. balandžio mėn. pulkas pradėjo 
kovas su lenkais ir liepos mėn. po sėkmin
gų kautynių-paėmė iš lenkų daug karo gro
bio. Lapkričio 20 d. pulkas didvyriškai pa
sižymėjo kautynėse ties Šešuoliais. Tuo
met lenkai prie Širvintos upės gavo stip
rų smūgi ir panikos apimti pradėjo bėgti 
atgal.

1923 m. pulkas buvo perkeltas į Šiaulius 
ir pradėjo gyventi taikos meto sąlygomis. 
1929 m. liepos 20 d. pulkas minėjo savo gy
vavimo 10 metų sukaktį. Ta proga Respub
likos Prezidentas A. Smetona įteikė pulkui 
vėliavą su šūkiu: „Drąsa, ištvermė ir tėvy
nės meilė tevadovauja mums“. Tuo laiku 
pulkui vadovavo pik. Liutermoza.

V. Vytenietis

DIDŽIŲJŲ NACIŲ PĖDSAKAI
Vokietijos prašoma, Brazilijos vyriausy

bė atidavė Franzą Stanglį, kuris vadova
vo Treblinkos lageriui netoli Varšuvos, o 
ten buvo nužudyta apie 800.000 žmonių.

Tardytojai džiaugiasi, kad jis yra labai 
sukalbamas žmogus, ir iš Stanglio jie suži
nojo, kur prisilaiko Bormannas. Taip pat 
jau žinomos gyvenamosios vietos dr. Men- 
gelės, kuris Auschwitze vykdė „gydytojiš- 
kus“ bandymus, Heinricho Muellerio, sa
vo metu Himmlerio padėjėjo, Richardo 
Glueckso, kuris atsakingas buvo už kon
centracijos lagerių vidaus sąlygas.

Dr. Mengelė yra Paragvajaus pilietis ir 
su kitais turi didelį žemės' ūkio mašinų 
fabriką, kuris samdo apie 2000 darbininkų, 
o tas fabrikas dar turi skyrių ir Argenti
noje. Jo sūnus mokosi Vienoje. Reikalavi
mai išduoti jį buvo nesėkmingi.

Sugaudyti ir atiduoti juos teismui nepa
prastai. sunku. Apie juos žinias renka Hes- 
sės prokuroras dr. Baueris ir Vienoje gy
venąs dr. Wiesenthalis. Wiesenthalio cent
ro kartotekose suregistruota apie 22.500 
nacių nusikaltėlių. Kadangi dr. Wiesentha
lis nuolat gauna grasinimų, kad jis bus nu
žudytas, tai jis kartotekų ir visų dokumen
tų nuorašus dar laiko New Yorke, Pary
žiuje ir Jeruzalėje.

Išreikalauti jau surastus nusikaltėlius 
visada sunku ne vien dėl to, kad atitinka
mos vyriausybės darytų kliūčių. Svarbiau
sia kliūtis — per daug žmonių sužino: ati
tinkama atstovybė, užsienių reikalų minis
terija, policijų centrai, policijų nuovados. 
Skaičiuojama, kad bent 35 žmonės sužino, 
kai pareikalaujama kurį nors nusikaltėlį 
išduoti. O tokiu atveju visada gali vienas 
tų žinančiųjų nueiti pagal turimąjį adresą 
ir įspėti už pinigą.

Mielas Redaktoriau,
Indija —■ ne mano kiaulės, ne mano pu

pos, lietuvišku priežodžiu tariant. Todėl 
ne mano reikalas, jei ten ruošiamasi prie
varta sterilizuoti visus vyrus, kurių šeimo
se jau auga trejetas vaikų. Pagaliau ■— aš 
žinau, kad Indija gindamasi nuo bado 
svarsto tokias priemones. Aš esu prieš ba
dą, už geresnį žmonių gyvenimą, tai išeitų, 
kad turėčiau palaikyti ir tą sterilizavimo 
mintį.

Deja, mano galva pilna argumentų, ku
rie prieštarauja tokiam sumanymui. Ii- tie 
argumentai vis stiprėja, kai matau, kad, 
pavyzdžiui, anglų spauda apie tą steriliza
ciją rašo beveik su pasitenkinimu, jeigu ne 
su džiaugsmu. Argi pasaulio spauda nerė
kė apsiputojusi, kai hitlerinė Vokietija bu
vo pradėjusi vykdyti gal kiek kitaip taiko
mus sterilizacijos bandymus. Vokiečiai ta
da buvo barbarai. Gal jie iš tiesų ir buvo 
ar galėjo būti barbarai ta prasme, kad to
kią praktiką galėjo pradėti naudoti prieš 
politinius priešus viduje ar užimtuosiuose 
kraštuose vadinamaisiais rasiniais sume
timais.

O dabar dėl tokių sumanymų niekas ne
mini žodžio barbaras.

• * *
Pirmiausia aš negalvoju, kad Indija ne

beturėtų jau kitų priemonių gintis nuo ba
do.

