
XXIII metai

Birželis
Prieš trisdešimt metų Sovietų Sąjunga 

susitarė su nacine Vokietija pasidalyti Ry
tų Europos valstybių teritorijomis, ir Rau
donoji Armija netrukus Okupavo Lietuvą, 
o Kremlius čia tuojau pat pastatė savo 
Okupacinę valdžią. Tai ryški agresija, ku
rios sovietai negali paneigti ir nuslėpti nuo 
laisvojo pasaulio akių: JI ĮRAŠYTA JUO
DŽIAUSIAI Į PASAULIO ISTORIJĄ.

Sovietų Sąjunga, nusavindama ūkius, 
namus, įmones, santaupas, religinių bend
ruomenių maldos namus ir jų turtus, pa
neigdama pagrindines laisves ir teises, 
tuojau griebėsi persekioti ir naikinti Lie
tuvos gyventojus. Nekalti žmonės buvo su
iminėjami, kalinami, žiauriai tardomi, tre
miami ir žudomi.

Lietuvių tautos naikinimas tęsėsi ištisus 
metus, kol tarp abiejų santarvininkų pra
sidėjo karas. Vien tik 1941 m. birželio 14- 
15 dienomis buvo suimta daugiau kaip 
34.000 gyventojų ir ištremta į Sibirą. Ru
siškojo bolševizmo siautėjimas, jo žiaury
bės, įvykdytos Lietuvoj, buvo vienos žiau
riausių žmonijos istorijoje. Sovietų Sąjun
ga, 1944 m. vėl Okupavusi Lietuvą, dar su 
didesniu įnirtimu sunaikino 400 tūkstan
čių nekaltų tautos aukų.

MIELIEJI LIETUVIAI! Su didele širdgė
la ir giliu liūdesiu prisimindami okupanto 
žiaurumus, labai pagarbiai minime 1941 
m. .tautos sukilimą, nors ir trumpam atsta- 
čiusį Lietuvos nepriklausomybę, ir 1944- 
1952 m. visuotinį ginkluotą pasipriešini
mą, siekusį vėl atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę.

Todėl, lenkdami galvas sovietinio geno
cido aukoms ir žuvusioms kovoje už tautos 
laisvę pagerbti, visi kaip vienas ryžkimės 
kovai su okupantu, kad veikiau lietuvių

Septynios DIENOS
Argentijoje neramu

Bent 17 Argentinos miestų yra apėmę 
neramumai. Rosario srities komendantas 
net nesiklausęs prezidento panaudojo ka
riuomenę riaušėms malšinti. Po to jau ir 
kitur naudojama kariuomenė prieš de
monstrantus ir streikuojančius.

Areštuota daugiau kaip 100 veiklesnių 
argentiniečių, kurie kaltinami suokalbiu. 
Daugumas areštuotųjų yra buvusio dikta
toriaus Perono gerbėjai.

Pasikeitimas šnipais
Prancūzija atidavė Rytų Vokietijai du 

už šnipinėjimą nuteistus vokiečius.
Už tai ji gavo du studentus, kurie Rytų 

Vokietijoje buvo nuteisti už pagalbą vokie
čiams pabėgti per sieną, ir vieną šnipą.

Įtempimas dėl arešto
Bilbao mieste, Ispanijoje, policija areš

tavo vyskupijos būstinėje prisilaikiusius 
penkis kunigus, kurie rašė laiškus teisin
gumo ministeriui, kad būtų sustabdytas 
teroras, o J. Tautas ir tarptautinį Raudo
nąjį Kryžių prašė atsiųsti stebėtojus.

Toks areštas prieštarauja konkordatui, 
dėl to gali paaštrėti santykiai tarp Bažny
čios ir valstybės.

Kunigai ten padeda baskams kovoti už 
savo teises.

Olandai baisisi savimi
Olandijos vyriausybė paskelbė raportą 

karinių nusikaltimų, kuriuos padarė olan
dai tada jų valdytoje Indonezijoje. Pats 
ministeris pirmininkas išreiškė pasibaisėji
mą.

