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SPAUDOJE Soc. Internacionalo kongresas pasaulis aplink mus
TYLUSIS RŪPESTIS

,1 laisvę“ žurnalas Nr. 44 (81) išsispaus
dino tokio pavadinimo vedamąjį, kuriame 
gvildenama dabar ypač aktuali tema, ypač 
JAV. Straipsnyje rašoma:

„Kartais taikiai, kartais gan kovingai 
sprendžiame lietuviškąsias problemas. Re
tai sutariame, dažniau išsiskiriame. Deba
tų įkarštyje saviškius pervertiname, nesa- 
viškius linkę nuvertinti. Motyvacijos ska
lė per dažnai lėkšta, nors be galo plati, žo
džiams netaupūs, logikai nereiklūs, opo
nentams nepagarbūs. Tačiau vienu atžvil
giu iki šiol visi sutarėme: nekalbėti apie 
Lietuvos laisvės uzurpatoriaus talkininkus 
mūsų pačių tarpe, tarsi jų ir nebūtų.

„Iš tikro, kalbėti apie tai pavojinga dėl 
dviejų priežasčių: iš vienos pusės, bet ko
kia kad ir labiausiai pagrįsta prielaida vi
sada iššauks piktus „birčininkų“, „raganų 
medžiotojų“, „patriotinių fanatikų“ kalti
nimus, iš antros — kalbėjimas gali paža
dinti pagundą per lengvai švaistytis kola- 
boracijos su priešu kaltinimais ir įtarinė
jimais. Tačiau vis tiek apie tai kalbėti rei
kia, nes Lietuvos laisvės priešo talkininkų 
mūsų tarpe yra. Nutylėjimas neša didesnę 
riziką už kalbėjimą.

„Komunistai nesiunčia į mūsų tarpą 
agentų slaptom raketom išvogti, nes jų ne
turime, neinfiltruoja šnipų, nes ir paslap
tys menkos. Jei kada kiek jų ir turėjome, 
perdavė jas rusų žvalgybai Albinas Mor
kus, lietuvių išeivijos Alger Hiss. Pagrin
dinis Lietuvos okupanto tikslas — sulau
žyti vieningą lietuvių išeivijos rezistenci
jos ryžtą ir sujaukti laisvės kovos pastan
gas. Tam jis kviečia mus į pavergtą tėvy
nę, tam siunčia čia savo agentus, tam tiks
lui pasiekti jis ieško ir randa talkininkų 
mūsų tarpe.

„Negalėdamas įveikti jėga, priešas grie
biasi klastos ir gundymų. Lietuviškoji iš
eivija gundoma ne tik bibliškais duonos ir 
garbės pažadais, bet ir daug suktesnėmis 
danajų dovanomis: tautine kultūra, pačia 
tauta ir tėvynės meile. Gundytojas atstoja 
tik tada, kai gundomasis neatlaidžiai pa
reikalauja Lietuvos nepriklausomybės.

„Okupanto sėkmė Skaldyti ir laisvės ko
vą jaukti būtų žymiai menkesnė, jei jis tu
rėtų veikti iš tolo. Talkininkai jį ir jo skal
dantį pirštą perkelia į mūsų tarpą. Pasiro
dę ryškesni sąmyšio mūsų pačių tarpe 
reiškiniai kelia tylų, bet gilų susirūpinimą.
„Rūpestį kelia lietuvių išeivijos egzistuo

ją pastovūs taškai, į kuriuos atsiremia ir 
informacijomis apsirūpina trumpesniam 
ar ilgesniam laikui iš anapus apsilanką 
žmonės. Iš tų pačių ar kitų taškų okupaci
jos organus Lietuvoj ir jų centrines Mask
voje pasiekia veiklesnių užsienio lietuvių 
adresai ir iššifruotos slapyvardžiais rašan
čių antikomunistų spaudos darbuotojų pa
vardės.

„Su rūpesčiu sutinkami tie iš okupuotos 
Lietuvos grįžę laisvojo pasaulio lietuviai 
turistai, kurie uždaruose susirinkimuose 
pasakoja apie tariamai Lietuvoje matytą 
mokslinės ir meninės kūrybos laisvę, nesu
žalotą lietuvių tautos savitumą, geras žmo
nių nuotaikas. Pavergimo apraiškų nei de
mografinės kreivės kitimo rusų naudai jie 
lieka nepastebėję ar sąmoningai nutyli.

„Pastangos lietuvius surišti kalbinės ir 
kultūrinės giminystės ryšiais su slavais 
yra viena iš rusifikacijos priemonių pa
vergtame krašte. Ir rūpestis nevirsta 
džiaugsmu, kai tokių pat pas mus pasireiš
kusių pastangų išeina ginti tam tikri lietu
vių darbuotojai.

„Sąmoningų priešo talkininkų mūsų tar
pe nėra daug. Didesnę žalą laisvės kovai 
padaro talkininkai iš naivumo“.

(r. d.)

DR. J. PEČIULIONYTĖ
Medicinos daktarė Jonė Pečiulionytė 

pradėjo Ciuriche privačią praktiką kaip 
bendrosios ir vaikų psichiatrijos specialis
tė. Daktarė yra duktė generolo M. Pečiu- 
lionio, dalyvavusio partizanų kovose prieš 
sovietų okupaciją.

RASA ARBAS
Lietuviškajame ir amerikoniškajame pa

saulyje jau kuris laikas reiškiasi kaip dai
lininkė Rasa Arbas-Arbaitė, rašytojos Alės 
Rūtos-Arbienės ir architekto Edm. Arbo 
duktė.

Ta jaunoji dailininkė yra tik 14 m. am
žiaus, bet į ją jau nuo 1963 m. atkreipė dė
mesį iš pradžių lietuviai, o paskui ir ame
rikiečiai. Buvo ruošiamos jos darbų paro
dos, tie darbai spausdinami laikraščiuose 
ir žurnaluose, jos darbai buvo premijuoja
mi.

Dabar, pasirodo, gegužės mėn. jos darbų 
paroda buvo suruošta Santa Monica (Ka
lifornijoje) bibliotekoje — išstatyta 47 
piešiniai, 26 grafikos darbai (knygų iliust
racijos) ir 29 eskizai.

Padėtis Rytų Europoje ir kituose komu
nistų valdomuose kraštuose po praeitų me
tų įvykių Čekoslovakijoje bus plačiai dis
kutuojama Socialistų Internacionalo kong
rese, kuris prasideda sekmadienį, birželio 
15 dieną, ir tęsis iki birželio 20 d. Kongre
se dalyvaus viso pasaulio socialdemokratų 
partijų atstovai, įskaitant ir Rytų bei Vi
durinės Europos kraštų, tokių kaip Lietu
vos, socialdemokratų partijos egzilėje. Bri
tų Darbo Partijai kviečiant, šių metų 
kongresas vyks pietų Anglijos mieste East
bourne.

Kaip paprastai, kongrese dalyvaus Va
karų Europos valstybių valdžioje esančių 
socialistų partijų atstovai. Tokių partijų 
dabar yra labai daug: Švedijos socialde
mokratai valdo kraštą jau daugiau kaip 30 
metų, Britanijos darbiečiai bus valdžioje 
dar bent dvejus metus, Italijoje, Vokietijo
je ir Suomijoje socialdemokratai dalyvau
ja koalicinėse vyriausybėse. Kitų žemynų 
kraštuose demokratinis socializmas taip 
pat neatsilieka. Todėl kongrese svarsto
mieji klausimai ir jame priimtieji nutari
mai turi šiais laikais didesnį svorį, negu 
kada nors anksčiau.

Apžvelgdamas tarptautinę padėtį, kong
resas turės sustoti ties daugeliu problemų, 
kurios laukia ir nesulaukia sprendimų: 
Vietnamo karas, Arabų-Izraelio konfliktas, 
kivirčai Afrikoje ir nesusipratimai Pietų 
Amerikoje, jau nekalbant apie Europos 
problemas. Šias pastarąsias tenka padalyti 
į dvi dalis: Vakarų Europos apjungimas, 
kuris vis dar nepakankamai vyksta, ir Eu
ropos saugumo klausimas, kuris labai rūpi 
Rytų europiečiams.

Atrodo, kad šių metų Soc. Internaciona
lo kongresas, kuris yra pirmas po pernykš
čių Čekoslovakijos įvykių, turės rimtai pa
galvoti apie įvykių raidą komunistų val
domuose kraštuose, pirmoje eilėje Rytų 
Europoje. Be abejo, demokratiniam socia
lizmui didelį galvosūkį kelia vadinamoji 
Brežnevo doktrina, kuri uždaro komunistų 
pavergtiesiems kraštams kelią į demokra
tinę santvarką. Ta doktrina taip pat yra 
pavojaus signalas socialdemokratų parti

Septynios DIENOS
Sekantis skridimas

Amerikiečiai astronautai Apollo 11 erd
vės laivu turėtų pradėti kelionę į mėnulį 
liepos 16 d. Skristi turėtų astronautai 
Armstrongas, Collinsas ir Aldrinas.

Tačiau jei astronautai nebūtų dar pasi
ruošę, kelionė galės būti atidėta. Jei iš da
bar į žemę grįžusių astronautų pasakoji
mų paaiškėtų, kad kelionėje gali būti susi
durta su kokiomis neaiškiomis klotimis, 
skridimas gali būti iš viso atšauktas.

Prezidentas skelbia amnestiją
Čekoslovakijos prez. Svoboda paskelbė 

amnestiją tiems savo krašto piliečiams, 
kurie pasitraukė nuo sovietų okupacijos. 
Tokių užsieniuose esą dešimtys tūkstančių.

Nebaudžiamam sugrįžti galima iki rug
sėjo 15 d.

Pasikeitimai Sudane
Karininkai nuvertė Sudano vyriausybę.
Naujasis režimas tuojau pripažino Rytų 

Vokietijos režimą (jau trečias iš eilės tok
sai kraštas, kuris Ulbrichto vyriausybę 
pripažįsta teisėta — prieš tai pripažino 
Irakas ir Kambodija).

Norima perkalbėti Kanadą
Kanada yra užsimojusi atitraukti visas 

savo karines pajėgas iš NATO ar bent 
10.000 karių.

JAV krašto apsaugos ministeris atkalbi
nėja Kanados krašto apsaugos ministerį 
nuo tokio žygio. Tą reikalą svarsto susi
rinkę ir visų NATO kraštų krašto apsau
gos ministerial.

Pavėluotas atsiprašymas
Prahos radijas atsiprašė tuos žymiuosius 

savo komunistų vadus, kurie buvo kriti
kuojami dėl jų laikysenos, kai kraštą oku
pavo sovietai.

Dėl to nukentėjusios net ir jų šeimos.
Tas atsiprašymas laikomas dar vienu 

nauju žingsniu prieš reformininkus.

Medalis Bormanui
Neseniai apie mėnulį skraidęs amerikie

čių astronautas Frankas Bormanas buvo 
nuvažiavęs į Čekoslovakiją dalyvauti 
mokslininkų suvažiavime. Čekoslovakijos 
mokslų akademija apdovanojo jį aukščiau
siu savo žymeniu — aukso medaliu.

Tai pirmas astronautas, kuris nuvažia
vo į komunistinį kraštą.

joms, tokioms kaip Suomijos, kurios įsilei
do komunistus į koalicines vyriausybes, 
arba kaip Prancūzijos ar Italijos socialis
tų partijoms, kurioms kartais iškyla bend
radarbiavimo su komunistais klausimas.

Socialistų kongresas negalės išvengti ne
svarstęs dar vieno svarbaus klausimo: san
tykių tarp Rytų ir Vakarų, ar tikriau, 
tarpvalstybinių santykių Europoje. Neat
rodo, kad bus atmesta Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos satelitinių valstybių siūlo
moji Europos saugumo konferencija. Susi
daro įspūdis, kad Socialistų Internaciona
las pritars tokiai konferencijai su tam tik
romis sąlygomis.

Soc. Internacionalo kongreso išvakarėse 
birželio 14 ir 15 dieną ten pat Eastbourne 
susirinks Rytų ir Vid. Europos socialistų 
partijų (egzilėje) atstovai savo kraštų 
problemų aptarti. Turėję daugiau reikalų 
su Rusijos imperializmu, kuris šiais lai
kais bando prisidengti tarptautinio komu
nizmo skraiste, Rytų Europos socialdemo
kratai žiūri į sovietų pasiūlymus labiau 
skeptiškai. Jų tarpe vyrauja nuomonė, kad 
pirmoji sąlyga pasiekti Europos saugumo 
yra atitraukti iš Rytų Europos Sovietų ka
riuomenę ir sudaryti sąlygas tautoms lais
vai išsirinkti savo parlamentus.

J. V.

VENEZUELOS BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 5 d. Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenė šaukia visuotinį atstovų suvažia
vimą. Jis įvyks Šv. Kazimiero vardo Lie
tuvių Centro namuose Caracas, La Vega.

PENKIOLIKTOJI DIENA
Šįmet rugpiūčio 30-31 d. d. Kanados lie

tuviai ruošia penkioliktąją savo dieną.
Ji bus Hamiltone su plačia programa. Ta 

proga numatyta sušaukti Kanados lietuvių 
jaunimo suvažiavimą, suruošti simpoziu
mą, koncertą, parodą, pobūvį.

Ko bijomasi?
„Newsweek“ tvirtina, kad JAV erdvės ly

rinė toj ai bijosi, jog So v. Sąjunga nepra
lenktų jų kelionėse į mėnulį.

Nors Sov. Sąjunga, atrodo, pastaruoju 
metu nebesidomėjo mėnuliu, bet bijomasi, 
kad ji pirmiau už amerikiečius nenusiųstų 
ten erdvės laivo-roboto, kuris paimtų pa
viršiaus pavyzdžių ir pargabentų į žemę.

Atsiskaitymas žurnalistais
Sov. Sąjunga išvarė amerikiečių „Wash

ington Post“ korespondentą Maskvoje 
Anatolį Šubą, kuris neseniai paskelbė už
sieniuose pačių rusų svarstymus, kad ru
siškoji imperija gali ir neišlaikyti nesuby
rėjusi iki 1980 metų.

JAV už tai išvarė Tasso bendradarbį 
Kopytiną. JAV po šio karo išvaro dar pir
mą sovietų laikraštininką.