Ten juk valkiojasi milijonai šventųjų 
karvių, kurios viską nugraužia, net ir pa
sėlius, ir iš kurių, galima sakyti, nėra jo
kios naudos. Mūsų vakarietiškuoju supra
timu, karvė yra maistas. Tegu indai ir nė
ra vakariečiai, tegu jiems karvė kai ku
riems yra šventas daiktas, bet ar žmogus 
nėra kartais šventesnis už karvę? Koks čia, 
po šimts pypkių, galvojimas, kad karvė tu
ri būti neliečiama, o žmogui leidžiama lais
vai badu mirti ir dar norima jį išprievar
tauti?

Jeigu jau iš tiesų reikia žmonių gerovės 
vardu naudotis prievarta, tai kodėl gi ne
gali būti pajudinami turtai tų visokių 
brangenybėmis apsikrovusių maharadžų? 
Tarp jų juk yra ir tokių, kurie turi paprotį 
ant vienos svarstyklių lėkštės patys atsi
sėsti, o į kitą liepti pilti auksą, kol jo svo
ris susilygins su to turtuolio svoriu. Aš, 
tur būt, ilgai nė nesvarstyčiau, ką čia pir
ma išprievartauti, ar šimtus turtuose ir 
prabangoje paskendusių maharadžų, ar 
šimtus milijonų badaujančių. 

• ♦ •
Nežinau, kiek Kinija išmarina badu savo 

žmonių. Ji, tiesa, tų žmonių daugiau ir tu
ri. Ji pilna visokios prievartos, partinių su
mišimų. Tai jos ir žmonių turėtų daugiau 
badu mirti. Ten taip siaučia sausros ir 
audros. Vis dėlto, nesinaudodamas jokio
mis statistikomis, norėčiau galvoti, kad ba
do grėsmė Kinijoje nėra didesnė negu In
dijoje. Vadinas, valstybė turėtų taip suktis, 
kad žmogus turėtų darbo ir duonos. Kad 
žmogus dirbtų, gal jį galima ir įpareigoti. 
Bet šiandieninė valstybė, kuri imasi viso
kių prievartos priemonių prieš gyventojus, 
turėtų būti įsipareigojusi apginti žmogų 
nuo bado.

O imtis prievarta sterilizuoti žmones vis 
dėlto būtų barbariška. Mane šiuo atveju 
gąsdina ir siutina mintis, kad valstybė jau 
per daug kėsinasi į žmogų. Ji miestuose 
liepia tik ties tam tikra vieta pereidinėti 
gatvę. Na, gal tai ir gyventojų gerui. Ji 
ima mokesčius. Tegu, ką gi padarysi, jai 
irgi reikia. Ji ima žmones į kariuomenę, 
nors karai toli gražu ne visada vyksta pa

KOLCHOZAI Į SOVCHOZUS

Naiviems užsienio laikraštininkams ar 
šiaip turistams kompartijos aiškintojai 
Lietuvoje visada skuba „paaiškinti", kad 
žemė iš Lietuvos žemdirbių esanti ne tik 
neatimta, bet, priešingai, „atiduota amži
nai naudotis tiems, kurie ją dirba“. Kolcho 
zų nariai esą kiekvienas savos kolchozo da 
lies „savininkas", kaip kooperatyvo narys. 
Bet pastaruoju laiku vis daugiau kolchozų 
Lietuvoj, lyg kokio paslaptingo burtinin
ko mostelėjimu, ima ir pavirsta soveho- 
zais.

LKP CK sekretorius R. Songaila liepos 
14 d. pasakojo, kad sovehozų šių metų pra 
džioj Lietuvoj jau buvo 680. Prieš 10 me
tų jų buvo mažiau kaip pusantro šimto. 
Kažin kodėl apie 500 kolchozų tyliai, kaž
kieno įsakymu, pavirto sovehozais, ir apie 
100.000 kolchozų „savininkų" pavirto sov
ehozų „bernais".

Klausimas ne dėl to, kad tiems tūkstan
čiams žmonių blogiau. Klausimas tik, kaip 
ten su tomis „amžino nuosavybiško žemės 
naudojimo" teisėmis. Ir klausimas, kodėl 
ta transformacija vyksta taip paslaptin
gai.

„Selkorai" kiekvieną pajudėjimą kolcho
zuose skuba išgarsinti laikraščiuose, bet 
apie tokius svarbius pasikeitimus tik po 
metų kitų pasirodo žymės statistikoje, ir 
tai tik anonimiškai, be nurodymo, nei kas, 
nei kur įvyko. (E) 

gal gyventojų norus. Ji dabar nustatys, 
kad reikia sterilizuoti. Ji rytoj gal įtaisys 
visuose namuose specialias televizijos akis, 
kad viską matytų ir girdėtų, ir greit gal 
pralenks Orwellio fantaziją apie didįjį 
brolį, kuris tvarko visą žmonių gyvenimą.