Nusikaltimai buvo padaryti tarp 1945 ir 
1950 m. Celebo saloje, malšindami sukili
mą, olandų daliniai be teismo sušaudė 200- 
300 gyventojų, kaime kitur sušaudė 350- 
400 gyventojų, atsikeršydami už 3 nužu
dytus karius.

Suregistruota apie 150 atsitikimų, kur 
buvo padaryti karo nusikaltimai.

Neramumai Kinijoje
Sov. Sąjungos spauda skelbia, kad dau

gelyje Kinijos vietų padėtis yra įtempta, 
kai kur civiliai gyventojai priešinasi ka
riuomenei.

Maskva dėl tų neramumų kaltina Kini
jos vadus ir jų politiką.

Prezidentas priešingas
JAV prez. Niksonas nurodė, kad jis nėra 

palankus plėsti prekybai su komunisti
niais kraštais. Jis yra tos nuomonės, kad 
turi būti tarp abiejų pusių sprendžiami 
kartu ne tik prekybos, bet ir visi kiti klau
simai.

Kongrese didėja palankumas plėsti pre
kybai.

tauta atstatytų valstybinę nepriklausomy
bę.

Siekimas tautos laisvės ir kova dėl jos 
tejungia mus visus bendran Lietuvos lais
vinimo darban.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

MIRĖ DR. PIJUS GRIGAITIS

JAV mirė ilgametis „Naujienų“ dienraš
čio vyr. redaktorius, visuomenės veikėjas 
ir politikas dr. Pijus Grigaitis.

ATSISVEIKINTA SU DR. P. GRIGAIČIU
VLIKO pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 

gegužės 25-26 dienomis lankėsi Čikagoje. 
Jis dalyvavo Lietuvių Fondo suruoštuose 
pietuose ir ten kalbėjo apie Lietuvos lais
vinimą ir Vliko veiklą. Dalyvavo dr. Pi
jaus Grigaičio , Naujienų redaktoriaus ir 
ALTO vicepirmininko, atsisveikinime ge
gužės 25 d. koplyčioje ir Vliko vardu tarė 
atsisveikinimo žodį. O gegužės 26 d. daly
vavo laidotuvėse tautinėse kapinėse. (E)

PRAŠOMA SIŲSTI NUTARIMUS
Lietuvių ar jų drauge su latviais ir es

tais suruoštuose Birželio įvykių minėji
muose priimtuosius nutarimus prašoma 
siųsti kraštų vyriausybėms, parlamenta
rams ir dėti pastangų, kad būtų išspaus
dinti vietinėje spaudoje. (E)

CHORO SUKAKTIS
New Yorke operetės choras paminėjo sa

vo 50 m. veiklos sukaktį.
Pasirodo, 1919 m. gegužės 17 d. Brook- 

lyne buvo pastatyti R. Planquette operetė 
„Kornevilio varpai“.

Jubiliejus paminėtas koncertu su solis
tais ir chorais.

Kietos linijos pavaduotojas
Čekoslovakijos komunistų partijos vado 

Husako pavaduotoju išrinktas Strougalas, 
vienas kietosios politikos vykdytojų, išva
lęs spaudą ir partijos provincijos skyrius 
nuo reformininkų.

Kaip pavaduotojas jis perimtų partijos 
vadovybę, jei Husakas pasitrauktų.

Sudrausminami partiniai
Porą dienų posėdžiavęs, Čekoslovakijos 

komunistų partijos centro komitetas savo 
nutarimuose nurodė, kad jis nenori, jog 
pasaulio komunistų partijų kongrese būtų 
keliamas okupacijos klausimas. Tas klau
simas būsiąs išspręstas tarp pačių Varšu
vos pakto kraštų.

Jau anksčiau buvo nurodinėjama, kad 
Maskva laukianti tokio pareiškimo.