Ištikimybė Dievui ir Pentagonui
JAV, kaip ligi šiol ir kituose kraštuose, 

karo metu dvasiškija laimindavo savo pu
sės ginklus.

Dabar dalis JAV dvasiškijos pradeda 
kelti mintį, kad vargu suderinama Dievo 
meilė su ištikimybe Pentagonui (krašto 
apsaugos ministerija). Toks klausimas ke
liamas ryšium su Vietnamo karu.

Pavogtasis vynas
Italijoje buvo išaiškinta, kad didžiulė 

vyno gaminimo firma ne iš vynuogių ga
mindavo vyną, bet iš chemikalų.

Dėl to buvo patraukta teisman apie 260 
asmenų, o 3.400.000 kvortų to kenksmingo 
vyno sudėta rūsyje, kurį saugojo policija. 
Bet vynas dingo! Dabar jau paaiškėjo, kad 
jį išpompavo vienas kaltinamųjų, turėjęs 
greta savo vyno sandėlius, ir visą išparda
vė.

Atimti žymenys
Graikijoje iš 10 karininkų atimti žyme

nys — ordinai. Jie nesą tų atsižymėjimų 
verti.

Jie visi yra nuteisti kurioje nors byloje.
Salonikuose dabar teisiama keliasdešimt 

graikų.

Kanada ruošiasi pripažinti
Kanada ruošiasi užmegzti diplomatinius 

santykius su Kinija.
Abi pusės jau nuo vasario mėn. vedė pa

sitarimus Švedijoje.

SAULĖS AUDROS
Trys astronautai pasuko vėl į mėnulį. 

Kaip atsimenate, kiti trys šiek tiek anks
čiau jau buvo nuskridę ten ir tam tikrą 
skaičių kartų sukosi aplinkui, dairėsi ir fo
tografavo. Anų kelionė buvo susijusi su 
pavojais. O gal nepasiseks tinkamu kampu 
pasukti? Tada laivas ištikštų su visais 
astronautais arba nuskristų ir nuskristų 
nebegrįžtamai. Dabartinis skridimas dar 
pavojingesnis. Va, ir prie mėnulio du ast
ronautai atsiskyrė tyčia tam reikalui pa
darytame įtaise ir nusileido žemiau. Kas 
gi galėjo duoti garantijas, kad jie paskui 
vėl susijungs su pagrindiniu laivu? O 
jiems taip pat pavojingi tie visi pasisuki
mai, kaip ir anksčiau skraidžiusiems astro
nautams.

Tie visi pavojai atrodo ir mums supran
tami, kai specialistai paaiškina. Bet tokie 
skridimai susiję ir su galimais pavojais, 
apie kuriuos daugiau tik tarpusavy kalbasi 
specialistai ir rašo techniškoji spauda. 
Štai JAV net 6 astronomijos observatorijos 
apskritą parą seka saulę, ką ji „kalba“, 
daro ar žada daryti. Tasai saulės sekimas 
kaip tik reikalingas ryšium su skridimais į 
mėnulį. Tyčia paleisti dirbtiniai palydovai 
taip pat seka saulę. Jeigu tik jie ką nors 
įtartina pastebėti!, tai tuojau praneštų se
kimo stotims žemėje, o tos duotų skubių 
nurodymų astronautams, kur sukti, kaip 
saugotis.

Astronautų gyvybei ir saugumui galėtų 
būti pavojingos saulės audros, kurios nor
maliai vyksta kas 11 metų. Tokios audros 
keletą dienų vyko 1960 m. lapkričio mėn. 
Tada danguj švyturiavo didžiulės paklo
dės raudonų ir žalių šviesų. Magnetinės 
audros gadino radijo susisiekimą, kompa
sų rodyklės šokinėjo kaip pasiutusios. O 
tai atsitiko dėl to, kad saulėje vyko didžiu
liai sprogimai, kurių energija lygi milijar
dui vandenilinių bombų. Buvo bombar
duojama žemė, kurią nuo didesnių pavojų 
saugo atmosfera. Iš tos atmosferos išskri- 
dusiems astronautams tos audros galėtų 
būti pavojingos.

Astronomai nusimano apie tuos sprogi
mus saulėje tik tiek, kad tokie yra. Bet jie 
nežino, kas juos sukelia, vien tik spėlioja, 
kad dėl to kalti galingi magnetiniai laukai 
saulėje, kuriais eina apie 10 milijonų am
perų galingumo elektros srovė.

Taigi, ta nuostabioji saulė... Kai žemės 
diametras tėra tik 8.000 mylių, tai saulės 
864.000 mylių. Saulę sudaro 2,2 oktilijonai 
tonų dujinių medžiagų, daugiausia vande
nilis ir helijus. Saulės vidurio temperatū
ra yra 27 milijonai Farenheito laipsnių, ir 
ta temperatūra per sekundę 564 mil. tonų 
vandenilio paverčia į 560 mil. tonų heli- 
jaus. Taigi per sekundę susidaro 4 mil. to
nų energijos — tiek jos, kiek žmogus yra 
sunaudojęs nuo pat civilizacijos pradžios 
šilumos, šviesos ir kitokiomis formomis.

Saulės paviršius turi 10.000 laipsnių 
karščio pagal Farenheitą.

Tie, kurie seka saulę, kaip tik ir žiūri, 
kad ji neiškrėstų kokios nors netikėtos iš
daigos.

Beje, astronomai, kad ir neperprasdami 
gerai visų saulės kapryzų ir išdaigų, su 
liūdesiu žiūri j jos ateitį. Sako, ji pamažu 
sunaudos savo viduriuose turimąjį vande
nilį. Kai ten to vandenilio nebebus, tai 
naudos kiek tik sugriebdama jo iš aplinkos 
ir pati palaipsniui padidės gal iki kokio 
100 kartų — iš žemės atrodys kaip didžiu
lis raudonas rutulys. Deja, tuomet iš že
mės nebebus kas į ją žiūri, nes žemės pa
viršiuje karštis sieks iki 4000 laipsnių Fa
renheito — bus jau išgaravę visi vande
nynai ir sutirpusios visos uolos.

Bet, astronomų spėjimu, dar bent penke
tą milijardų metų saulei užteks savo van
denilio.

DR. A. GERUTIS ROMOJE

Sugrįžęs iš Amerikos, pasiuntinybės pa
tarėjas dr. A. Gerutis gegužės mėn. buvo 
nuvykęs į Romą ir aplankė Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos šefą ministerį Stasį 
Lozoraitį, su kuriuo tarėsi einamaisiais 
reikalais. Pasitarimuose taip pat dalyvavo 
Pasiuntinybės prie Vatikano sekretorius 
Stasys Lozoraitis jun. ir Romos radio pra
nešėjas Kazys Lozoraitis.

Dr. Gerutis taip pat aplankė pasiuntinį 
prie Vatikano ministerį Stasį Girdvainį.

MEDALIS DR. A. GERUČIUI
Lietuvių Fondas apdovanojo savo išleis

tu Lietuvos nepriklausomybės 50 metų su
kakčiai paminėti medaliu dr. A. Gerutį, 
kai jis lankėsi JAV.

Tai simbolinė dovana ryšium su nese
niai pasirodžiusia dr. A. Geručio redaguo
tąja knyga „Lithuania 700 years“.

PERVERSMAS AIRIJOJE?
Patys geriausi Airijos rašytojai ir meni

ninkai ligi šiol paprastai turi gyventi sve
tur, kad galėtų užsidirbti pragyvenimą. O 
tokių didelio talento airių buvo ir yra pil
nas pasaulis. Namie jie negali paprastai 
pragyventi iš savo darbo ir talento, nes pa
čioje Airijoje jų darbams taikomi viso
kiausi suvaržymai. Kai kurių pasaulyje 
plačiai žinomų airiškos kilmės rašytojų 
darbai savam krašte draudžiami platinti. Į 
Vakarų laisves įpratusį žmogų ne kartą 
stebina, kad tokie dalykai iš viso gali būti.

Dabar Airijos finansų ministeris, suda
ręs naują biudžetą, paskelbė tiesiog revo
liucinę naujieną, kuri irgi nustebino. Kai 
kuriuose kraštuose rašytojai, dailininkai, 
skulptoriai, muzikai taip apkraunami mo
kesčiais, kad jie ryžtasi bėgti ieškoti, kur 
mokesčiai lengvesni. Airija dabar pažadėjo 
visiškai neimti mokesčių iš meno žmonių, 
jei tik jų darbai turi meninės vertės. Va
žiuokite i Airiją iš bet kur ir naudokitės ta 
didele lengvata!

Airija nėra aukštos kultūros kraštas. Su
traukusi gausybę meno žmonių ar bent su
sigrąžinusi iš užsienių dalį savųjų įžymy
bių, ji pasidarytų panaši, tur būt, į senąją 
Graikiją. Bet į tą pažadą duoti mokestinių 
lengvatų kol kas tebežiūrima su tam tikru 
įtarimu. Ar toks pažadas reiškia, kad bus 
panaikinta ir cenzūra, kuri iki šiol perse
kiodavo ir išvydavo iš Airijos didžiuosius 
talentus? Kas, ar finansų ministeris spręs, 
kada darbas yra meno kūrinys, o kada nie
kai? Ar cenzūros įsikišimas turės reikšti, 
kad ir meno kūrinys nebėra jau menas ir 
kad jo autorius negali būti atleistas nuo 
mokesčių?

Taigi Airiją bus galima laikyti menų tė
vyne, kai mokestines nuolaidas lydės kū
rybinė laisvė.

S. Baltaragis

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga turėjo JAV, prie Čikagos, savo suvažia
vimą.

PARODOS
JAV savo darbų parodą Waterburyje bu

vo suruošęs dail. Česlovas Janusas. Paro
dyta 70 tapybos darbų ir akvarelių.

Australijoje, Sidnėjaus mieste, parodą 
buvo suruošęs dail. Leonas Urbonas, išsta
tęs 180 darbų. Liepos mėn. paroda bus pa
kartota Kanberroje, Australijos sostinėje.

Atvirukai
Kasmet apie Naujus Metus daug kas 

gauna ir iš Lietuvos atvirukuose įrašytų 
naujametinių sveikinimų. Neretai drauge 
esti pridedamas ir atsiprašymas, kad „mes 
mažai turime tokių gražių atvirukų, kaip 
jūs“...

Balandžio 26 d. Literatūroj ir Mene ra
šoma, kad „Minties“ leidykla kasmet iš
leidžianti iki 70 įvairių sveikinimams skir
tų atvirukų, ir jų tiražas siekiąs iki 4 ar 
net 5 milijonų. Tačiau, esą, „piliečių porei
kių tai dar pilnai nepatenkina“, kadangi:

„Leidyklai trūksta kreidinio popierio, to
dėl ji mažai tegali panaudoti dailininkų 
darbų reprodukcijų. Spaustuvės neturi 
specialių įrengimų, skirtų štancavimui, ka- 
landravimui, auksavimui, plėvelės pripre- 
savimui, įdomesniam lankstymui“...

Visoj Sovietų Sąjungoj sveikinimo atvi
rukų esą išleidžiama apie trys milijardai 
(bilionai), bet atvirukai nelabai tikę. 
Straipsnio autorius (Jonas Kuzminskas, 
dailininkas) dėsto tariamąsias priežastis, 
kodėl taip yra:

„spaudos komitetai, dailininkų sąjungos, 
leidyklos šiam masiniam dailės žanrui ski
ria per maža dėmesio... Leidyklos atviru
kams nesudaro sutarčių, dailininkų sąjun
gos nepriima į savo narius tų, kurie kuria 
vien atvirukus, kūrybinėse bazėse per re
tai sudaromos specializuotos dailininkų 
grupės, dailėtyrininkai beveik nieko nera
šo apie atvirukus“...

Tie samprotavimai, atrodo, yra perimti 
iš Maskvoje įvykusio dailininkų sąjungos 
sekretoriato išplėstinio posėdžio. Matyt, 
kad ten buvo susirinkę žmonės, kuriems 
visiškai neatėjo į galvą tokia paprasta 
mintis, kad sveikinimo atvirukų skaičius 
ir įvairybė didžiausia kaip tik ten, kur vi
siškai nėra valstybinių „spaudos komite
tų“, kur tokiais dalykais visiškai nesuka 
sau galvos dailininkų sąjungos ir kur vi
siškai nereikia specialių „kūrybinių ba
zių“ atvirukams piešti... Maskvoj tokius 
klausimus sprendžia kitaip: artėja Lenino 
šimtmečio jubiliejus, tai jo garbei pasiža- 
dėkim nupiešti ir atspausdinti daug ir gra
žių atvirukų! Paskelbė tokį šūkį, ir visi 
patenkinti, nes „atliko, kas reikia“... (E)
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KURGI PRISKIRSIME?
Kai literatai savo tarpe nesutaria, ma- Su tokiu generacijų išskyrimu nūn su-

~////
S

tyt, jau nėra taip bloga. Bent literatūrai. 
Nesutarimas, literatūrinių nuomonių išsi
skyrimas gali turėti visokių priežasčių — 
rimtų ir netokių rimtų, pačių kūrybinę es
mę užgriebiančių, bet ir, taip sakant, lite
ratūrinio gyvenimo paraštes tepaliečian- 
čių. O vis dėlto tie literatūriniai pasiginči- 
jimai, ypač mūsų išeiviškoje būtyje, bene 
būtų laikytini kone džiugiu reiškiniu. Va
dinas, dar neišsikvėpėme nė literatūriškai, 
mūsų literatai dar spardosi, už savo po
žiūrius kovoja, su kitoniškai reikalus ma
tančiais ginčijasi, atseit, žado dar nepri- 
trūkome, o svarbiausia — dar yra noro 
gyventi savo savitų literatūrinį gyvenimų.