* * -K
Man rodos, kad aš dar turiu vieną stiprų 

argumentą prieš Indijos sumanymą sterili
zacija gelbėtis nuo bado. Čia turiu vieną 
pataisą: nesu už didžiules šeimas, kurios 
negali gauti valstybės paramos, o pačios 
neįveikia išsimaitinti.

Bet priverstinis valstybės kišimasis ne 
vien tik nežmoniškas: jis gi reiškia užsimo
jimą apnaikinti vadinamąjį buržuazinį pa
saulį, jeigu ne visai sunaikinti.

Kinija neskelbia sterilizacijos įstatymų. 
Sov. Sąjunga net ir žiauriausiais savo val- 
dymosi metais ir net prieš savo vadina
muosius politinius priešus sterilizacijos 
nepanaudojo. O štai, žiūrėkite, Indija, ko
vos prieš bado grėsmę vardu, paruoš pa
mažu žemės plotus savo kaimyninei Kini
jai. Gražu! Nė karų nebereikės. Ar nega
lėtų ir kitos tautos taip palaipsniui pasi
traukti iš kelio karingosioms, o ypač neiš
sitenkančioms ar nebenorinčioms išsitek
ti savo turimųjų žemių plotuose?

Tavo Jonas

LIETUVIS BALETMEISTERIS 
TURKMĖNIJOJE

Turkmėnijos laikraštis „Turkmenskaja 
Iskra" rašo: „Šių metų birželio 17 d. Turk
mėnijos sostinėje Ašchabade, valstybinia
me Machtumkuli vardo operos ir baleto 
teatre, Vilniaus operos ir baleto baletmeis
teris Vytautas Grivickas pastatys turkmė
nų kompozitoriaus Č. Nurijevo baletą 
„Sausvėjo žuvimus".

Korespondentas pažymi, kad tai bus V. 
Grivieko 21-sis baleto pastatymas ir kad 
Turkmėnijos scenai tas pastatymas bus 
eksperimentas. Pastatyme stengiamasi 
pantomimą ir gestikuliaciją pakeisti šokiu 
ir ritmine plastika. Pastatyme bus išsaugo
tas Turkmėnijos koloritas ir tautinis veika
lo pobūdis.

KAVINĖ Į MASKVA
Kauno kavinė Tulpė liepos 1 d. išvažia

vo į Maskvą. Ne galutinai, bet visam mė
nesiui. Išvežė visus virtuvės įrengimus, 
daug produktų, gėrimų ir 60 virėjų bei ki
tų virtuvės darbininkų.

Revoliucija ir jos pasekmės, tarp kita 
ko, yra sužlugdžiusį ir rusų 1 ilinarijos me 
ną. Matyt, ta sritis mažiau nijfentėjo toli
muose imperijos kampeliuose ii naujai įsi 
gytose kolonijose. Tad viešojo maitinimo 
įstaigos sugalvojo pasimokyti ir ėmė feng 
ti Maskvoje viešojo maitinimo įmonių kon 
kursus. Pernai tokiame konkurse auksp 
medalį laimėjo vilniškė vaikų kavinė 
Nykštukas. Dabar su tokiomis viltimis iš
vyko Kauno Tulpė, kuri rodys savo suge
bėjimus Maskvos Lieto (Vasara) kavinės 
patalpose. (E)

ANGLAI APIE VILNIŲ
Londone leidžiamasis žurnalas The Geo

graphical Magazine (August, 1967) išsi
spausdino iliustruotą straipsnį apie Lietu
vos sostinę Vilnių. Straipsnio autorius 
John Massey Stewart praeitais metais lan
kėsi trijose Baltijos respublikų sostinėse.

Žurnalas gaunamas laikraščių kioskuose. 
Kaina 3 šil. 6 pen.

VERTA PAGALVOTI...

Ar mano sutaupos dabartiniu metu 
duoda tinkamą pelną?

BALTIC STORES INVESTMENTS Co„ 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

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

ir
<5% (grynais)

už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

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.

-‘Ji-

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 31(973). 1967. VIII. 8

MIRĖ J. EIDUKEVIČIUS

Europos lioturiu kronika Paminklas J. Elisonui
LONDONAS

TAUTOS FONDAS DĖKOJA

Manchesterio Lietuvių Veteranų S-gai 
„Ramovė“ prisiuntusiai aukų 13 sv. 10 š.

TFA D. Britanijoje

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Tautos Šventės minėjimas bus rugsėjo 
9 d., 7 vai. vak., Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinio k.ubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd., London, E 9).

Tautos Šventės specialios pamaldos Lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje bus sek
madienį, rugsėjo 10 d., 11 vai. ryto.

EKSKURSIJA Į SKAUTIŠKAS
IŠKILMES LIET. SODYBOJE

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo įvestos 
kariuomenės su visuomene ar visuomenės 
su kariuomene susiartinimo dienos. Karei
vėliai — savi berneliai, bet, va, unifor
muoti ir kariuomenėje išmokę visokių 
gražių gudrybių!