Be to, komitetas nutarė sudrausminti 
tuos partijos vadovybėje buvusius komu
nistus, kurie okupacijos dienomis ar vėliau 
pasireiškė kuo nors antisovietiškai. Dėl to 
keletas tokių nutarta pašalinti iš komiteto.

šeši partijos nariai pakaltinti nusižengi
mu drausmei už tai, kad paskelbė atsišau
kimą „2.000 žodžių“. Dalis jų prisipažino 
kalti.

Sudaryta komisija išaiškinti, kuo nusi
kalto tie vyriausybės nariai, kurie okupa
cijos dienomis buvo užsieniuose.

Iš tų baudžiamųjų atkakliausiai kol kas 
laikosi dr. Kriegelis, kuris buvo pašalintas 
iš centro komiteto. Jis nepripažįsta paša
linimo ir kaltina partijos vadovybę, kad ji 
stengiasi pateisinti okupaciją. Savo metu 
jis dalyvavo Čekoslovakijos delegacijoje, 
kuri turėjo pasirašyti Maskvoje okupaciją 
įteisinantį protokolą. Kriegelis nepasirašė 
ir buvo suimtas, bet delegacija išreikalavo 
paleisti jį. Savo parlamente jis balsavo 
prieš tą susitarimą ir dabar sako, kad da
ręs tai, remdamasis didžios daugumos rin
kėjų norais ir jausmais.

Busimasis prezidentas
Birželio 15 d. prancūzai turės galutinai 

nuspręsti, kas bus jų prezidentas.
Pirminiuose rinkimuose daugiausia bal

sų gavo gaulistas Pompidou. Kiti du dau
giausia balsų gavusieji — dabartinis vice
prezidentas Poher ir komunistas Duclos.

Taika dar toli
Paryžiaus pasitarimuose dėl taikos Viet

name vieningai laikosi šiaurės Vietnamo 
ir Pietų Vietnamo išlaisvinimo fronto at
stovai. Jie reikalauja, kad be jokių sąlygų 
būtų atitraukta JAV kariuomenė ir suda
ryta koalicinė vyriausybė.

Amerikiečiai ir Pietų Vietnamo atstovai 
dar nesuranda galimybių, kaip galėtų būti 
sudaryta ta koalicinė vyriausybė.

Bereikalingas eikvojimasis
Žvilgterėję į statistikas, tegu ir netiks

liai, vien iš lubų, tur būt, sudarytas, mato
me, kad šiapus Atlanto ir kitokių vande
nynų didžiausią lietuvišką bendruomenę 
turime Vokietijoje. Ne tik matome iš sta
tistikų, bet ir tikime, kad tie daugelį tūks
tančių lietuvių rodantieji skaitmenys yra 
tikri ar apytikriai, nes juos kartoja visi, 
partiniai ir nepartiniai.

Šiapus vandenynų Vokietijos bendruo
menė yra ir pati, rodos, turtingiausia švie
suomene. Statistikos ir čia neturime, bet 
kuriame gi krašte iš tiesų yra tiek lietu
viškos inteligentijos šiapus vandenynų, 
jeigu ne Vokietijoje? Tur būt, visi kiti 
kraštai kartu sudėti jos tiek nesudarytų. 
O jeigu bendruomenėje yra daug šviesuo
menės, tai turėtų būti ir daug šviesių idė
jų ir joms įgyvendinti jėgų.

O ką gi mes matome toje didžiausioje 
bendruomenėje, kur tiek daug šviesuome
nės?

Ji atlieka pozityvių ir pagarbos vertų 
darbų. Bet labiausiai į akis metasi amžini 
nesutarimai, kurie negali netrukdyti dar
bo. Dar nesibaigia išsisklaidyti dūmai vie
no sprogimo, kai prasideda kitoks erzelis, 
kuris irgi nusitęsia jeigu ne metais, tai 
mėnesiais. Saulė, kaip astronomai tvirtina, 
turi sprogimus kas vienuolika metų, o Vo
kietijos lietuvių bendruomenėje jie vyksta 
beveik ar tikrai nuolat, be jokio perstojo. 
Kad tik kas, tai jau ir erzelis, tarytum 
žmonės niekaip nepajėgtų sueiti į vieną 
būrį, sutarti ir imtis bendro darbo, kurio 
per akis yra visur, tai turi būti ir Vokieti
jos lietuvių bendruomenėje.