Juk, atvirai kalbant, užsienių lietuvių 
literatūra yra pasmerkta myriop. Laiko 
slinktis neišvengiamai išmarins išeivijos 
rašančiuosius, o prieauglio iš jau čia už
augusio jaunimo gretų, tur būt. nė di
džiausieji optimistai lietuvių literatūrai 
nebesitiki. Gal būt, bus rašančiųjų ir pri
augančių išeivių vaikų tarpe, gal būt. net
gi atsiras ir lietuviškomis temomis rašan
čiųjų, bet lietuviais rašytojais jie nebus, 
nes jų raštai nebebus lietuviški. O todėl 
bene vienas pačių svarbiausių užsienių lie
tuvių pastarojo dvidešimtmečio laimėjimų 
bus faktas, kad pokario metais iš išeivijos 
gretų į lietuvių literatūrų atėjo visas gra
žus būrys naujų rašytojų. Apie tuos jau 
užsieniuose savo literatūrinį veidų atsklei
dusius rašytojus pastaruoju metu kaip tik 
ir išryškėjo kai kurie nuomonių įvairavi- 
mai.

Dr. Vytautas Kavolis neseniai išleido sa
vo kritinę apybraižų apie „Nužemintųjų 
generacijų" (kuri ir „Europos Lietuvyje" 
prieš kurį laikų buvo recenzuota), kurioje 
autorius pokarėje į lietuvių literatūrą sve
tur atėjusiuosius skirsto į dvi generacijas: 
„žemininkus" ir „nužemintuosius", atseit, 
bežemius, taigi tuos, kurie liko be savosios 
žemės, jau Vakaruose suaugusius ir su
brendusius.

MIRĖ ISTORIKAS DR. K. AVIŽONIS
Balandžio 20 d. mirė JAV gyvenęs isto

rikas dr. Konstantinas Avižonis (gimęs 
1909 m. sausio 29 d. Žagarėje, garsaus Lie
tuvoje akių gydytojo, vėliau universiteto 
profesoriaus Petro Avižonio šeimoje).

K. Avižonis aukštuosius mokslus ėjo 
Berlyne ir Kaune. Daktaro laipsnį gavo 
Berlyne už disertacijų apie lietuvių bajori
jos kilmę XII1-XIV amž. Paskui dėstė isto
rijų Prekybos institute Klaipėdoje, moky
tojavo „Aušros" gimnazijoje Kaune, dirbo 
Lituanistikos institute, Vilniaus universi
tete. Pasitraukęs j Vakarus, dėstė Freibur- 
go universitete ir Pabaltijo universitete 
Vokietijoje, o JAV profesoriavo Elono ko
legijoje

Periodikoje yra paskelbęs Lietuvos isto
rijos studijų.

Ūku nenori poetas (pats, tarp kitko, rys- 
kus „zemimnicas") Kazys Bradunas, tuo 
Klausimu neseniai labai aiškiai pasisaKęs 
kuiturmiaine „Draugo" priede. Pasak Bra- 
duno, ioks griežtas poKano literatūrinio 
prieauglio svetur sKirstymas į dvi genera
cijas nesąs tikslingas, nes juk ir „žeminin
kai' (t. y. „Žemės" antologijos dalyviai, 
kurie, atvirai kalbant, maždaug visi savo 
literatūrinį veidų jau buvo spėję parodyti 
dar Lietuvoje) ir jaunesnieji darniai su
tūpę velionių „Literatūros Lankų" pusla
piuose ir todėl gal visi bendrai vadintini 
lankininkais. Bradūnas, matyt, neatkrei
pia uemesio, kad Kavolis „generaciją" var
tojo ne tiek biologine ar chronologine 
gentkartės prasme, bet tam tikros litera
tūrinės mokyklos, tačiau jis vis dėlto vi
siškai su pagrindu klausia, kurgi, pagal 
kavoliškųjų klasifikaciją, tada priskirsime 
visų eilę kitų plunksnų, taipogi į literatū
rinį gyvenimą teįs ii tėjusių pokarėje, pra
dedant Šlaitu ir baigiant Sadūnaite?

Taigi, kurgi priskirsime Danguolę Sadū- 
naitę?

Iš tikrųjų, ši poetė yra savotiškai vieni
ša lietuvių literatūros rikiuotėje. Nei jos 
poetinės pasaulėjautos, nei jos eilėdaros 
šatenų lietuvių literatūros tradicijose, tur 
but, nerastume. Amžiumi už „nužemintuo
sius", matyt, vyrėlesnė, o už „žemininkus" 
jaunesnė, ji iš tiesų nei prie vienų, nei prie 
kitų nejglaudinama. Pagal dr. Juozą Gir
nių, „žemininkus" jungė ne pasaulėžiūri
nė ar formalistinė, bet vien tiktai keliamų 
klausimų bendrybe, o Danguolė Sadūnaite 
nė ta prasme prie „žemininkų" nepriside
rina, nors, savotišku sutapimu, paskutinio
ji jos poezijos knyga ir yra pavadinta „1 u 
esi mano žemė", kurią praeitais metais 
JAV-ėse išleido Juozas Kapočius.

Pokarėje periodikoje svetur spausdintis 
pradėjusią ir nebe pirmą savo eilėraščių 
knygą išleidusią poetę mūsų kritikai ir re
cenzentai jau seniau yra priskyrę prie 
imažinistų, ką lietuviškai, gal būt, galėtu
me pavadinti jvaizdininkais. Tai anglų- 
amerikiečių poetinė mokykla, kurios ryš
kiausieji atstovai bene bus Ezra Pound ir 
Amy Lowell. Jvaizdininkai išsivystė ro- 
manticizmo reakcijoje ir pasižymėjo poeti
nių priemonių taupumu, laisvu eiliavimu 
ir labai tiksliu įvaizdžių perteikimu. Iš tie
sų geriausieji Sadūnaitės eilėraščiai ir iš
siskiria kaip tik šitomis savybėmis. Saky
kime, tokiame „Cote d'Azur“ eilėraštyje 
Sadūnaite yra taupi savo priemonėmis, 
tiksliai perduoda įvaizdžius ir sukuria poe
zijų:

Debesys,
saulei leidžiantis,
įgauna apvalumą burių----------

(Laivai yra minkšti
kaip pagalvės------ ---------------- )

žuvėdros 
virš vandens--------------
padega šviesą.
Tačiau toks sadūnaitiškas eiliavimas 

reikalauja itin didelio atrankumo ir jaut
raus subtilumo. Neišieškotas žodis, neat
sargus įvaizdis, ir laisvo eiliavimo posmai 
jau nuskamba proza. Kad ir „Laukime“, 
kuriame menamai vaizduojama nėščia mo
teris. Jis pradedamas: „Staiga tavo kūnas 
įgauna saulės pavidalą“, vėliau skaičiuo
jama: „...buvai gėlė vienoje vazoje; šian
dien gi matau tavyje dvi vazas ar tris“, 
pagaliau jau beveik biologiškai teigiama: 
„esi taurė, saugojanti kraujuje naują at
žalą“.. Taip iš eiliavimo kažkaip ir lieka 
tik kapota proza.

Kūrybinis vienišumas, nepritapimas prie 
literatūrinių srovių poetui nėra jokia nuo
dėmė. o Danguolė Sadūnaite savo bent ge
resniais eilėraščiais jau yra nedviprasmiš
kai įžengusi į pokarinę mūsų literatūrą. 
Poetė gal tik turėtų kartais būti reiklesnė 
pati sau.

(rem)

PAŠAUKIMAI

1969 m. balandžio 20 d. visose Westmins
terio vyskupijos bažnyčiose buvo skaito
mas Jono Karmelio Heenan laiškas. Pra
džioje jis nurodo, kaip buvo seniau ir kaip 
dabar yra su kunigų klausimu. Seniau re
tas kuris civilis — pasaulietis mokėjo skai
tyti ir rašyti. Taip buvo šimtus metų. Kata
likams buvo įprasta galvoti, kad rūpintis 
parapija ir bažnyčia buvo kunigų pareiga. 
Tikrai kunigai turėdavo sudaryti bažnyti
nių pastatų ir mokyklų planus. Klebonas 
privalėjo surasti statyboms lėšas, o žmonės 
jam prikaišiodavę, kad per dažnai bažny-

DIDYSIS
VAIŽGANTO

siais metais sukanka 100 metų nuo Tu
mo-v aizganto gimimo, lai ouvo nepapras
tai sviesi asmenyoe, ypač daug nuveikusi 
tauumo atgimimo laikmečiu, jis ouvo ir 
originalus rašytojas, o kaip žmogus — tar
tum tuoulybės simoolis. lodei jis įvainaip 
musų visų per siuos metus minėtinas, pa- 
gerounas; jo darnai prisimintini, jo pavyz- 
uziu sektina. Panašaus idealizmo, veiklu
mo ir gabumo asmenybių gimsta tautose 
gai tik kartą per tūkstantį metų!

Pirmiausia, gal būt, Vaižganto minėji- 
mą-akauemiją bei jo raštų naujų atsklaiuą 
suorganizuos mūsų Rašytojų draugija. Bet 
nemažiau jis įdomus ir kaip žmogus, tau
tos veikėjas, teigiamų jėgų teikėjas, už- 
snudusiųjų žadintojas, šviesių vilčių nešė
jas...

Mūsų veiklos vadovai (ypač L. B-nėje) 
galėtų akylai įsistebėti Tumo Vaižganto 
asmenybes darnumo grožį ir juo pasekti. 
Kokia nesavanaudi jo buvo meilė tautai, 
koks aukojimasis tėvynei, nebijant daug, 
daug kartų nukentėti (būti skriaudžia
mam, niekinamam, skundžiamam, šmeižia
mam ir t. t.), koks darbštumas lietuvybės 
dirvose (kur tautinė pareiga šaukė, ten 
bėgte bėgoj, koks draugiškumas savo že
mės žmogui ir koks mokėjimas su visais 
sugyventi (net svetimtaučiai jį mėgo), o 
jis niekam nepataikavo, neveidmainiavo, 
visur savo nuomonę tiesiai reiškė. Ir kaip 
Vaižgantas sugebėjo ir sunkiausiais mo
mentais šviesų optimizmą skleisti, nenusi
minti, nepalūžti. Tokios ištvermės mes 
šiandien turime iš jo pasimokyti. Todėl vi
sose apylinkėse rengtini Vaižganto primi
nimai ir pagerbimai (bent pirmiau, negu

LIETUVIS
SUKAKČIAI
ruošime savo pačių asmeninius gerbimus 
bei sukaktuves).

Labai pritiktų ne vien praeinančiu žo
džiu Tumą minėti, bet — paruoština nauja 
jo biografija, specialiai skirtina jaunimui. 
Ne moksliškai akademiška, bet lengvai 
skaitomu stilium, gyvais vaizdais jaudi
nanti ir patraukianti, kad jauniesiems bū
tų įdomu ir įspūdinga. Dabar gi mūsų jau
nimas per maža yra susipažinęs su šia kil
niausia, tiesiog grožiu tviskančia, iš mūsų 
tautos kilusia asmenybe. Didingi ir gyvo 
paveikslo pavyzdžiai jaunus patraukia 
daug labiau, nei paprasti pamokymai, va
dovėlių žodžiai, gramatikos pamokos.

Gal būt, kas nors iš mūsų Aukštaičių 
krašto autorių (kam artima Tumo kilmė 
ir tarmė, kas glaudžiau pažįsta ir jaučia 
tą visą aplinkumą) netingėtų imtis šio už
davinio? Jo įvykdymas neštų didelę naudą 
mūsų tautinio ugdymo siekimams. Gal 
Švietimo metais kuri draugija susiprastų 
paremti šį siūlymą? O gal atsiras koks 
atskiras mecenatas?

(iš Dirvos)

J. GAIDELIO SUKAKTIS
60 metų amžiaus sukaktį atšventė JAV 

gyvenąs kompozitorius Julius Gaidelis.
Jis jau Lietuvoje buvo pradėjęs reikštis 

kaip kompozitorius. Žymiausi jo darbai 
yra bent 6 simfonijos, simfoninių poemų, 
baletas „Čičinskas“, kantatos „Giesmė 
apie Gediminą“, „Kovotojai“, „Kantata 
apie Lietuvą“. O dabar pagal poeto St. 
Santvaro žodžius parašė operą „Daną“, 
kuri neseniai pastatyta Čikagoje. 

čioj kalba apie pinigus ir parapijos skolas.
Dabar parapijų reikalai žymiai pasikei

tę. Įvedus privalomą mokymąsi, retai kur 
rasime bemokslį, negalint) nei rašyti ar 
skaityti. Visi dabar raštingi. Dabar ne vien 
kunigai, bet ir pasauliečiai išmokslinti. Nė
ra reikalo, kad viską patys kunigai darytų. 
Vatikano Susirinkimas įtikino, kad reikia 
įtraukti į parapijos reikalus ir pasaulie
čius. Iš jų yra sudarytos parapijų ir deka- 
nijų tarybos, o nuo balandžio 26 d. susiren
ka pirmam posėdžiui Westminsterio vysku
pijos taryba. Tos tarybos padės dvasinin
kams planuoti ir veikti, besirūpindamos 
vietos reikalais.

Yra tai aiškus Bažnyčios subrendimo 
ženklas. Patys žmonės prisiima atsakomy
bę už sutartuosius veiksmus, o nepalieka 
vieniems kunigams sielotis Bažnyčios ge
rove.

Kunigystė

Antroje laiško daly Kardinolas primena 
tikintiesiems svarbesnę pareigų, negu da
lyvauti taryboje, tai duoti Bažnyčiai dva
sininkų ir vienuolių. Kunigai, broliai vie-
nuoliai ir seserys yra šeimų nariai ir vai
sius. Pirmoji mintis apie Dievą, pirmosios 
dvasinės lavybos, maldos kyla tėvų namuo 
se. Kur pamaldumas klesti — ten pašau
kimai bręsta. Uoli šeima padeda berniu
kui ar mergaitei apsispręsti, savo pašauki
mą atpažinti ir pasiaukoti Dievo tarnybai. 
Tikrai, nėra geresnio įrodymo, kad Dievas 
laimina kurią šeimą, jei Jis pašaukia šei
mos narį: berniuką ar mergaitę ar tai į ku
nigystę, ar į vienuolinį gyvenimą. Čia yra 
tėvų kilniausioji dalis. Dievas davė mums 
laisvę, ir, Dievo jnalonei padedant, vykdo
me savo išganymą. Bet Dievas Bažnyčiai 
kunigų ir vienuolių neparūpina. Tai paliko 
laisvai apsispręsti pačiam jaunimui, jų tė
vams ir savanoriais stoti į šventą darbą: 
save išganyti ir kitiems padėti. Daug žmo
nių negirdėjo apie Dievą. Jie laukia tų, ku
rie jiems atidengtų jų gyvenimo tikslus že
mėje ir jų amžinąją ateitį. Darbo plotai di
džiausi, o darbininkų vis maža. Privalome 
prašyti Viešpatį, kad siųstų daugiau darbi
ninkų į savo vynuogyną, į savo piūtį.