Svetur čia kaip ir šventė vėl visuomenės 
suartėjimas su skautiškuoju jaunimu. 
Žiūrėk, kas iš tų visų jauniklių pasidaro 
stovyklose, kokių jie išmoksta gudrybių ir 
kiek parodo išradingumo!

Geriausia proga pasižiūrėti ir pasi
džiaugti — skautų stovyklos baigiamasis 
laužas, kuris šįmet įvyksta rugpiūčio 12 d., 
šeštadienį, pradžia 4 vai. popiet.

Ekskursinis autobusas į tas metines iš
kilmes Lietuvių Sodybon iš Londono iš
vyksta rugpiūčio 12 d., šeštadieni, nuo lie
tuvių bažnyčios lygiai 1.30 vai. popiet, o 
nuo Lietuvių Namų — 2 vai. Iš Lietuvių 
Sodybos išvažiuojama apie 11 vai. vak.

Užsirašyti pas P. Mašalaitį, Baltic Sto
res ar Lietuvių Namuose.

D. BRITANIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas bus rugsėjo 23 d., šešta
dienį, 2 vai. p.p., Londono Sporto ir Socia
linio Klubo salėje (345 A Victoria Park 
Rd., London, E.9).

Šalia visos eilės bėgamųjų klausimų, 
pranešimų ir rinkimų, suvažiavime bus 
sudaryta jaunimo sekcija ir išrinkti atsto
vai į III PLB Seimą New Yorke 1968 m.

Pagal Bendruomenės įstatus, B-nei pri
klausančios organizacijos siunčia po vieną 
atstovą nuo 250 narių. Organizacijos, tu
rinčios mažiau narių, siunčia po vieną at
stovą.

Be to, bus aptariama, kaip iškilmingiau 
paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 50 
metų sukakties šventę.

Visiems iš provincijos atvykstantiems 
atstovams bus parūpinta nakvynė.

DBLB-nės Valdyba

KUN. A. KAZLAUSKUI 60 METŲ

Prieš 5 metus iš Londono Australijon iš
vykęs kleb. kun. Antanas Kazlauskas rug
sėjo 24 d. švenčia savo amžiaus 60 m. su
kaktį.

Adelaidėje iš lietuvių organizacijų atsto
vų sudarytas sukakties pagerbimui ruošti 
komitetas praneša, kad iškilmingas Sukak- 
tininko pagerbimo aktas ir vaišės yra ruo
šiamos Lietuvių Katalikų Centro salėje 
rugsėjo 24 d.

Pagerbime kviečiami savo atsiųstais 
sveikinimais dalyvauti ir Anglijoje gyve
nantieji kun. A. Kazlausko, MIC, artimie
ji ir pažįstami. Sveikinimus adresuoti:

Kun. A. Kazlausko Sukakties Komitetui,
14 Midera Avė.,

Edwardstown, S.A., 5039, Australia.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Spalio 14 d., šeštadienį, Parapijos ko
mitetas rengia Anglijos lietuvių susipaži
nimo vakarą York Hali, prie Tower Ham
lets rotušės.

Vakarui nusamdyti du orkestrai — La
te hours ir džazo. Bilietai jau pradedami 
platinti. Kaina 6 šil. 6 p.

Rengėjai kviečia visas kolonijas daly
vauti'šiame vakare.

Kas sutiktų platinti bilietus, kreiptis: S. 
Kasparas, 32 Puteaux House, London E 2. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

DOC. PETRAS BAUBLYS 
LONDONE

Brolio šeimoje atostogų praleisti iš Vil
niaus į Londoną atvyko docentas Petras 
Baublys su žmona.

Baublių giminė plati, tai ta proga Lon
donan suvažiuoja ir kiti jos nariai iš įvai
rių pasaulio kraštų. Iš Vokietijos atvyko 
dr. M. Baublys su sūnum Saulium, o iš 
JAV laukiami dar trys Baubliai.

KLEBONAS IŠVYKO ATOSTOGŲ

Lietuvių bažnyčios klebonas kun. J. Bu- 
dzeika išvyko atostogų.

Jlį pavaduoja iš Romos atvykęs kun. Pr. 
Duoba, MIC.

SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Lietuvių Namuose keliom dienom apsi
stojęs buvo Petras Ramutėnas iš Welling- 
tono, Naujojoje Zelandijoje, kuris trijų 
mėnesių atostogas leidžia, skrisdamas ap
link pasaulį. Biržietis keliauninkas jau ap
lankė Ameriką, o iš Londono dar išskrido 
į Europos žemyną aplankyti giminių ir pa
žįstamų.

P. Ramutėnas bene bus pirmasis sve
čias Liet. Namuose iš tolimosios Nauj. Ze
landijos.

Savaitę savo atostogų Londone praleido 
Aloyzas Kostkevičius su žmona Janina ir 
sūnum Martynu iš Portsmutho. Apsistoję 
buvo Lietuvių Namuose.