Paskutinis toks virimas prasidėjo dar 
praeitais metais, kai artėjo rinkimai į 
bendruomenės tarybą. Dar ir šiandien ta 
istorija nesibaigia, nes nesutarimų ugnis 
vis pakurstoma naujais degamosios me- 
džiagoskiekiais. Ar tai nėra per didelė pra
banga, kai didžiąją bendruomenės darbo 
naštą vis dėlto turėtų nešti ta šviesuome
nė, kuri užimta nesibaigiančiais ginčais? 
Kas ir kada dirbs, kai energija išeikvoja- 
ma tuštiems ginčams?

Apsišaudymas ir atsišaudymas vyko dėl 
priešrinkiminių atsišaukimų, paskui dėl 
džiagos kiekiais. Ar tai nėra per didelė pra 
laimėjimų, dėl to, kas pagal kieno progra
mą žada dirbti. Dabar ginčo šaltinis pasi-

SOCIALDEMOKRATŲ SEMINARAS

Liepos 11-13 d. d. Bad Godesberge ren
giamas liet, socialdemokratų seminaras, į 
kurį kviečiami Vokietijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose gyveną socialdemokratai. 
Dienotvarkėje numatomi politiniai refera
tai ir diskusijos, kuriose galės dalyvauti ir 
kitų srovių tautiečiai. Pragyvenimas kai
nuos 12 DM į parą.

Kadangi birželio mėn. planuotoji konfe
rencija Anglijoje neįvyks, tai atvykę į se
minarą įvairiuose kraštuose gyveną bend
raminčiai turės progos pasitarti dėl liet, 
socialdemokratų Europoje apsijungimo į 
vieną organizaciją.

Užsirašyti pas dr. V. Bylaitį, 53 Bonn, 
Schumannstr. 82.

SU PRISIMINIMAIS IR LINKĖJIMAIS
Sekminių sąskrydžio proga Lietuvių So

dybos vedėjas gavo tokį prisiminimais ir 
gerais jausmais paremtą laišką:

„Malonus p. Lūža, prisimindami „senus 
gerus laikus“, kuomet ir mes kartu su 
draugais ir pažįstamais suskrisdavome Jū
sų taip gražiai tvarkomon Lietuvių Sody- 
bon Sekminių ar kitų švenčių bei atostogų 
proga, mes, buvę įvairių Anglijos vietovių 
DBLS nariai, dabar Chicagoje gyveną ir 
Anglijos Lietuvių Kluban susispietę lietu
viai, tęsdami Jūsų pradėtąją gražią tradi
ciją, šiandien kaip ir Jūs susirinkome Sek
minių gegužinėn.

„Kepdami avinus puikiame Bučo sode, 
lenkiame „kaušus“, linksminamės ir, ne
pamiršdami savo už Atlanto pasilikusių 
brolių ir seserų bei draugų, siunčiame 
Jums visiems savo nuoširdžiausius linkė
jimus. Likime sveiki“.

L. Venckus,
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo 

Valdybos Pirmininkas

SVIESTAS UŽSIENIAMS

Virbalyje, kaip rašo vilniškė Tiesa, svies
to gamykla įvykdžiusi planą 106 procen
tais. Gamykla pagaminusi sviesto už du su 
puse milijono rublių.

Daugiau kaip 300 tonų aukščiausios rū
šies sviesto buvę eksportuota į Lenkiją, 
Rytų Vokietiją ir Iraną (Persiją). 

darė rinkimai. Vieni tvirtina, kad jie buvo 
teisėti, kiti tą teisėtumą ginčija.- Keisčiau
sia, kad ginčas dėl rinkimų teisėtumo pra
dedamas dabar, kai patys rinkimai praėjo 
jau prieš pusmetį. Išrinktos ne tik taryba, 
bet ir valdyba. Argi taip ir bus ginčijama
si ligi kitų rinkimų?