Tėvai neturėtų skųstis, kad katalikų mo
kyklas pasiima aptarnauti pasauliečiai mo
kytojai, ar kad jos net uždaromos, kai nė
ra gana pašaukimų į dvasinį luomą. O ir 
pačios mokyklos turėtų į tai kreipti dau
giau dėmesio, o ne vien į scholastinio 
mokslo aukštį.

Pašaukimai sumažėjo, kai katalikiškų 
šeimų gyvenimo ir elgesio lygis sumenkėjo. 
Kur šeimoje išnyksta religinė nuotaika, ten 
nekils joje pastangų šventėti, tobulėti. 
Bendros šeimos maldos, miegamajame kry
želis, vaikų kambarėly altorėlis, — tai mal
dingumo smulkmenos, bet jos kelia norą 
aukotis Dievui tarnauti.

Kas jaučiasi šaukiamas į dvasinį luomą, 
pasitarkite su kunigu. Jūs Bažnyčiai dabar 
esate reikalingesni negu prieš Vatikano 
Susirinkimą.

K. A. M.

ANAIS NERAMIAIS METAIS”" i—.. r imijaą
(5)

Buvo vakaras. Teko nakvoti, nes iš sto
ties į Kalvariją dar kelios valandos pės
tiems pūškuoti. Arti stoties sunku buvo su 
nakvynėmis, nes visur pilna kareivių.

Paėję keletą kilometrų, pas ūkininką ga
vome troboje nakvynę. Nors ant žemėje 
patiestų šiaudų jau gulėjo apie 20 karei
vių, bet sutilpome ir mes keli.

Kalvarijoje, kol susiradom pulko štabą, 
buvo jau po pietų. Mūsų antro bataliono 
štabas stovėjo Čipliškiuose, patsai baras 
buvo puskelėje tarp Čipliškių ir Suvalkų. 
Sunkvežimis, vežęs maistą į Čipliškį, nu
vežė ir mane. Čia jau bent kiek žmoniš
kiau pernakvojęs, rytojaus dienų jau lan
kiau draugus pačiuose apkasuose.

Baras tada tęsėsi nuo Prūsų sienos, kir
to Ančios ežero pietinį galą, ėjo į pietry
čius perkirsdamas didįjį Šelmento ežerą, 
ir toliau tęsėsi į Seinus. Mūsų kulkosvai
džio lizdas buvo apie 50 metrų dešinėje 
pusėje prie Suvalkų plento, gražiame kal
nelyje. Radau savo draugus apsikasusius. 
Lizdas gerai užmaskuotas. Lenkų kulko
svaidžio lizdas buvo kairiajame Suvalkų 
plento šone. Jie turėjo truputį aukštesnį 
kalniuką, ir mes jiems pavydėjome. Bet ir 
mums buvo gerai matyti niekieno žemė, 
kurioje kaimiečiai kasdavo bulves ir gyvu
lius ganydavo. Mat, mūsų apsišaudymai 
žemoms vietoms mažai trukdydavo.

Mūsų baras buvo pusiau ramus. Susi
šaudymai prasidėdavo kasdieną po pietų. 
Iš ryto vėl būdavo ramu. Naktimis dau
giausia tik budėdavom. Bet kai kada bū
davo ir gana stiprių susišaudymų. Atsime
nu, kartą prasidėjo 10 vai. rytą. Lenkt) ir 
mūsų baterijos stipriai šaudė. įkinkai pa
kildavo iš savo apkasų ir atsidurdavo ne
toli mūsų. Taip jie kartojo bent kelis kar
tus. bet mes atlaikėme savo apkasus ir ma
ža teturėjome nuostolių. Mūšis baigėsi 
apie 5 vai. rytą. įkinkai rinko savo sužeis
tuosius ir negyvus, kurių buvo pilna nie
kieno žemė. O mes tik žiūrėjome, ką jie 
daro.

Kariuomenės maistas nebuvo dar toks 
geras, kaip vėliau (kai žąsienos niekas ne

norėjo valgyti). Visada reikėdavo kuo nors 
pasigerinti. Jei turėdavai iš namų lašinių 
brizą, kurio vienam galėtų užtekti kurį lai
ką. vis tiek vienas negalėdavai valgyti, kai 
ir kitas neturi. Iš namų atsivežtasis mais
tas būdavo pasidalijamas, ir jis greit su
tirpdavo.

Kartais būdavo bendro maisto — sky
riaus, būrio ar net visų trijų būrių. Susi- 
tardavom. kad reikia leisti porų kareivių 
sviesto ir kiaušinių nupirkti j kaimų. Tie 
pas lietuvius gaudavo ir dovanų. Pirkta
sis ar dovanų gautasis maistas būdavo 
bendras, ir tada visi spręsdavo, kaip tokį 
maistą suvartoti. Kartais lašiniai ir svies
tas būdavo atiduodami virtuvei, jei būda
vo sunku išspręsti dalybų klausimą.

Šiame bare ir kitaip atsitikdavo. Apsi
šaudymo metu niekieno žemėje kartais 
krisdavo avinas. Naktį atsigabendavom jį 
į apkasus ir turėdavom skanius pusryčius.

Čia mes išsilaikėme apie tris savaites. 
Kiek lenkai nebandė mūsų išvaryti iš ap
kasų. vis nepavykdavo, visada su nuosto
liais jiems išeidavo. Pro čia turėjome pra
leisti lenkų delegaciją, kuri vyko į Kalva
riją deryboms. Kol vyko derybos, lenkai ir 
mes vaikštinėjom nekliudomi po niekieno 
žemę. Jokių susišaudymų tada neįvyko.

Kalvarijos derybos vyko mūsų pulko šta
be. Kai derybos nepavyko, buvo įsakyta 
praleisti atgal į Suvalkus lenkų delegacijų. 
Daug kareivių taip širdo ant lenkų dele
gacijos. kad teko juos kariškai sudrausti.

Kai tik lenkų delegacija pasiekė savo ap
kasus, prasidėjo smarkus apsišaudymas. 
Jis truko apie 6-7 valandas.

Kartą visą dieną mūsų bare buvo ramu. 
J vakarą išgirdome stiprius apsišaudymus 
rytuose. Seinų pusėje, ir kiek silpnesnius 
vakarų. Bet mūsų bare nei lenkai, nei mes 
nepaleidome nė vieno šūvio. Tokia tyla pa
prastai užeidavo prieš didesnius mūšius, 
dėl to. laukdami galimų netikėtumų, stip
riai budėjome.

Sutemus gavome įsakymą atsitraukti — 
neprovokuoti lenkų. Galvojome, kad len
kai jau nori mus apsupti, nes ir čia mums 
esant kelis kartus buvo pralaužtas baras 
palei Šelmento ežerą.

Tykiai nuskubėjome į Čipliškį. Visus ra
dome pasiruošusius pasitraukti. Visur ty
ku. Be jokių šaudymųsi palikom Čipliškius 
— žmonės nė justi nepajuto. Susitikom ir 
su šelmento baro kareiviais. Jų padėtis li
gi tol buvo tokia pat, kaip ir mūsų. Tik ne
buvo aišku, kas dedasi antroje Šelmenio 
pusėje, su jais nutrūko ryšys.

Kareiviai stebėjosi, kad be šūvio turime 
atiduoti tokį didelį žemės plotą. Žinoma, 
tai buvo vadų planas, o mes nieko negalė
jom. Bet mes jautėme didelę širdgėlą, o 
man toks išgyvenimas pasitaikė pirmų ir 
paskutinį kartą viso kareiviavimo metu.

Žygiavome su dideliu atsargumu. Spėta, 
kad lenkų raiteliai gali mus pasivyti. Kai 
atžygiavome puškelį nuo Čipliškių į Kal
variją. radome kito pulko kareivius jau 
apsikasusius ir laukiančius lenkų būrių. 
Mes turėjome žygiuoti į atsargą.

Galvojome, kad dabar galėsime gerai 
pirtyje apsiplauti apkasų dulkes. Bet. pasi
rodo, apsirikome. Vos spėję pakeliui pa
valgyti. turėjome keliauti toliau. Mūsų 
pulko štabas iš Kalvarijos išvykęs į gele
žinkelio stotį. Temstant ir mes ten pribu
vome.

Tada dar nebuvo Kazlų-Rudos geležin
kelio. Čia buvo ta pati stotis, į kurią aš at
važiavau iš Vilniaus. Stotis buvo maža — 
tik vienam vagonui platforma. Pulko ūkio 
dalis, atvykusi nuo ryto, dar pusės savo 
turto nebuvo pakrovusi. Pakrovimas galė
jo užtrūkti dar ir kitų dieną. Kareiviams 
vagonų iš viso dar nebuvo. Kariuomenės 
buvo ne vien mūsų pulkas, bet ir kitų pul
kų dalys. Kareivių buvo tiek daug, kad ke
lios raštinės susigrūdo viename name, o 
kareivių kelios kuopos ūkininko darže.

Kareiviai dėvėjo vasarinius rūbus. Nak
tis buvo šalta — tą naktį buvo pirmas tais 
metais gruodas. Kareiviai visaip stengėsi 
sušilti — šoko, dainavo ir trypė, bet vis 
tiek buvo šalta. Pranešta, kad galime susi
kurti ugnį. Džiaugėmės sustoję apie ugnį, 
bet trūko malkų. Nukentėjo tvoros, bet ir 
jų neužteko. Teko vogti iš gyventojų, bet 
ir jų pastogės buvo apytuštės, o kas šiek 
tiek turėjo, tai ant tų malkų ir sėdėjo.

Vieno ūkininko klojimas buvo apiplyšu

siu stogu, o šiaip buvo matyti, kad iš šio 
pastato lengvai galima nukniaukti vieną 
kitą medgal, kurui. Kai vienas atsinešė, 
tai bematant ir daugiau kareivių apstojo 
klojimų, ieškodami ką nors nudžiauti. Kai 
stogo jau nebuvo, tai pradėjo lotus nuo 
stogo lupti. Savininkas išėjo drausti, bet 
kareiviai nekreipė dėmesio, dar drąsiau 
pradėjo sukti rąstą iš sienos. Savininkas 
buvo apie 30 metų, tvirto sudėjimo vyras, 
tai bandė vieną sulaikyti jėga. Greitai pra
sidėjo rungtynės. Savininkas, gavęs antau
sių, pabėgo. Kareiviai pradėjo visu smar
kumu laužyti pastatą ir gabenti prie ug
niakurų. Išėjęs iš trobos, savininkas porų 
kartų iššovė iš karinio šautuvo. Tačiau ir 
tai nieko nepadėjo. Kilo sumišimas. Mote
ris klykdama išėjo su vaikais iš trobos. 
Laužymas tebevyko. Kai kurie kareiviai 
bandė nuginkluoti savininką.

Pro šalį ėjęs pulko vadas irgi sustojo pa
sižiūrėti. Savininkas pradėjo jam skųstis, 
kad kareiviai naikina jo pastatą.

— Aš esu šaulys ir taip pat kariauju už 
Lietuvos nepriklausomybę, — sakė jis. — 
Vakar grįžau iš mūšio, o rytoj vėl eisiu į 
tarnybų. Aš kariauju kaip ir kareivis, tik 
kitokia forma. Aš kariauju ir už saugumą 
savo šeimos ir pastatų.

— Mielasis. — atsakė jam vadas. — la
bai malonu girdėti, kad kariauji. Mes visi 
kariaujame. Garbė bus tamstai ir mums, 
jei apginsime savo tautą. Bet aš manau, 
kad tamsta esi atsakingas už savo ir savo 
draugų gyvybę.

— Taip, aš atsakingas.
— Tai turi būti atsakingas ir už šių 

kareivių gyvybę. Tokią šaltą naktį šimtai 
gali sušalti. Surašyk, kiek kainuoja tavo 
turtas, bus užmokėta.

Pulko vadas rodė rūstų veidą. Jis nuėjo 
sau. Savininkas, pasirėmęs ant šautuvo, 
žiūrėjo nusiminęs, kaip jo klojimas su 
džiovykla nyksta iš akių. Stogas, kiek jo 
dar liko, buvo naudojamas prakurams 
naujoms ugnims kurti. Stori rąstai buvo 
piaustomi piūklais. Ir virtuvės naudojo tą 
patį kurą. Iki ryto iš pastato beliko tik ak
menų pamatai.

Rytojaus dienos rytų sulipom į traukinį. 

Netoli teko važiuoti. Vienoje stotyje suži
nojom, kad mūsų šarvuotas traukinys 
„Gediminas“ pakliuvo lenkams į nelaisvę. 
Varėnos stotyje lenkas iešmininkas užlei
do „Gediminą" ant rusiškų bėgių (mūsų 
bėgiai apie 10 cm platesni). Lenkai yra 
Varėnoj, kur ir mūsų geležinkelis nukirs
tas.

Traukinys mus vežė iki Daugų. Apsisto
jome netoli stoties viename kaime tarp 
miškų. Kareiviai, radę ūkininko pirtį, išsi- 
kūrinę skubėjo nusiplauti. Bet vos tik vie
na partija spėjo nusiplauti, kai sutrimita
vo pavojaus trimitas.

Iš būstinių kareiviai bėgo su šautuvais, 
nešini diržais ir milinėmis. Iš pirties bėgo 
nešini rūbais.

Vadas Karvelis pertvarkė komandą, pir
mo būrio vadu paskirdamas Kostą Gagė
tą. Gagelas buvo atitarnavęs savanorio pa
sižadėjimą. Jam buvo leista tęsti mokslą. 
Buvo jau ir su kuopa atsiskaitęs, tik lau
kė dokumentų. Perėmęs būrio vadovybę, 
jis kareiviams pasiskundė, kad tada, kai 
nėra mūšių, yra daug būrininkų, o kai mū
šis, tai tik jis būrininkas. Kareiviai jį 
suprato ir užjautė. Kostas Gagelas krito 
Varėnos mūšyje, perbėgant puolimo metu. 
Kulka pataikė tiesiai į kokardą ir išplėšė 
nemaža pakaušio.