Ketteringo DBLS sk. pirm. A. Navickas 
pereitą savaitgalį buvojo Londone, kur 
lankėsi Lietuvių Namuose, liet, bažnyčioj? 
bei Sp. ir Soc. klube.

SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI

Londoniečiai nuoširdžiai parėmė LSS 
Anglijos rajono vasaros stovyklą, sudeda
mi 26 sv. 16 š. ir 6 p. Paramą telkė dau
giausia S. Kasparas, K. Plukas, K. Blažys.

Stambesnieji aukotojai: S. Tadaravi- 
čius 3 sv., T. Vidugiris 2 sv., o po 1 sv. V. 
Lagunavičius, S. Blotnys, S. Puidokas, A. 
Jankūnas, V. Ribokas, S. Gaslor, J. Gi- 
pas, J. Ramažauskas ir K. Rožanskas, kiti 
mažesnėmis sumomis.

VYTENIECIŲ PAMALDOS
Pranešu, kad Vyteniečių užprašytos iš

kilmingos pamaldos bus atlaikytos Londo
no lietuvių bažnyčioje rugsėjo 3 d., sek
madienį, 11 vai. dienos metu.

Prašau visus pamaldose gausiai daly
vauti ir pasimelsti už žuvusius ir miru
sius 9 pėst. L. K. Vytenio pulko karius.

V. Zdanavičius

ANTRA EKSKURSIJA Į CLACKTON

Rugpiūčio 27 d. (Bank Holiday sekma
dienį) Londono Sporto ir Soc. Klubas ren
gia išvažiavimą į pajūrį. Išvažiuojama 
nuo lietuvių bažnyčios 8,45 vai. ryto.

Užsirašyti pas Igną Dailidę, S. Kasparą 
ir Viktoriją Puidokienę. Užsirašyti pra
šom paskubėti, kad neatsitiktų, kaip pra
eitą kartą. Kaina 15 šil. Prašoma užsimo
kėti užsirašant.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

Pusė mėnesio
Penkiolikos dienų jaunių ir jaunučių 

vasaros atostogos - stovykla prie Židinio 
sutraukė gražų būrelį dailaus lietuviško 
jaunimėlio iš Londono, Birminghamo, 
Stoke-on-Trento, Derbio, Eccles, Manches
terio, Ketteringo, Bradfordo ir Nottingha- 
mo. Atostogos praėjo įdomiai, sveikai ir 
naudingai lietuviškoje-krikščioniškoje dva 
šioje. Dažnos išvykos į įvairias įžymybes 
ir grožybes, lietuviškos pamaldos, dainos, 
muzika, įvairiausias sportas, liet, kalbos 
valandos, skaityba, pokalbiai ir ilgesnis 
poilsis užėmė pusę mėnesėlio. Dar kartą 
ačiū už nupirktą Židiniui autobusiuką, ku
ris atostogoms buvo labai naudingas.

Atostogautojai liepos 30 d. po liet, pa
maldų pasirodė, ką pramoko per savaitę. 
Programą atidarė vienas iš jauniausių — 
Vidas Puodžiūnas. Dainavo kun. A. Gery
bes vedamas chorelis, liet, poezijos ir pro
zos davė Raimundas Adomonis, Jonas Kir- 
kelionis, prozos Jonas Padvoiskis, poezi
jos V. Puodžiūnas ir Jonas Popika, liet, 
muzikos Gediminas Žemeliauskas. Atsi
lankė daug tautiečių.

Pirmoji komunija .
Liepos 30 d. Židinyje priėmė pirmąją 

šv. Komuniją nottinghamiškė Loreta Per- 
minaitė ir broliai Eduardas ir Raimun
das Tūtos. Paskutinius tėvai uoliai vežio
jo pasiruošimui iš Leicesterio.

Neatidėlioti
Kas norėtų, kad jų jaunučiai ar jauniai 

mokytųsi lietuviškai krikščioniškoje dva
sioje, tegu neatidėliodami kreipiasi ir už
sirašo į Liet. Jaunimo Židinį. Pradiniai 
mokslai prasideda rugsėjo 4 d., viduriniai 
rugs. 6 d.

MANCHESTERIS
LIETUVOS GYVŪNIJOS IR 
AUGMENIJOS PAVEIKSLŲ 

PARODA
Rugpiūčio 19 d. A. Padvoiskis Manch. 

Liet. Socialinio Klubo patalpose atidaro 
Lietuvos gyvūnijos ir augmenijos paveiks
lų parodą. Paroda tęsis 2 savaites.

Pradžia 6 vai. p.p. Prašome parodą gau
siai lankyti.

Klubo valdyba

Liepos 24 d., sulaukęs 56 m. amžiaus, mi
rė Jurgis" Eidukevičius. Lietuvoje liko žmo
na Uršulė, sūnus Jonas, motina ir broliai, 
o Australijoje brolis. Kiti giminės Ameri-
koje.