Jeigu kas būtų norėjęs neteisėtų rinki
mų, žinoma, negerai būtų daręs. Bet rinki
mų komisija mums smulkmeniškai aiški
na, kad jokių neteisėtumų nebuvo. Ar vi
si visais turi nebetikėti, argi iki to jau pri
gyveno mūsų bendruomenė?

Ginčan įsivėlusiems žmonėms, greičiau
sia, sunku be aistrų pažvelgti, dėl ko iš tik
ro kovojama. Atokiau stovintis lietuvis vi
sada kelia sau tokį klausimą. Ne kartą 
žmonės sujunda, kai eina kalba dėl pinigų 
ir pelnų. Ar Vokietijos lietuvių bendruo
menė turi kokių nors turtų ar pinigų, kad 
išrinktieji, štai, imtų ir pasipelnytų? Iš
skyrus Vasario 16 Gimnazijos pastatus, at
rodo, kad neturi. O ir Gimnazijai valdyti 
juk sudarytas atskiras vienetas. Taigi vi
sas turtas yra lietuvių apylinkės kaip or
ganizuoti vienetai ir patys lietuviai. Tie 
lietuviai, vadovaujami šviesuomenės, ga
lėtų nemaža padaryti, jeigu ne kurioj kitoj 
srity, tai bent lietuvybei išlaikyti. Ar tam 
čia darbui vadovaus vieni Jonai, ar 
vieni Petrai, kažin, ar tai turi lemiamos 
reikšmės. Žinoma, kad būtų geriausia, jei 
dirbtų visi, vieni kitiems talkininkauda
mi, be priekabių, be didelių intrygų, be 
kaltinimų, kuriems kartais prireikia labai 
smulkių ir abejotinų argumentų.

Demokratiškai tvarkantis, gali reikštis 
įvairios pažiūros į reikalus ir jų svarsty
mą, o ypač į užsimotųjų darbų vykdymą. 
Tačiau ir demokratija išvirsta į anarchiją, 
kai niekas su niekuo nebesiskaito ir savo 
pažiūrą nori padaryti dievuku. Turėdami 
bendruosius lietuviškus reikalus galvoje, 
galime tik apgailestauti, kad tokie reiški
niai vyksta lietuvių bendruomenėje, pačio
je šviesiausioje ir pajėgiausioje šiapus 
vandenynų.

PASAULIS APLINK MUS
LENKIJA IR VAKARŲ VOKIETIJA

Ne tik politikus, bet ir Rytų Europos rei
kalais besidominčią Vakarų visuomenę 
nustebino didelis gomulkinės Lenkijos po
litikos posūkis. Juk Gomulka nuolat rodė, 
kad jis su Vakarų Vokietija nenori turėti 
nieko bendra. Staiga tas pats Gomulka da
bar pasiūlė V. Vokietijai, tam priešui, i 
kurio pusę net pažiūrėti nenorėta, sėstis 
prie stalo ir kalbėtis. Santykiuose su Vo
kietija Lenkijai labiausiai rūpi tos žemės, 
kurias ji per Sov. Sąjungos malonę gavo 
po karo ir iš kurių buvo ištremta milijonai 
vokiečių. Tų žemių Vokietija (žinoma, va
karinė) niekada dar nėra išsižadėjusi.

O jeigu būtų susėsta rimtai kalbėtis dėl 
tų žemių, tai iškiltų ir dar daugybė kito
kių klausimų, kuriuos reikėtų ar būtų ga
lima aptarti. Svarbiausia, žinoma, šiuo me
tu, kas atsitiko Lenkijai, kad dabar jau ji 
panoro pradėti kalbą?