Varėnos mūšis tęsėsi tris dienas. Naktį 
aprimdavo, o rytą vėl prasidėdavo. Čia 
mūsų pulkas daug kareivių neteko — tu
rėjo sužeistų ir užmuštų. Čia krito ir 4 
kuopos vadas šostakas. laikinai ėjęs ba
taliono vado pareigas.

Mūsų pozicijos buvo lygiame smėlio lau
ke. Turėjome pulti lenkus, kurie buvo šiek 
tiek aukščiau ir dar miške. Perbėgimais 
puolėme lenkus. Mūsų kulkosvaidis buvo 
ant kojų ir nepaslėptas, nes kitaip nebuvo 
galima šaudyti, šostakas vaikščiojo palei 
kareivius, kurie perbėgdami gulomis šau
dė. Jis beveik kiekvienam nurodinėjo, kaip 
gulėti, kaip taikyti ir kurias vietas apšau
dyti.

Kulkosvaidis šaudant taip įkaito, kad 
vamzdyje liko tūtelė. Reikėjo pakeisti 
vamzdis, o Šostakas šaukė, kad kulkosvai
dis šaudytų. Atbėgo jis pats prie kulko
svaidžio padėti pakeisti vamzdžio ir čia 
pat ant kulkosvaidžio sukrito.

(Bus daugiau)
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Rinkiminiai nesusipratimai
KUR TEISYBĖ: STUTTGAHTE AR MUENCIIENE?

Periodiniai leidiniai
Pokalbis su Vyriausios Rinkimų Komisijos 
pirmininku .1. Pauliukevičium apie 1968 m. 
lapkričio 23 dienų VaK. Vokietijoje įvyku
sius rinkimus į i’Lii Vokietijos Krašto 

Tarybų.

Klausėjas. — Pirmininke, 1968 metais 
Vyr. Rinkimų Komisija, kuriai Jūs pirmi
ninkavote, prisiėmė nelengvą visuomeninę 
pareigą vadovauti rinkiminiams darbams, 
kurių pasėkoje yra išrinkta dabartinė PLB 
Vokietijos Krašto Taryba. Rinkimai pra
ėjo. Užbaigėte rinkiminius darbus. Išrink
toji Taryba pradėjo veikti. Žinome, kad po 
praėjusių rinkimų buvo iškeltas skundas 
ir kad šių rinkimų teisėtumas turėjo būti 
Garbės Teismo išaiškintas. Tai padaryta 
šių metų sausio 8 d. Huettenfelde. Jūs esa
te gerai susipažinęs su pačia Garbės Teis
mo bylos eiga. Taip pat yra žinoma, kad 
kai kurie asmenys ir po teismo sprendimo 
praėjusių rinkimų nenori pripažinti teisė
tais, o pradėjusią darbuotis Tarybą — le
galiai veikiančia.

Daugeliui objektyviai mąstančių tautie
čių būtų įdomu ir naudinga arčiau susipa
žinti su svarbiausiais klausimais, dėl ku
rių praėjusių rinkimų teisėtumas buvo ir 
dar yra skundėjų nepripažįstamas. Prašy
čiau malonėti duoti paaiškinimus į mano 
klausimus.

Klausimas 1. — Lietuvių Bendruomenė
je kilusiems ginčams spręsti Garbės Teis
mas yra galutinė teisinė instancija. Kas 
ryšium su rinkimais buvo skundėjai ir ko
kia Teismo sudėtis sprendė iškeltąjį gin
čą?

Pauliukevičius. — Skundėjai buvo: Z. 
Glemžienė, kandidatė į Tarybą iš Stuttgar- 
to, K. Šimanauskas, Stuttgarto Apylinkės 
pirmininkas, ir truputį vėliau K. Dikšaitis, 
kandidatas į Tarybą iš Bonn-Koelno Apy
linkės.

Garbės Teismas buvo sudarytas iš dipl. 
teisininko J. Lukošiaus—pirmininko, kun. 
A. Bungos ir teisininko A. Jasinsko — na
rių.

Klausimas 2. — Ar šitą teismo sudėtį 
skundėjai prieš bylos procesą priėmė, kaip 
teisėtą ginčo sprendėją? Juk prieš teismo 
posėdį arba prieš sprendimo paskelbimų tai 
turi būti pilnai išaiškinta. Skundėjams pa
grįstai nepripažinus teismo sudėties, teis
mo procesas negalėtų įvykti arba jis būtų 
neteisėtas, ar ne?

Pauliukevičius. — Kiek man yra žinoma, 
Garbės Teismas, prieš skirdamas kilusiam 
ginčui aiškinti terminą, skundėjų atsiklau
sė, ar jie sutinka su esamąja teismo sudė
tim. Skundėjai sutiko, įmokėjo numatytąjį 
teismo mokestį ir patys arba jų įgaliotiniai 
dalyvavo teismo posėdyje. Skundėjai nei

Nauji filmai
2001: KELIONĖ Į ERDVĘ

Amerikiečių filmų kompanija M-G-M 
kai kuriuose pasaulio didžiuosiuose mies
tuose rodo savo gamybos fantastinį moks
linį filmą vardu 2001: A Space Odyssey, 
kurį mes išvertėme savaip.

Pradedama žmogaus priešistorija: dyku
moje beždžionės kovoja dėl purvino van
dens balutės su kitos grupės beždžionėmis.

Ir štai—erdvių užkariavimo laikotarpis. 
Žmonės mūsiškai atrodantys, amerikiečiai, 
rusai. Išrasta tobuliausiai visa apskaičiuo
janti mašina, net kalbanti, galvojanti, at
liekanti, kas įsakyta. Didžiuliu erdvėlaiviu 
mokslininkai keliauja vykdyti naujų tyri
nėjimų, užimti. Tada toji modernioji, viską 
žinanti mašina nutaria neleisti astronau
tams nukariauti naujos erdvių begalybės, 
ir ji pradeda pati tvarkytis, gadina erdvė
laivį, nužudo vieną astronautą. Jo draugas 
šiaip taip įveikia mašiną, ją nužudo. Pasie
kia Jupiterį. Išeina iš erdvėlaivio. Didžiu
lis, švarus, puošnus rūmas. Kažin kas val
go. Atsisuka. Ar tik ne jis? Dar kiek ir ka
žin kas puošnioje lovoje miršta. Ir vėl ne
žinomasis stulpas, kaip su beždžionėmis. 
Ir naujagimio kūdikio galvutė. Atspėsite?

Filme daug minties. Jis plačiaekranis ar
ba cineraminis, amerikietiškai tariant. 
Bent 90% žiūrovų sudaro jaunimas, daug 
„kūtvėlų“ (hipių). Su vienu ten buvusiu 
kalbėjau. Jis mato jau penktą kartą. Jis 
kompozitorius. Filmas jaunimui duodąs 
mintį, pateisinąs jų ieškojimą nežinomojo. 
Nors muzika graži (yra ir J. Štrauso), jau
nimui patinka. Žiūrovuose tebuvo pora ne
grų. Bilietai po 4 dol., tai brangu. Matyti 
švariai apsirėdžiusių, baltais marškiniais, 
tarsi savo krašto -ambasadorių — japonų 
ar kiniečių.

Filmą rekomenduoju pamatyti galvojan- 
tiems žmonėms, pirmoje eilėje rašantiems, 
kuriantiems. Puikios dekoracijos, nuosta
bios spalvos, ypač įskridus į Jupiterio or
bitą. Dėl savo techniškos gamybos tegali
mas rodyti tik specialų ekraną turinčiuose 
kino teatruose. Patartina mažesniuose 
miestuose gyvenantiems specialiai atva
žiuoti pasižiūrėti.

Alg. Gustaitis 

prieš pat teismo posėdį, nei posėdžio metu 
teismo sudėties nekvestijonavo.

Klausimas 3. — Ar šitokiu atveju reiš
kia, kad skundėjai teismo proceso eigoje 
arba po jo nebeturi jokios teisės kvestijo- 
nuoti teismo sudėties?

P. — Aš, kaip ir visi sveikai galvoją tau
tiečiai, esu tos nuomonės, kad skundėjai, 
kurie kartą su teismo sudėtim sutiko, tuo 
pareikšdami teismui .savo pasitikėjimą, 
privalo paklusti ir to paties teismo spren
dimui.

Klausimas 4. — Tai reiškia, kad Stutt
garto Apylinkės Valdybos leidžiamose in
formacijose SAVI (Stuttgarto Apylinkės 
Valdybos Informacijos) iškelti užsipuoli
mai prieš Garbės Teismą yra nepagrįsti, 
ar ne?

P. — Taip, mano nuomone, jie yra visiš
kai nepagrįsti.

Klausimas 5. — Ryšium su sprendimu, 
jis rinkimus pripažino teisėtais ir tuo bū
du galiojančiais, o išrinktąją Tarybą — 
teisėta. Tačiau yra žinoma, kad Stuttgarto 
Apylinkės skundėjai su paskelbtuoju 
sprendimu nesutiko ir nenori išrinktosios 
Tarybos pripažinti teisėtai veikiančia. 
Koks svarbiausias dalykas arba pagrindi
niai argumentai, kuriais jie remiasi dėl šio 
klausimo ir nesutinka su teismo sprendj- 
mu? Iš kur tie argumentai yra skundėjų 
iškelti?

P. — Pagrindinis skundėjų argumentas: 
dviejų Garbės Teismo narių — kun. A. 
Bungos ir J. Lukošiaus, kurie buvo išrink
ti į Tarybą, dalyvavimas teismo sudėtyje. 
Čia turiu dar kartą pareikšti, kad skundė
jai dėl šių asmenų dalyvavimo teismo su
dėtyje buvo iš anksto -atsiklausti, ir jie su
tiko!

Klausimas 6. — Kokius kaltinimus skun
dėjai iškėlė Garbės Teisme prieš Vyr. Rin
kimų komisiją?

P. — Pagrindiniai kaltinimai buvo du: 
1. Penkioms apylinkėms (Gautingo, Ham
burgo, Hanau, Mainz ir Weinheimo) buvo 
leista balsuoti laiškais.

2. Balsų skaičiavimas ir balsavimo duo
menų suvedimas buvo atlikta už savaitės 
po rinkimų, t. y. 1968 m. lapkričio 30 d.

Klausimas 7. — Ar Vyr. Rinkimų Komi
sija turėjo teisę leisti šioms penkioms apy
linkėms balsuoti „už akių“, atseit, laiškais 
ir ar Rinkimų Nuostatai nedraudžia už sa
vaitės po rinkimų skaičiuoti balsus?

P. — Rinkimų -nuostatai tokių atvejų ne
pramato. Norėčiau tačiau kiek išsamiau 
paaiškinti visas tas aplinkybes, kurios pri
vertė komisiją visoms penkioms minė
toms apylinkėms leisti balsuoti „už akių“. 
1968 m. rugp. 26 d., trylika savaičių prieš 
paskelbtąjį rinkimų terminą, Weinheimo 
Apylinkės pirmininkas, amžino atminimo 
E. Simonaitis, kreipėsi raštu į Vyr. Rinki
mų Komisiją, prašydamas visiems jo Apy
linkės nariams leisti balsuoti „už akių“. 
Savo pareiškimą motyvavo šitaip: jo svei
kata yra žymiai susilpnėjusi; apylinkės 
nariai gyvena plačiai išsisklaidę ir dėl fi
nansinių sunkumų į balsavimo vietą negali 
atvykti. Todėl jis negalįs sudaryti jiems 
sąlygų balsuoti vietoje. Komisija, svarsty
dama šį prašymą, buvo didelėj bėdos pa
dėty. Nuodugniai apsvarsčiusi visas aplin
kybes, priėjo išvados, kad ji negali imtis 
-atsakomybės neleisti balsuoti tokiam dide
liam skaičiui pilnateisių Bendruomenės 
narių dėl jų apylinkės vadovybės nepajė
gumo. Ta komisija, remdamasi Rinkimų 
nuostatų 10 paragrafu, vienbalsiai nutarė 
visiems Weinheimo Apylinkės nariams 
leisti balsuoti laiškais, nors narių indivi
dualių pareiškimų ir nebuvo. Vietoje šių 
pareiškimų komisijai buvo įteikta Apylin
kės pilnateisių narių -sąrašas su tiksliais jų 
adresais ir vadovybės pareiškimas, kad 
balsavimas vietoje negalės įvykti. Po kurio 
laiko komisija gavo ir kitų keturių (Gau
tingo, Hamburgo, Hanau ir Mainz) Apy
linkių panašius pareiškimus su prašymais 
visiems jų nariams leisti pasinaudoti „už 
akių“ balsavimo teise. Tuo pačiu pagrindu 
ir tais pačiais motyvais buvo leista ir pa
starųjų Apylinkių nariams balsuoti laiš
kais. Komisija nustatytu laiku išsiuntinė
jo kiekvienam iš jų individualiai balsavi
mo lapus ir vokus, ir kiekvienas iš jų savo 
balsą atsiuntė Vyr. Rinkimų komisijai be
tarpiai.

Rinkimų nuostatai jokios datos ar ter
mino, kada komisija privalo skaičiuoti bal
sus ir suvesti balsavimo bendruosius duo
menis, nenusako, tad Komisija, atsižvelg
dama į tuometinį pašto streiką ir aplinky
bę, kad visi komisijos nariai dirba (turi 
tarnybas), nutarė skaičiuoti balsus ir su
rašyti duomenis pirmąjį šeštadienį po rin
kimų, t. y. 1968 m. lapkričio 30 d.

Klausimas 8. — Taigi Jūsų suminėtieji 
bėdos atvejai Vyr. Rinkimų Komisiją įga
lino taip patvarkyti, kad visi Bendruome
nės nariai savo turimąją balsavimo teisę 
galėtų panaudoti. Komisija pasielgė teisė
tai, duodama leidimą minėtoms penkioms 
Apylinkėms balsuoti laiškais. Kaip žinom, 
komisija buvo skundėjų įtarta ir kaltina
ma-, kad laiku nesurašiusi protokolo apie 
rinkimų eigą, balsų skaičiavimą ir rezul
tatus; ji to protokolo negalėjusi parodyti

bylos metu, šių metų sausio 8 d. Tas pro
tokolas parašytas. A-r būtų priemonių pro
tokolo surašymo datą patikrinti, jeigu rei
kėtų?