A.a. Jurgis Eidukevičius prieš 8 metus 
atvyko iš Anglijos į Chicagą. Čia rūpinosi, 
kad Anglijoje gyvenę lietuviai būtų vie
ningi ir organizuoti.

Liepos 27 d. po gedulingų pamaldų lietu
vių Šv. Kazimiero kapinės priglaudė jo pa
laikus.

Mielas Jurgi, tegu Tau Dievas leidžia ra
miai ilsėtis.

A. Barančiukas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DIDYSIS LAUŽAS
LSS Anglijos Rajono tradicinės skautų 

stovyklos uždarymo iškilmės ir didysis lau
žas įvyksta rugpiūčio 12 d., 4 vai. p.p., šeš
tadienį. Tikimės, kad lietuviai gausiai da
lyvaus.

Stovyklos Vadovybė

VOKIETIJA
— Pianistas Antanas Smetona išvyko 

savo vardinių proga į Ameriką pas savo 
šeimą.

— Balio garbės pirm. prof. dr. Juozas 
Končius lankėsi Hamburge liepos 24 d.

— Vincas Bartusevičius, baigęs sociali
nių mokslų studijas, dirbąs Švietimo Vady
boje Frankfurte, pradės dėstyti Vasario 16 
Gimnazijoje visuotinę ir Lietuvos istoriją.

— Arvydas Lingė yra pakviestas pra
vesti vaikų vasaros stovyklą Fussene. Šią 
stovyklą organizuoja ir remia Lietuvių 
Sielovada. Berniukams vadovaus A. Lingė, 
o mergaitėms — mok. Ona Krutulytė - 
Boehmienė.

— llildesheimo vyskupas kviečia užsie
niečių kunigų pasitarimą rugsėjo 4 d. Hil- 
desheime. Lietuviams atstovaus kun. V. 
Šarka.

— Izabelė šrederienė su savo vyru ir ki
tais dainininkais ir instrumentalistais kon
certuos rugsėjo 17 d. Hamburg-Stadtpark 
estradoje. Mūsų dainininkė dainuos su or
kestru dvi lietuviškas Šimkaus dainas.

— Hamburge lankėsi inž. Algis Kazlaus
kas iš Australijos, kun. Kazimieras Patala- 
vičius iš Ispanijos, stud. Teresė Prunskytė 
iš Chicagos, busimasis Vasario 16 Gimna
zijos direktorius Vincas Natkevičius-Nat- 
kus, gimnazijos absolventas A. Šmitas.

— Andrius Šmitas baigė Vasario 16 gim
naziją, dabar turės atlikti karinę prievolę, 
o paskiau ketina studijuoti Rytų Europos 
tautų istoriją.

NETIKĖTAS SVEČIAS LUEBECKE
Liepos 25 d., lydimas kun. V. Šarkos, PLB 

Hamburgo apylinkės valdybos pirmininko 
J. Valaičio ir Vasario 16 gimnazijos šių me
tų abituriento A. Šmito, Luebecke apsilan
kė BALFo garbės pirmininkas prof. prel. 
dr. J.B. Končius, vis toks jaunuoliškai nu
siteikęs, judrus ir besirūpinantis varguolių 
bėdomis. Mielas svečias dėl laiko stokos 
Luebecke viešėjo trumpai, pavalgė pietus, 
aplankė PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
įgaliotinį Schleswig-Holstein Kraštui Pr. 
Liegų ir po to vėl grįžo atgal į Hamburgą 
trumpai pailsėti, nes vakaro metu laukė 
jau kiti įsipareigojimai.

Prelatas J.B. Končius žada Europoje pa
būti ilgesnį laiką. Po to aplankys Berlyną, 
skris į Artimuosius Rytus, grįš vėl į Vokie
tiją ir Bad Kissingen vienam mėnesiui ap
sistos sveikatos stiprinti. Iš Bad Kissingen 
vyks į Romą, Ispaniją ir Portugaliją ir 
grįš atgal į JAV.

J. Pyragas

WEINHEIMO LIETUVIŲ APYLINKĖ
Weinheimo lietuvių bendruomenės apy

linkė įsisteigė 1954 m. Nuo to laiko iki šių 
dienų jai vadovauja MLT pirm. Erd. Simo
naitis, o jam padeda kiti apylinkės darbuo
tojai, ypač A. Žolynas.

Liepos 16 d. Viernheime įvyko apylinkės 
metinis susirinkimas. Susirinkimui pirmi
ninkavo Erd. Simonaitis, sekretoriavo A. 
žolynas. Po pirmininko Erd. Simonaičio ir 
ižd. A. Žolyno išsamių pranešimų PLB VK 
tarybos narys S. Vykintas kalbėjo apie 
bendruomenės reikšmę tremtyje. Jis pa
brėžė kiekvieno lietuvio pareigą tremtyje 
aktyviai dalvauti bendruomeninėje veiklo
je. Skatino neprarasti tikėjimo į Lietuvos 
ateitį ir visiems vieningai dirbti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo.