Spėjama, kad Lenkija labai realiai žiū
rinti į savo globėją Sov. Sąjungą, kuri da
bar vis labiau turi kreipti dėmesį į Tol. 
Rytus. Kinijos pasienyje didėja nesusipra
timai, dėl to ten turės būti laikomi didesni 
kiekiai sovietinių karinių pajėgų. Kai Sov. 
Sąjunga bus ten užimta, jai nebegalės per
daug rūpėti Europos reikalai. Tai Lenkija 
nebeteks globėjos, jos užimtosios vokiečių 
žemės galės atsidurti pavojuje. Vadinas, 
reikia jau dabar pradėti aiškintis su bu
vusiu tų žemių savininku geruoju.

Dabar aiškintis patogu ir tuo, kad V. Vo
kietija kol kas dar neturi atominių ginklų. 
Dar praeis koks penketas metų, ir ji tokius 
ginklus turės ir galės pradėti jais gąsdinti 
Lenkiją, jei nebus išsiaiškinti nesusiprati
mai ir nesutarimai.

Be to, V. Vokietijos vyriausybėje šiuo 
metu yra ir socialdemokratai, kurie pa
lankūs deryboms. Bet artėja rinkimų lai
kas, ir jie po to gali ir nebebūti vyriausy
bėje, o gali ir patys vieni imti valdyti, jei
gu laimė pakryptų į jų pusę. Kol jie turi 
šiokį tokį balsą, kaip tik laikas pradėti tar
tis. Tasai Lenkijos pasiūlymas juk ir pa
čius rinkimus gali pakreipti į vieną ar į 
kitą pusę. Jeigu rinkimai pakryptų labiau 
į dešinę, pirmuoju smuiku gali pradėti 
groti Straussas, kurį lenkai laiko pavojin
gu nacionalistu. Jeigu V. Vokietija nesu
tvarkytų ginčytinų klausimų su kaimy
nais, tai joje būtų gera dirva vis stiprėti 
fašistiškai nusiteikusiai nacionaldemokra- 
tų partijai (nacionalizmas, kaip žinia, 
mėgsta ieškoti erdvės už savo sienų, o šiuo 
Lenkijos atveju negalima net būtų sakyti, 
kad ieškojimas būtų visiškai nepagrįstas). 
Stiprūs ir į derybas linkę socialdemokra-

SPAUDOJE
„ATLIEKAMAS ŽMOGUS"

Atsiliepdamas į kito autoriaus (Al. Gi- 
manto) pasisakymą dėl spaudos žmonių, 
„Tėviškės Žiburių“ 1969. IV. 24 Ed. Šulai- 
tis pavadina juos „atliekamais žmonėmis“, 
kuriais nėra pajėgi pasirūpinti ir profesinė 
žurnalistų sąjunga. Apie lietuvio žurnalis
to padėtį Ed. Sutartis rašo:

„Kai kam atrodo, jog žurnalistui rašy
mas yra didelis malonumas ir kaip toks 
neįtrauktinas į mūsų visuomeninių darbų 
sąrašą. Galimas daiktas, jog vienas kitas 
rašantysis ir jaučia malonumą prisėdęs 
prie popieriaus lapo, kai reikia praleisti 
valandų valandas prieš tai dar susirinkus 
faktų, pasėdėjus vakarą kokiame nors su
važiavime ar panašiai. Iki išeina 3-4 maši
nėle rašytų puslapių straipsnelis, dažnai 
reikia paprakaituoti 10 valandų (įskaitant 
ir medžiagos rinkimą). Pensininkui tiek 
valandų gal ir niekis, nes kitokių uždavi
nių gal jis ir nedaug turi. Tačiau žmogui, 
turinčiam nuolatinį darbą, šeimą, negalin
čiam samdyti darbininkų namų priežiū
rai, kiekviena valanda yra brangi. Jeigu 
jis sugaišta ją rašydamas spaudai, yra pa
našus į tą, kuris, išsitraukęs piniginę, duo
da dolerius lietuviškai veiklai.