1‘. — Protokolas buvo surašytas 1968 m. 
lapKriėio 30 u., kada pilnos sudėties Vyr. 
Rinkimų komisija skaičiavo balsus ir suve
dė balsavimo duomenis. Protokolo surašy
mo data, balsų skaičiavimas ir rezultatai 
patvirtinti visų penkių komisijos narių 
parašais. Šis protokolas yra komisijos ak
tuose, o jo nuorašas prijungtas prie š. m. 
sausio 8 d. teismo sprendimo. Skundėjams, 
kurie prisispyrę -tvirtina, kad šis protoko
las nebuvo surašytas laiku, nes jie teismo 
posėdžio metu jo nematę, turiu pareikšti, 
kad jie ir negalėjo tikėtis jį pamatyti. Ma
no dalyvavimas teismo salėje buvo atsitik
tinis. I teismo posėdį nuvykau grynai 
smalsumo vedamas, nes buvau painfor
muotas, kad Z. Glemžienės, K. šimanaus- 
ko ir K. Dikšaičio skundus dėl Rinkimų 
komisijos nutarimų Garbės Teismas svars
tys savo viešame posėdyje sausio 8 d. Ro
muvoje (Huettenfeld, Schloss Rennhof). 
Vyr. Rinkimų komisijos -ar jos atstovo nie
kas į minimąjį teismo posėdį nekvietė, o 
taip pat ir niekas prieš -teismo posėdį jo
kių rinkiminių dokumentų neprašė.

Klausėjas. — Iš jūsų duotųjų atsakymų 
ir paaiškinimų pakartotinai galima pasa
kyti, kad Vyr. Rinkimų komisija visai rin
kimų eigai vadovavo teisėtai ir -tvarkingai 
ir Garbės Teismo sprendimas yra taip pat 
teisingas. Jūsų, kaip Vyr. Rinkimų komisi
jos pirmininko, čia duotieji paaiškinimai 
bus labai naudingi dėl rinkimų teisėtumo 
iškeltiems gandams ir abejonėms išsklai
dyti. Visų suinteresuotų tautiečių vardu 
Jums už tai -tariu nuoširdų ačiū. Gal turite 
kokių nors papildomų pastabų mūsų po
kalbio užbaigai?

P. — Aš dėkoju Jums už rodomas nuo
širdžias pastangas visoms praėjusių rinki
mų tvarkingumo bei teisėtumo abejonėms 
išsklaidyti. Esu įsitikinęs, kad beveik visa 
mūsų Bendruomenė nedvejoja išrinktosios 
Tarybos -teisėtumu. Tai kvestijonuoja tie 
asmenys, kurie savo siekiuose respektuoja 
tik asmeniškus įsitikinimus, kurie nesidro
vi diskriminuoti kitą savo tautietį!.. Taigi 
ar kartais šios Jūsų užgirtinos pastangos 
nebus vos išvardintųjų kategorijų asme
nims paskatinimas ir vėl balsiai šaukti: 
„Taryba neteisėta (nes mūsų ten -nėra), 
Garbės Teismas šališkas (nes jis paskelbė 
mums nepalankų sprendimą), Vyr. Rinki
mų komisija negera (nes ji nežiūrėjo ne
gyvenimiškos Rinkimų Nuostatų raidės, 
bet kiekvieno Bendruomenės nario teisės 
ir atsižvelgė į gyvenimo aplinkybių padik
tuotas sąlygas)?!

Klausėjas. — Pirmininke, aš- tikiu, kad 
mūsų lietuviškoje visuomenėje ir Bend
ruomenėje yra žmonių su objektyvaus gal
vojimo galia ir nesugadinta valia. Aš ma
nau, kad jie toliau padės atskirti tiesą nuo 
melo ir teisingai mūsų -tautiečius painfor
muoti.

* * *

STUTTGARTO NUOMONĖ

„Europos Lietuvio“ IV. 1 d. numeryje 
14 (1057) išspausdintas „ELI“ reportažas 
apie Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos š. m. kovo 14-16 d. d. posėdžius. 
Tame reportaže įdomiausia, kad „Dau
giausia diskusijų sukėlė rinkimų komisi
jos ir garbės Teismo pranešimai. Jurgis 
Pauliukevičius glaustai apžvelgė rinkimų 
eigą. Iš turėjusių rinkti -teisę 794 narių ja 
pasinaudojo 642. 465 balsavo patys. 177 
laiškais tiesiog per vyriausiąją rinkimų 
komisiją, kuri buvo Muenchene. Diskusi
jas kelianti problema yra, kad Hanau, 
Hamburgo, Gautingo, Mainzo ir Weinhei
mo apylinkių nariai visi balsavo laiškais, 
o tos privilegijos pasiprašė ne kiekvienas 
balsuotojas atskirai, o tik apylinkių valdy
bos. Garbės teismo pirmininkas dipl. teis. 
Justinas Lukošius pranešė, kad spręstos 
-kelios bylos, dalis jų susijusios su rinki
mais. Teismas rinkimus pripažino galio
jančiais, nes -rado, kad balsuotojų valia 
tikrai buvusi respektuota, dėl kokių nors 
klastojimų -nėra buvę jokių įtarimų“.

Įdomu, ką mūsų dipl. teis, laiko balsuo
tojų valia?! Juk minėtų penkių apylinkių 
balsuotojų valia buvo balsuoti savo apy
linkėse, RN 29 str. tvarka; tų rinkikų va
lia buvo stebėti ir jų balsų skaičiavimą! 
Todėl nė vienas tų apylinkių -balsuotojų ir 
neprašė numatytos RN 38 str. privilegijos. 
Tačiau tų apylinkių vadovybės ir Rinkimų 
komisija nesiskaitė su balsuotojų valia 
balsuoti savo apylinkėse; tų apylinkių na
rius privertė balsuoti laiškais, kad jie ne
matytų, kaip jų balsai „skaičiuojami“... 
Tai kur čia tas balsuotojų valios respekta- 
vimas? Pagaliau kuo remiantis ponas J. 
Lukošius taip drąsiai -tvirtina, kad klasto
jimų nėra buvę?.. Ar galima buvo patikėti 
Rinkimų Komisijos sąžiningumu, jeigu ji 
š. m. sausio 8 d. posėdyje net raštišku tvir
tinimu bandė apgauti teismo dalyvius?.. 
Taip pat tame teismo posėdyje Rinkimų 
komisija negalėjo įrodyti, kas, kur, kada ir 
kam dalyvaujant skaitė 177 balsuotojų

Lietuvių kalba laikraščių ir žurnalų vi
same pasaulyje dabar išeina apie 300. Apie 
100 užsieniuose ir apie 200 Lietuvoj.

Užsieniuose lietuvišką spaudą skaito 
(prenumeruoja) apie 100.000 lietuvių. Lie
tuvoj -apie 1.000.000.

Užsieniuose daugiausia lietuviškų laik
raščių turi JAV lietuviai. Čia eina 4 dien
raščiai: Naujienos, Draugas, Laisvė ir Vil
nis. Porą -kartų savaitėje išeina Dirva ir 
Darbininkas. Savaitiniai Keleivis, Vieny
bė, Tėvynė, Garsas, Sandara. P. L. Žinyne 
dar minimi Technikos Žodis, Ateitis, Die
vo Karalystės Žinios, Eglutė, Evangelijos 
Šviesa, Girios Aidas, Jaunimo Žygiai, Ka
rys, Laivas, Laisvoji Lietuva, Laiškai Lie
tuviams, Lietuva, Lietuvių Dienos, Lietu
vių Naujienos, Moterų Dirva, Mūsų Spar
nai, Mūsų Vytis, Muzikos Žinios, Sėja, 
Svečias, Studentų Gairės, Šv. Pranciškaus 
Varpelis, Tėvynės Garsas, Tremties Trimi
tas, Vytis, Worcesterio Lietuvių Žinios, 
Žvaigždė. Iš žurnalų minėtini Aidai, Var
pas, Metmenys, Akiračiai, Lietuviai Ame
rikos Vakaruose ir anglų kalba leidžiama
sis Lituanus.

Anglijoje— Europos Lietuvis, Išeivių 
Draugas, šaltinis.

Vokietijoje — Nemuno Kraštas, JLB 
VKV Informacijos ir mažlietuvių Keleivis.

Australijoje — Mūsų Pastogė, Tėviškės 
Aidai ir dar pora periodinių leidinių.

Brazilijoje — Mūsų Lietuva ir Sąjunga- 
Alianca.

KAUNO ĄŽUOLYNO LIKIMAS
Architektas V. Žemkalnis keletą kartų 

viešai kėlė klausimą dėl Kauno Ąžuolyno 
likimo, nurodydamas, kad visokie statybų 
užsimojimai gresia sudaryti sąlygas, ku
riose ąžuolai negalėtų išsilaikyti.

Sprendžiant iš balandžio 30 d. Komjau
nimo Tiesoj išspausdinto pranešimo, kova 
dėl Ąžuolyno gal jau ir pralaimėta. Pra
nešta, kad Kauno miesto vykdomasis ko
mitetas priėmęs specialų sprendimą „Dėl 
Kauno Ąžuolyno rekonstrukcijos, tvarky
mo ir priežiūros pagerinimo“. Nuo gegužės 
1 dienos iš Ąžuolyno iškeliamas baldų san
dėlis ir maisto prekybos paviljonas. Iki 
ateinančių metų gegužės mėnesio būsią iš
kelti kiti sandėliai, būsiąs uždarytas šokių 
paviljonas ir — svarbiausia — nutarta nu
matytąjį stadioną statyti perpus mažesnį, 
negu buvo projektuotas (12 tūkstančių 
vietų numatytųjų 24 vietoj)! Visa tai da
roma tuo sumetimu, kad būtų ko mažiau
sia kenkiama ąžuolams, kad Ąžuolynas iš
liktų ramaus poilsio parku.
Tarp ko kita, iš to pranešimo matyti, kad 

Kaune nebėra Vytauto kalno vardo. Sako: 
„Nutarta laikyti Žaliakalnio, Parodos kal
no ir Aukštųjų Šančių ąžuolynus Kauno 
Ąžuolynu.“ (Elta)

balsus, — rinkimų byloje nebuvo rasta tei
sėtai balsavusių laiškais ir tų penkių apy
linkių balsų skaitymo protokolų... Ponas 
Lukošius turėtų prisiminti, kad Pauliuke
vičius teismo dalyviams, vietoj protokolų, 
kyščiojo kažkokį popiergalį, kurio ir šališ
kai nusiteikęs teismas negalėjo pripažinti 
teisiniu dokumentu... Ar G. teismas paga
liau patikrino šią nemalonią aplinkybę?.. 
Ar teismas patikrino, kokia buvo tų apy
linkių balsuotojų valia?.. Tikrai ne! Spren
dimą priėmė tuojau, sausio 8 d. vakare.

Rimčiau pagalvoję, tuojau surasime, kur 
„šuva pakastas“. Radikalinė grupė, turė
dama buv. taryboje persvarą, iš anksto su
planavo žūt būt rinkimuose pravesti visus 
savo siūlomuosius kandidatus ir turėti ta
ryboje keturių penktadalių daugumą. Į 
rinkimų komisiją išrinko , tik savus žmo
nes, nors buvo siūlomi ir priešingos pusės 
kandidatai. Iš garbės teismo „nušalino“ il
gametį jo pirmininką dr. P. Karvelį, kuris 
buvo per daug demokratiškas, ir jo vieton 
pastatė teis. J. Lukošių, kuriam užtikrino 
šiltą vietelę Kr. Valdyboje, kad būtų „pa
klusnesnis“. Tačiau rinkimų komisija ne
daug ką gali padaryti, jeigu apylinkėse 
balsavimai bus pravesti sąžiningai. Todėl 
buvo sugalvota pakeisti rinkimų nuosta
tus, kad už akių balsuotojų laiškai plauk
tų ne į apylinkių rinkimines komisijas, 
kaip iki tol jau buvo praktikuojama, bet 
tiesiog į vyr. rinkimų komisiją. O kad to
kių balsų daugiau atsirastų vyr. r. komisi
joje, tai rinkimus paskelbė darbo dieną, 
kad didesnis skaičius balsuotų tiesiog, per 
vyr. rinkimų komisiją, laiškais. Tačiau, 
kai savanoriškų balsuotojų laiškais atsira
do per maža, tai net ištisoms apylinkėms 
buvo suteiktos „privilegijos“ balsuoti ko- 
respondenciniu būdu, nors tų apylinkių 
balsuotojai ir nenorėjo tų „privilegijų“.

Tik dabar aišku, kodėl rinkimų komisija 
nebuvo „įpareigota“ skelbti už akių bal
suotojų balsų skaičiavimo datos ir vietos. 
Jeigu rinkimų komisija iš tikrųjų galvojo 
balsus skaičiuoti sąžiningai, tai, kad ir 
„neįpareigota“, būti) paskelbusi rinki
kams, kada ir kur balsus skaičiuos, kad 
suinteresuoti galėtų tų balsų skaičiavimą 
stebėti. Tačiau, matyt, bet kokie priešin
gos pusės stebėtojai nebuvo pageidauja
mi...

(iš Savi Nr. 3)

Urugvajuje — Darbas ir šapirografuotas 
parapijos biuletenis Žinios.

Kanadoje — Nepriklausoma Lietuva, Tė
viškės Žipuriai, Moteris ir Liaudies Balsas.

Argentinoje — Argentinos Lietuvių Bal
sas, Laikas ir Vaga.

Italijoje — Saleziečių Balsas.
Kolumbijoje kariais pasirodo Kolumbi

jos Lietuvis; Venezueloje — Tėvų Kelias; 
Prancūzijoje — Bulletin Lithuanien.

Vlikas įvairių šalių kalbomis leidžia El
tos Informacijų Biuletenius: Argentinoj, 
Vokietijoj, Brazilijoj, Italijoj, Ispanijoj, 
JAV — lietuvių, anglų, arabų, ispanų, vo
kiečių, portugalų, prancūzų kalbomis.