Apylinkės Valdybon išrinkti: Erd. Simo
naitis, A. Žolynas ir A. Rakauskas. Kontro
lieriumi —■ P. Kiršinąs.

Susirinkime dalyvavo svečiai: J. Stan
kaitis — tarybos narys, A. Jasinskas — b. 
Švetzingeno apylinkės pirm.

Apylinkė turi 66 narius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — rugpiūčio 13 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM — rugpiūčio 20 d.. 11 vai., 
Židinyje.

HUDDERSFIELD—rugpiūčio 13 d., 1 v.p.p.
ECCLES — rugpiūčio 13 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — rugpiūčio 27 d., 10.30 v.

ats. kpt. J. Kriščiūnas, ats. mjr. J. ČerniusPrie prof. J. Elisono atnaujinto paminklo: 
ir meistras W. Kohlhoff.

KŪRĖJAI-SAVANORIAI PAGERBĖ LIET. KARIUOMENĖS PIRMŪNĄ 
A.A. PROF. J. ELISONĄ

Šiemet sukanka 50 m., kai įvairiose pa
saulio šalyse gyvenantieji lietuviai viešai 
ir atvirai pareiškė savo nusistatymą atsta 
tyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pa
ti Lietuva 1917 m. buvo vokiečių okupuo
ta ir, kaip ir dabar, rusų pavergta, negalė
jo tada savo norų pareikšti.

Karo eigoje į Rusiją buvo pasitraukę iš 
Lietuvos per 200.000 lietuvių. Vien kariuo
menėje tarnavo apie 25.000. Po revoliuci
jos jie visi gavo galimybę viešai politiškai 
veikti. Petrapilyje buvo sušauktas visų Ru 
sijos lietuvių rinktasis seimas, ir kartu įvy 
ko pirmasis lietuvių karių suvažiavimas. 
Seimas nutarė, kad „visa etnografinė Lie
tuva privalo tapti nepriklausoma valsty
bė, nuolatiniai neutrali“. O karių suvažia
vime buvo iškeltas reikalas steigti tauti
nius dalinius, kad, ginkluoti grįžę tėvy
nėn, galėtų stoti nepriklausomos Lietuvos 
sargybom

Gal, suradęs atliekamo laiko, apibūdin
siu plačiau patį karių sąjūdį Rusijoje ir su 
važiavimo išrinktojo Lietuvių karių są
jungos Centro komiteto veiklą, čia tik pa
žymėsiu, kad vėliau tie lietuvių dalinių 
organizatoriai ir dalyviai buvo pavadinti 
Lietuvos kariuomenės pirmūnais.

1937.IX.8 Kaune įvyko jų 20 m. sukak
tuvinis suvažiavimas, kuris įsteigė Liet, 
kariuomenės pirmūnų sąjungą. 1940 m. 
okupavę Lietuvą, rusai pirmoje eilėje kar 
tu su Šaulių sąjunga, Kūrėjų-savanorių 
s-ga panaikino ir Kariuomenės pirmūnų 
s-gą.

Nedaugeliui buvusiųjų pirmūnų pavyko 
pasitraukti į užsienius, o ir tie patys jau 
baigia išmirti. Neseniai Čikagoje mirė bu
vęs Liet, karių s-gos Centro k-to pirm. ats. 
pik. J. M. Laurinaitis. O Vokietijoje, Wies 
badene, yra palaidotas vienas veiklesnių
jų lietuvių karių Rusijoje organizatorių, 
karo valdininkas, vėliau nepriklausomoje 
buvęs Centro k-to sekretorius, tada buvęs 
karo valdininkas, vėliau nepriklausomoje 
Lietuvoje įvairiais mokslo raštais pagarsė
jęs a.a. prof. J. Elisonas.

Taigi šie metai Liet, kariuomenės pirmu 
nams yra 50-ji sukaktiniai metai. Ta pro
ga prisiminiau ir 1946 m. Wiesbadene mi
rusį prof. J. Elisoną. Parūpo sužinoti, kaip 
atrodo po 21 metų jo kapas. Prieš porą me 
tų buvau labai sugraudintas Luganoje, 
Šveicarijoje, stovėdamas ten, kur palaido
tas nepriklausomybės akto signataras 
kun. K. Šaulys ir kur net nebuvo supilto 
kapo, o tik išlieta betono plokštė be jokio 
užrašo. Todėl ne ko laukiau ir dėl prof. J. 
Elisono kapo likimo.