Užsienių lietuviai, ypač Nidos leidykla 
Londone, kasmet išleidžia grožinės litera
tūros kūrinių lietuvių kalba, o rašytojas 
Stepas Zobarskas New Yorke, įkūręs Ma- 
nyland Books leidyklą, klasiškus lietuvių 
rašytojų kūrinius leidžia anglų kalba.

Lietuvoje einantieji laikraščiai: Liau
dies Sargyboje, Tiesa, Valstiečių laikraš
tis, Lietuvos Pionierius, Komjaunimo Tie
sa, Sportas, Literatūra ir Menas, Agitato
rius, Vakarinės Naujienos, Tarybinis Mo
kytojas ir Gimtasis Kraštas turi nuo 
20.000 iki 265.000 skaitytojų.

Vilniuje einantieji žurnalai turi nuo 
7.000 iki 227.000 skaitytojų: Tarybinė Mo
teris, Mokslas ir Gyvenimas, Genys, Jau
nimo Gretos, šluota, Švyturys, Mūsų So
dai, Mūsų Gamta, Moksleivis, Nemunas, 
Komunistas, Žemės Ūkis, Mokslas ir Tech
nika, Kultūros Barai, Tarybinė Mokykla, 
Girios, Sveikatos Apsauga ir Pergalė.

Be to, eina madų žurnalas Banga, Ekra
no Naujienos, Statyba ir Architektūra ir 
kt. Studentai skaito 11.000 egz. universite
tuose leidžiamų mokslinių žurnalų medici
nos, pedagogijos, žemės ūkio ir kitose sri
tyse. O 14 rajonų leidžia savo laikraščius, 
turinčius nuo 10.000 iki 15.000 skaitytojų 
kiekvienas. Kituose rajonuose leidžiami 
laikraščiai turi tik po kelis tūkstančius 
skaitytojų. Lietuvos Žvejys Klaipėdoje tu
ri 3.500 skaitytojų. Akmenės cementinukas 
1.400 ir t.1.

Lietuviškų knygų Lietuvoje išleidžiama 
daug daugiau negu užsieniuose, ir jų tira
žas ten nepalyginamai didesnis.

P. Barauskas (pagal Naujienas)

Mėnulis kaltas
Jeigu jūs kartais be priežasties liūdite 

ar džiaugiatės, dėl to gali būti kaltas Mė
nulis. Kai kurie mokslininkai mano, kad 
jis sukelia daugelį žmogaus emocijų — 
nuo „nepasitikėjimo savimi ir irzlumo“ 
iki „entuziazmo ir linksmumo“.

Mėnulio padėtis turi reikšmės kai kurių 
ligų eigai. Ilinojaus universitete nustaty
ta, kad tai gali nulemti būsimo kūdikio ly
tį. Jeigu apsivaisinimas įvyksta 12 dienų 
prieš pilnatį arba 3 dienų po jos laikotar
piu, tai daugiau gimsta berniukų. Jeigu 
kitu metu — daugiau mergaičių.

Kriminalistai pažymi, kad pilnaties me
tu JAV ir Europoje pagausėja nusikalti
mų, vien nužudymų būna 50% daugiau. 
Niujorko gaisrų priežastis tirianti valdy
ba pastebėjo, kad tuo metu net 100% pa
gausėja padegimų. Žymią padegėjų dalį 
sudaro nepastovios psichikos žmonės.

Tokiame tarytum paslaptingame Mėnu
lio poveikyje žmogaus gyvenimui ir elge
siui nėra nieko antgamtiška. Yra duome
nų, rodančių, kad nuo Mėnulio padėties 
priklauso kai kurie elektrofiziologiniai gy
vų organizmų bei žmogaus bruožai. Vieno
je amerikiečių ligoninėje buvo matuojama 
įtampa tarp elektrodų, pridėtų prie žmo
gaus smilkinio ir krūtinės. Pilnaties metu 
ji būdavo didesnė, jaunaties — mažesnė. 
Bendra mūsų organizmo būklė paprastai 
pagerėja, kai įtampa nedidelė, ir pablogė
ja, kai didelė.

Be to, tikriausiai esama ryšio tarp Mė
nulio padėties ir medžiagų apykaitos. Iš 
gausių bandymų su pelėmis, krabais ir au
galais paaiškėjo, kad šių organizmų me
džiagų apykaita sulėtėja pilnaties metu ir 
paspartėja, kai Mėnulis pereina į trečiąją 
fazę.

Kol kas nežinoma, kokiu būdu Mėnulis 
veikia gyvų būtybių organizmą. Kai kurie 
mokslininkai spėja, kad nuo Mėnulio pa
viršiaus atsispindėję Saulės spinduliai pa
keičia atmosferos elektrinę būseną, gal 
būt, todėl jonizuotas oras veikia organiz
mus. Kiti mano, kad visi gyvi organizmai 
iš kitados vandenyje gyvenusių protėvių 
paveldėjo kažkokių fiziologinių procesų 
ritmą, kuris sutampa su periodiškais Mė
nulio kitimais.

(iš Mokslas ir gyvenimas)

G. KAUKAITĖS PASIRODYMAI

Jau kuris laikas garsiojoje Milano La 
Skaloje stažuoja jauna dainininkė iš Lie
tuvos Giedrė Kaukaitė.

Dabar ji su italų ir kitų tautų daininin
kais pasirodė dviejuose La Skaloje suruoš
tuose koncertuose, sudainuodama arijas iš 
„Otelo“ ir „Madam Buterflay“.

3
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TAUTOS FONDUI
. I tr a v , v n • NOTTINQHAMASTautos Fondui aukojo: po 1 sv. V. Dajo- 

ras, P. Miklovas ir P. Senvaitis.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
L. K AT. SIELOVADOS CENTRAS 

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH.

LONDONAS
IŠVAŽIAVUS

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Birželio 7 d., šeštadienį, skautų Živilės ir 
Maironio draugovės švenčia savo 7 metų 
sukaktį.

Programoje: iškilminga sueiga ir vienetų 
pasirodymai. Po to bus šokiai.

Sueiga įvyks Manchesterio Lietuvių Klu
bo salėje. Pradžia 6 vai. p.p.

Seses, brolius ir visą lietuviškąją visuo
menę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

Manchesterio Živilės ir Maironio 
draugovių draugininkai

Sodyboje per Sekmines

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

D. Britanijos Baltų Taryba, kurią suda
ro lietuvių, latvių ir estų atstovai, Londo
ne kasmet suruošia išvežtųjų minėjimą su 
koncertine dalim ir prakalbomis.

Šįmet irgi ruošiamas toks iškilmingas 
minėjimas Sibiran ištremtųjų ir ten žuvu
sių ar kentėjusių mūsų tautiečių. Bet šį
kart minėjimas bus kitokio pobūdžio.

Minėjimas pradedamas pamaldomis St. 
Martin-in-the Fields bažnyčioje, kuri yra 
Trafalgar Square, London, W. C. 2. Ten ir 
kviečiami dalyvauti visi. Lietuvaitės pra
šomos dalyvauti tautiniais drabužiais.

Minėjimas bus birželio 14 d., pradžia 7 
vai. vakaro.

Po tų iškilmingų pamaldų bus einama 
padėti vainiko prie Nežinomojo kario ka
po (Cenotaph).

Kun. S. Matulis, MIC, birželio 8 d. il
gesniam laikui išvyksta į Romą. Tai nebus 
atostogos, bet intensyvaus darbo Marijo
nų generalinis suvažiavimas, kuriame, 
tarp kitko, bus paruošiami, aptariami ir 
nustatomi ateities gyvenimo ir veiklos pla
nai, pritaikyti II Vatikano Santarybos 
nuosprendžiams. Jam Židinyje nesant, pra
šoma kreiptis sielovados, berniukų stovyk
los ir Židinio reikalais į kun. A. Gerybą. 
Skubiam ir svarbiam reikalui esant, gali
ma į kun. Matulį kreiptis šiuo adresu:

Via, Corsica 1, 00198 Roma, Italy.
Kaip ilgai suvažiavimas užtruks, tuo 

tarpu dar sunku pramatyti.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Liet. Koordinacinis Komi
tetas birželio 14 d., šeštadienį, rengia

Išvežtųjų minėjimą.
Minėjimas vyks dviem dalim:
4 vai. p.p. Mostono kapinėse, dalyvau

jant visuomenei ir organizacijoms su savo 
vėliavomis, bus padėtas vainikas prie lie
tuvių paminklinio kryžiaus;

6 vai. p.p. Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klubo patalpose paskaita ir meninė dalis.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 

Komitetas
NAUJAM VYSKUPUI

PAMALDOS OKUPACIJOS SUKAKTIES 
PROGA

Birželio 15 d., sekmadienį, bus atitinka
mos pamaldos atžymėti Lietuvos okupaci
jos 29-sioms metinėms. Pamaldų pradžia, 
kaip ir kiekvieną sekmadienį, 11 vai. ryto.

Vyskupas dr. Antanas Deksnys netrukus 
atvyks į Europą pradėti savo naujos veik
los. Naujakuriui Ganytojui kviečiame pa
dėti ir malda ir auka. Malonėkite aukas 
siųsti Sielovados Centrui arba įteikti vie
tos liet, kunigui. Iš anksto dėkojame.

Kun. S. Matulis, M. I. C.

KONCERTAS MANCIIESTERYJE

PARAPIJOS METINĖ IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Birželio 22 d. rengiama išvyka į pajūrį 
—Hasting's. Užsirašyti klebonijoje, pas S. 
Kasparą, Igną dailidę ar Baltic Stores 
Juras). Kaina 16 šil.

(Z.

PROF. K. LEDERIS LONDONE
Praeitą savaitę Londone lankėsi prof. 

K. Lederis iš Bristolio. Jis čia dalyvavo 
vo specialybės mokslininkų susirinkime.

Profesorius netrukus važiuoja į moksli
ninkų konferenciją JAV.

dr.
sa-

JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ STOVYKLA
Berniukų vasaros stovykla prie Židinio 

šiemet bus nuo liepos 19 iki 26 dienos. Mo
kestis, skaitant gausias iškylas ir pilną iš
laikymą, yra tik 3 svarai. Jeigu iš tos pa
čios šeimos bus daugiau stovyklautojų, tai 
kiekvienam kainuos tik po 2 svaru.

Pramatoma svečių ir iš Vokietijos.
Norinčius prašome užrašyti pas Židinio 

direktorių ne vėliau gegužės 28 d. Greičiau 
— geriau. Užsirašiusiems bus pasiųstos 
smulkesnės žinios.

KETTERINQAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
birželio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hali salėje rengia 

KONCERTĄ.
Programą išpildys mūsų žinomosios 

solistės V. Gasperienė, V. Galbuogytė ir 
baleto šokėja J. Vainoriūtė.

Kadangi šios rūšies kultūriniai parengi
mai mūsų gyvenime yra tikra retenybė, 
maloniai kviečiame visus iš arti ir toli pa
sinaudoti šia proga ir savo gausiu dalyva
vimu paskatinti mūsų mieląsias koncerto 
išpildytojas ir toliau tęsti lietuvišką kul
tūrinį darbą savo pasirinktoje srityje.

Koncertas bus pradėtas punktualiai, to
dėl svečiai prašomi nesivėluoti.

Po programos veiks puikus bufetas ir 
bus šokiai ligi 11 valandos.

Salė iš miesto centro, iš Cannon Street, 
pasiekiama šiais autobusais: 4, 35, 59, 60, 
62 ir 81. Važiuoti ligi Derby Street.

Skyriaus Valdyba

Kitais melais lietuvišką Sekminių 
vifną bouyboje palydėdavo saulute, 
kartą teKo nusivilti saulute, nes atvykstan
čius svečius pasitiko lietus, ir Sodybos 
šeimininKo paruoštos dvi didžiulės palapi
nės narai šį Kartą ouvo naudingos ir pri
glaudė visus. Be to, Sodybos namai ir „Ža
lioji girelė” taip pat turėjo pakankamai 
vietos priglausti ir pasotinti visus, kas iš 
namų nieKo nebuvo atsivežęs.

Skautai su vadovais įsitaisė savo kalne
lyje ir šeštadienį nuo pat pietų pradėjo 
kepti aviną, kurį jiems padovanojo DBLS 
Derbio skyrius. Vakare, nors truputį ir ap
degęs, jis buvo išdalytas išalkusiems.

Tą patį vakarą įvyKo šaunūs šokiai. Salė 
buvo pilna jaunimo. Gera muzika ir links
ma nuotaika sudarė progą susidraugauti ir 
atnaujinti senas pažintis.

Vienas po kito autobusai suko į Sodybos 
kiemą. Jų buvo iš Bradt'ordo, Mančesterio, 
Derbio, Nottinghamo, Coventrio ir kt. 
Ypač jaunimas šiais metais gausiai daly
vavo, kas rodytų, kokia populiari Sodyba 
yra mūsų jaunimui ir kiek tas jaunimas 
yra įsijungęs į mūsų bendrąją veiklą.

Sekmadienis pradėtas pamaldomis po at
viru dangum. Mišias atnašavo ilgus metus 
JAV išbuvęs mūsų gerai žinomasis buvęs 
Sv. Kazimiero bažnyčios klebonas kun. J. 
Sakevičius. Prieš pamaldas atvyksta dar 
dviem autobusais lietuvių iš Londono ir 
daug tautiečių iš Londono ir kitų vietų sa
vo privačiomis priemonėmis. Sodybos aikš
tė pilna mašinų ir palapinių. Dabar jau vi
si renkasi į pamaldas. Saulutė vėl šviečia. 
Visų nuotaika pasitaiso. Pranešama sek
madienio programa. Čia pat aikštėje skau
tės suruošė bazarą ir loteriją. Bazarui va
dovauja s. G. Zinkienė. Bazare išdėstyti 
pačių skaučių padarytieji ir tėvų suauko-

VOKIETIJA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

KNYGOS AUTORIUS SVEČIUOSE
DVIGUBAS SUBUVIMAS

Gegužės 17 d. A. Kukanauskas atšventė PADĖKA

subu- 
bet šį

tieji daiktai. Loterijai numatyti 74 prizai, 
kuriuos iš rėmėjų sūrumo J. oamaševi- 
cius. Jis ir praveue loteriją, Kuri turėjo di- 
aeiĮ pasiseKimą. čia pat „.Dainora” suruo
šė savo tradicinę lietuvišKų Knygų, gintaro 
ir Įvairių ranikaaroių nei ploKstenų paro- 
aą. DanKytojų netruKO, nors visi lauke di
džiojo jvyKio — tautinių SoKių festivalio.

Festivalyje dalyvavo Bradtordo „Atžaly
nas” su savo vaoovemis B. ualciunaite ir 
J. Traskiene, IVlancnesteno DHLS Jauni
mo skyrius su savo pirmininke B. Snabai- 
tiene, Londono jaunučių grupė, Kurią įKU- 
re V. Jurienė ir P. Nenortienė, Lonuono 
jaunimo grupe „Granais” su savo vadovais 
J. Baubliene ir J. aikiu. Iš viso dalyvavo 
65 asmenys. Sušokta 22 šokiai. Tautiniai 
rūbai ir muzika sudarė malonų įspūdį. 
Ypač buvo jaučiama mūsų šokėjų padary
toji pažanga šokime, bet kartu ir nevieno
das kai kurių šokių išpildymas, į ką vado
vai turėtų atkreipti dėmesį ir stengtis juos 
subendrinti.

Po šokių visi dalyviai su vadovais buvo 
pakviesti į trumpas vaišes, kurias paruošė 
DBLS Centro Valdybos pirm. J. Vilčinskas 
su ponia. Jiems pagelbėjo Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės pirm. S. Nenortas. Pasi
stiprinę šokėjai dalijosi įspūdžiais, ir buvo 
girdėti pageidavimų, kad būtų ruošiama 
daugiau panašių jaunimo sąskrydžių.

Vakarui artėjant, daugumas pamažu, 
nors ir nenoromis ruošėsi kelionei į na
mus. Pirmadienį tik maža dalelė atosto
gautojų dar bandė tęsti sąskrydžio nuotai
kas, o į vakarą Sodyba vėl ištuštėjo, tik 
palapinės, įrengimai ir kitkas liudijo, kad 
čia įvyko kažkas nepaprasta, kad dar kar
tą pasibaigė Sekminių sąskrydis.

Šiais Šeimos ir Švietimo metais Motinos 
dienos minėjimą surengė Vargo mokyklos 
mokinės, vadovaujant mok. Žibutei Povi- 
lavičiūtei-Pagels. Mokytoja, palaikydama 
šeimos pedagogines tradicijas (jos tėvelis 
rašyt., EL bendradarbis Stp. Vykintas mo
kytojauja Vasario 16 gimnazijoje, o motu
tė yra buvusi Memmingeno Vargo mokyk-

(J. Varčius), Lietuvių jūrų mokykla 
Flensburge (P. Mažeika), Baltijos Univer
sitetas Hamburge (prof. dr. V. Manelis), 
Suaugusių švietimo institutas Wuerzburge 
(dipl. inž. K. Krulikas). Be čia suminėtų 
mokslo įstaigų aprašų yra dipl. inž. K. 
Kruliko studija apie profesinius atsieki- 
mus per trejus su puse metų. Joje rasime 
žinių apie Tarptautinį Muencheno Univer
sitetą, apie Taikomosios dailės institutą 
Freiburge ir daugybę kitų mokyklų ir nuo
stabiai didelį skaičių įvairiausių 
ruoštų beveik visose stovyklose.

kursų,

Knygos „Raudonųjų stovyklose“ auto
rius kun. Juozas Hermanovičius, MIC, ap
silankė Lietuvių bažnyčios klebonijoje ir 
pasidalijo įspūdžiais iš praeities ir iš balt- 
gudžių veiklos.

MIRĖ ADOLFAS GABRIELAITIS
A. Gabrielaitis mirė gegužės 26 d., turė

damas 67 metus. Palaidotas iš Lietuvių 
bažnyčios lietuvių kapinėse birželio 2 d.

IŠVYKA SODYBON
Šiais metais išvyka į Sodybą londonie- 

čiai nelabai domėjosi. Nusamdyta du auto
busai, bet žmonių buvo beveik tik vienam 
ir dar vos keli. S. K.

savo 55 metų amžiaus gimtadienį ir kartu 
įkurtuves prieš kiek laiko pirktuose na
muose.

Ketteringe šiaip nebūdavo girdėti, kad 
kas iš lietuvių minėtų savo gimtadienius, 
o A. Kukanauskas savojo nenuslėpė ir at
šventė jį ne vien savo šeimoje — buvo pa
sikvietęs ir svečių. Diena praleista jaukio
je nuotaikoje, o svarbiausia, kad lietuviš
koj šeimoj. Sugiedota ilgiausių metų.

Dar gal primintina, kad Kukanausko sū
nus ir duktė kalba gerai lietuviškai. Duk
ters vyras irgi šiek tiek moka lietuviškai, 
nors yra anglas.

J. Liobė

Bradfordo „Atžalynas“ dėkoja DBLS 
Valdybai, jos pirmininkui J. Vilčinskui ir 
poniai už suruoštas vaišes Sodyboje tau
tinių šokių šokėjams ir jų vadovams po 
programos per Sekmines. Nuoširdus ačiū.

Atžalyniečiai

Gerb. p-lę JANET VALANTINAITĘ ir 
Mr. IAN HARDY, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikinu ir 
saulėto gyvenimo linkiu.

J. Levinskas

Kun. J. SAKEVIČIUS IŠVYKO ROMON
Gegužės 27 d. kun. Jonas Sakevičius, 

MIC, išvyko į Romą, kur prasidės Marijo
nų vienuolijos kapitula.

ATOSTOGŲ Į AMERIKĄ
Antanas Parulis atostogų išvyko į JAV 

ir numato ten prabūti apie 5-7 savaites.

ATOSTOGOS LIETUVIŲ NAMUOSE
Grįžę iš didžiojo Sekminių subuvimo 

Lietuvių Sodyboje, savaitę atostogų Lietu
vių Namuose praleido C. ir S. Markevičiai.

Jie nuolat gyvena Bilstone ir ten vado
vauja viešbučiui ir barui.

LEIQH
EKSKURSIJA Į MANČESTERĮ

Birželio 14-15 d. d. DBLS Leigh skyrius 
ruošia ekskursiją į Manchesterį — į išvež
tųjų minėjimą.

Užsirašyti prašome pas kultūros ir trans
porto vadovą J. Blažį ar kurį kitą skyriaus 
valdybos narį ar seniūną.

Skyriaus Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Didesnio masto organizacinis darbas ir 
stovyklos Rajono skautų vadovybei kelia 
rūpesčių ir sudaro sunkumų. Viskam rei
kia daugiau lėšų!

Mokyklinio amžiaus jaunimas neturi pi
nigų. Tik baigusieji mokyklas pradeda už
sidirbti, kad pajėgtų dalyvauti skautiškuo
se susibūrimuose, apsimokėti kelionės iš
laidas, susitaupyti stovyklinį mokestį. O 
jauniesiems padeda tėvai.

Visi darbai darosi lengvesni, kai plačio
ji visuomenė supranta jaunimo padėtį ir 
vadovų darbą ir maloniai paremia. O mus 
remia ilgametė globėja DBLS, Lietuvių 
Sodybos vedėjas J. Lūža ir plačioji visuo
menė. Štai ir dabar DBLS ir Sodybos ve
dėjas leido Sekminių proga G. Zinkuvie- 
nės vadovaujamoms vyresniosioms skau
tėms Sodyboje pravesti bazarą, loteriją ir 
kitaip skautiškai prisistatyti. Tuo bus pa
pildyta skautiška kasa, nes gi reikės priim-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 15 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — birželio 8 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
ROCHDALE — birželio 22 d., 12 v.
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
DERBY — birželio 8 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAM —birželio 15 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 22 d., 11.15 v., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 29 d., 11.15 v.. 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — liepos 6 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
COVENTRY — liepos 13 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS
Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa

sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos

...„KAI TIK VYŠNIOS PABALS "...
Pavasariui auštant, kiekvienam malonu 

pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos. 
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.

Šiuo metu turime šias plokšteles: 
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė 
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas, liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.

Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos, 
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki 
59/6.

VĖLIAUSIAI GAUTOS PLOKŠTELĖS: 
Virgilijus Noreika — Pirmoj daly — Liau
dies dainos, antroje: Bacho Avė Maria, Bi
zet Agnus Dei, Balsio Lopšinė ir kit. V. No
reika yra žymus lyrinis tenoras.

Palangos Juzė — Vysk. M. Valančiaus 
apysakaitė.

Lietuviškos vestuvės — Senovinės Ku
piškėnų vestuvės.

Naujas romanas:
Alės Rūtos — Vieniši pasauliai, Liet. 

Knyg. klubo leidinys, 265 psl. Kaina 33 šil.
Užsakoma: DAINORA, 14, Priory Rd. 

Kew, Surrey. Ten pat dovanoms gaunama 
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
koma spauda.

los mokytoja), ne vien sąžiningai atliko 
savo pareigas, kurias prisiėmė prieš 7 
mėn., bet jau pasirodė su savo mokinėmis 
antrą kartą. Kalėdų eglutės parengimas 
(greičiausiai pagelbstint ir motinai) buvo 
gana įdomus ir aktualus, ypač scenos vaiz
delis.

Motinos dieną mokinės turėjo visai nau
ją programą. Jų penketukas padeklamavo 
„Pas motinėlę“ ir padainavo tris daineles: 
„Saulelė tekėjo“, „Blynai“ ir „Plaukė žą
selė“. Jaunučių šokių grupė pasirodė pir
mą kartą, pašokdamos „Kalvelėlis" ir „No
riu miego, saldaus miego“. Jauniausia mo
kinė Brigita Dasytė padeklamavo „Mamy
tės padėjėja“, o Ilona Vernerytė — „Vaini
kas Mamytei". Iš buvusių mokinių Florida 
Butkutė paskaitė iš Eglutės apie Motiną, o 
Kristina Radzevičiūtė (ji vadovavo visai 
programai) padeklamavo „Našlaitės gegu
žis". Visa programa buvo tobulai ir laisvai 
atlikta. Čia reikia pripažinti mokytojos su
gebėjimus.

Pabaigai pasirodė ir didesniųjų mergai
čių tautinių šokių grupė. Jos kartu su mo
kytoja pašoko „Sadutę“.

Scena buvo meniškai papuošta buv. mo
kyt. Vyt. Bernoto dėka. Ypač buvo įspū
dingas Vargo mokyklos paveikslas: motina 
prie ratelio moko vaikutį.

Prie minėjimo prisidėjo ir Apylinkės 
Valdyba. Pirmininkas trumpai pakalbėjo 
apie motiną ir apie Memmingeno lietuvę 
motiną, kuri yra tikroji Vargo mokyklos 
mokytoja namuose. Štai kodėl buvo pagei
dauta, kad Šeimos ir Švietimo Motinos die
na būtų parengta bendrosios mokyklos 
mokiniukų, kad visi pamatytų darbo ir 
mokymo dalinius vaisius. Baigiant minėji
mą, mokytoja su mokinėmis išdalino vi
soms esančioms motinoms dovanas: po gė
lių puokštę.

K. Ž.

SUKURTA APYLINKĖ

Balandžio 7 Nordrhein-Westfalijos sosti
nėje Duesseldorfe įvyko atsteigiamasis 
vietos apylinkės narių susirinkimas, ku
riame dalyvavo 11 tautiečių. Visi pasirašė 
perregistravimo pareiškimus ir išsirinko 
šią valdybą: pirmininkas M. Valaitis, sek
retorius K. Balnys, kasininkas K. Gumu- 
liauskas ir revizorius Aug. Bauras.

Apylinkės adresas: K. Balnys, 4 Dues- 
seldorf-Wersten, Pattscheiden Str. 28.

KAS BUS TAME LEIDINYJE?

Kad leidėjui paaiškėtų leidinio tiražas, 
kad prenumeratoriai būtų galima įdėti j 
leidinį, manantieji pirkti šį leidinį, prašo
mi pranešti Kultūrai Remti Draugijai, 
7026 So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636. Pinigų nesiųsti. Provizoriniais ap
skaičiavimais šis 600 puslapių leidinys, 
įrištas kietais viršeliais, turėtų kainuoti 
apie 8-9 dol.

(V. L.)

MIRUSIEJI
Kovo 5 d. Kaiserslauterne buvo palaido

tas Kazys Kučas, 8593 LS kuopos ir LB 
Kaiserslauterno apylinkės narys. Velionis 
buvo gimęs 1912 m. lapkričio 21 d. Čikago
je, JAV. I Lietuvą atvežtas 1914 m., ten 
pradžioje gyveno Pasvalyje, o nuo 1938 
ūkininkavo Gudelių kaime, Kretingos ap- 
skr. 1931-38 m. tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, išsitarnaudamas vyr. puskarinin
kio laipsnį 7 pulke. 1942-45 m. buvo virši
la lietuvių savisaugos batalione. Mirė stai
giai vasario 28 d. Laidotuvių apeigas atli
ko kun. B. Liubinas, prie kapo atsisveiki
nimo žodį tarė 8593 LS kuopos vadas kapt. 
Juozas Venckus.

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

EUROPOS LIETUVIS —
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Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARK 2470.

ti iš Vokietijos atvykstančius lietuvius 
skautus į Rajono jubiliejinę stovyklą.

Stovyklai paremti šiuo metu aukojo ra
šytojas v.s. R. Spalis iš Halifaxo 5 sv. ir 
E. Vaitkevičienė iš Derbio 1 sv.

Aukotojams ir rėmėjams reiškiu nuo
širdžią skautišką padėką.

Budžiu.
s. J. Maslauskas 
Rajono Vadas

vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR
TYRS' CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pokelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd., 

London, E.2.

„Lietuvių švietimas Vokietijoje“ ruošia
mame leidinyje anksčiau buvo pranešta 
kurie turimi aprašai buvusių darželių, 
pradžios mokyklų, progimnazijų ir gimna
zijų. Dar norima painformuoti, kad tame 
leidinyje tilps ir specialinės mokyklos bei 
įvairiausi kursai. Jau turimi aprašai: Lie
tuviai klierikai Eichstaetto kunigų semi
narijoje (kun. Aug. Steigvila), Lietuvių 
aukštesnioji prekybos mokykla „Žibintas“

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija uesiima atsakomybės.
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