Wiesbadene gyvenantis evangelikų kun. 
P Šimukėnas surado jį taip pat liūdnoje 
padėtyje. Brangus marmorinis antkapis 
buvo perlūžęs. Kapas neprižiūrimas, net 
nė vienos gėlės ant jo. Sumaniau antkapį su 
tvarkyti. Pats gyvendamas toli nuo Wies- 
badeno, to darbo negalėjau atlikti, todėl 
pakviečiau talkon Mainze gyvenantį kū- 
rėją-savanorį ats. mjr. J. Černių. Žinojau, 
kad jis per eilę metų ištisas savaites tal
kininkavo L. Bendruomenei Vasario 16 
gimnazijos parką tvarkant. Jis mielai suti
ko imtis to darbo. Surado meistrą ir apta
rė kainą. įdomus supuolimas, kad meist
ras W. Kohlhoff buvo pabėgėlis iš Soldau, 
kur jis pastatė žuvusiems lakūnams Da
riui ir Girėnui paminklą. Lėšų pavyko gau 
ti, suradus JAV profesoriaus dukrelę — p. 
Gražiną Laurens. Tačiau darbus bevyk-

SIŪLOMOS KNYGOS

Ketteringo apylinkėje lietuvių vaikų nė
ra, tad nenumatoma, kad vargo mokykla 
atsikurs. Todėl Ketteringo DBLS sk. v-ba 
kitų apylinkių lietuviškom mokyklom 
mielai perleis turimus 26 vadovėlius.

Suinteresuotieji tuo reikalu prašomi 
kreiptis į sk. pirm. A. Navicką (56 Albert 
St., Kettering, Northhamp.). 

dant išlaidos padidėjo. Jas laikinai paden
gė ats. mjr. J. Černius su viltimi, kad jos 
jam bus vėliau grąžintos.

Sutvarkius antkapį, LKK-S sąjungos 
Vokietijos sk. vardu jos sekretorius ats. 
kpt. J. Kriščiūnas papuošė kapą gėlėmis.

Pridedamoje nuotraukoje prie atnaujin 
to antkapio stovi (iš kairės): ats. kpt. J. 
Kriščiūnas, ats. mjr. J. Černius ir meist
ras W. Kohlhoff.

Antkapyje matyti toks įrašas: A.A. gamt. 
prof. Jurgis Elisonas. 1889.VIII.4 — 1946. 
1.4

Pjedestale įrašyta:
Čia ilsis

Didysis lietuvis, gamtos draugas 
Amžių paaukojęs mokslui ir Tėvynei. 
Teramina jo sielą pieva - laukas 
Ir paukščiai — draugai nuolatiniai.

Galima pridurti, kad kapas nupirktas li
gi 1980 metų.

Liet. Enc. plačiai parašyta apie prof. J. 
Elisoną. Gimęs jis 1889.VIII.4 Aukštadva
ryje, Kupiškio vis. Pedagogas, zoologas ir 
tautotyrininkas. 1908 m. baigęs realinę mo 
kyklą, 1909 m. įstojo į Petrapilio universi
tetą ir 1915 m. baigė gamtos skyrių. To
liau išskaičiuojama daug jo tarnybų bei 
eitųjų pareigų ir pabrėžiami jo dideli nuo
pelnai kraštotyrai ir tautosakai bei jo mil
žiniškas įnašas į zoologinę terminiją. Iš
vardijami įvairūs spaudos organai, kuriuo 
se jis iš jaunų dienų bendradarbiavo, taip 
pat daugybė visuomeninių organizacijų, 
kuriose jam teko veikti. Paduodamas taip 
pat išsamus sąrašas jo raštų.

1940.VII bolševikų suimtas, bet 1940. 
VIII. 10 iš kalėjimo paleistas ir pavestas mi 
licijos priežiūrai. Traukdamasis iš Lietu
vos (1944), bandė išvykti laiveliu į Švedi
ją, bet vokiečių buvo sugautas ir kuriam 
laikui įkištas į Rygos kalėjimą; paleistas 
pasitraukė į Vokietiją. 1946.1.4 mirė ir pa
laidotas Wiesbadeno Suedfriedhofo kapinė 
se užsieniečių skyriuje.

Ats. mjr. P. Gudelis

NAUJOSIOS KNYGOS
J. Audėnas — Paskutinis posėdis (šioje 

knygoje rasite pateiktų dokumentų, kaip 
Sov. Rusija užpuolė ir okupavo Lietuvą), 
kaina 29 šil. 4 pen.

K. Račkauskas — Lietuvos konstituci
nės teisės klausimais, — 15 šil.

Lituanistikos darbai — 22 šil.
A. Maceina — Dievo avinėlis, 25 šil.8 p.
St. Yla — Moderni mergaitė,— 29 š. 4 p.
A. Saulaitis — Su trispalve, vaikams 

spalvota knyga — 7 šil. 4 penai.
A. Saulaitis — Pupučio skėtis, vaikams 

spalvavimo knyga — 5 šil. 3 penai.
Ilgo grojimo plokštelė: S. Baro — Operų 

arijos — 2 sv. 15 šil.
Lietuvių tautiniai šokiai — 2 sv. 10 šil.
K. Donelaitis — The Seasons. Kietais vir 

šeliais 29.4 šil., minkštais — 22 šil.

Rašyti: Dainora, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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