„Pas mus įsigalėjęs paprotys, jog spau
dos žmogus turi rašyti nemokamai. Žino
ma, šios pastabos nėra taikomos kai ku
riai mūsų spaudai, negalinčiai mokėti ho
norarų arba turinčiai pasitenkinti tik atly
ginimu už pašto ženklus bei popierių, bet 
tiems, kurie visada randa lėšų kitiems at
lyginti.“

Nenormalią spaudos darbininkų padėtį 
aptardamas, straipsnio autorius dar tokią 
paprastai neįsisąmoninamą tiesą pasako:

„Mūsų tautiečiai nesikreipia į dailinin
kus, kad nemokamai nutapytų paveikslą, 
ir pagaliau neprašo savo kaimyno, kad tas 
nemokamai jam išdažytų kambarį. Negi 
spaudos žmogus yra menkesnis amatinin
kas už dažytoją?“

(r. d.)

tai būtų didžiausias laidas prilaikyti na
cionalizmo augimui.

Va, tais motyvais remdamasi, sako, Len
kija ir pradeda kviesti vokiečius kalbėtis.

TEISĖ Į LAIKRAŠČIUS

Britanijoje matome, kaip dideli biznie
riai periminėja į savo rankas laikraščius. 
Šitokie dalykai vyksta ir kituose kraštuo
se. Laikraštis darosi arba prekė, kuri biz
nieriui turi duoti pelno (tokiu atveju laik
raštis dvasiškai nusmukdomas), arba įran
kis kalbėti už kapitalą norintį padidinti 
biznierių.

Dėl to labai įdomūs pirmieji ženklai ry
šium su tokiais perėmimais pasirodė Vo
kietijoje ir Prancūzijoje.

Vokietijoje yra toks populiarus savait
raštis /— žinių magazinas „Stem“. Jis yra 
privačiose rankose, bet prieš porą mėnesių 
redaktoriai išgirdo, kad vienas stambus 
dalininkas ryžtasi savo dalį parduoti. Tada 
vyriausiasis redaktorius Henris Nannenas 
pakėlė balsą. Būti laikraščio ar žurnalo 
savininku reiškia ne tą patį, ką būti savi
ninku makaronų fabriko, pareiškė jis 
(mūsų atveju, sakysim, baro). Tokį savo 
įsitikinimą jis perdavė savininkams. Ma
gazino politiką ir net savininkystės klausi
mą kritišku atveju turi teisę spręsti ne 
vien akcininkai, bet ir redaktoriai, sakė 
jis.

Kad balsas būtų pakankamai stiprus, 
prie Nanneno prisijungė visas apie 150 as
menų redakcijos štabas. Gerai, dabar jau 
visi sakė, jeigu jūs, savininkai, norite ma
gaziną paverst preke ir su juo daryti kom
binacijas, mes pradedame streiką. Jeigu 
jūs įsileidžiate naują savininką, mes tik
rai su juo nedirbsime.

Nanneno štabas laimėjo! Pirkėjas atsi
sakė savo pastangų. Laimėjimui sustiprin
ti savininkai pagaliau gavo pasirašyti su
tartį, pagal kurią, kadangi „redakcinis šta
bas davė didžiulę duoklę Stem idealams, 
o taip pat prisidėjo ir prie materialinės jo 
padėties“, sudaroma iš redakcinio štabo 
septynių asmenų renkama taryba, ir ji 
dviem trečdaliais balsų turės teisę atmesti 
nusistatymą magaziną parduoti ar keisti 
vyr. redaktorių ar pagrindinius jo pava
duotojus.

Savininkai sutiko ir pasirašė.
Tos kovos išdavų laukė prancūzų „Le 

Figaro“ redakcinis štabas. Jeigu „Stem“ 
redaktoriai laimės, tai tada ir jie reikalaus 
panašių teisių. „Stern“ redaktoriai laimė
jo.

S. Baltaragis
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ANTANAS
SMETONA

JO
95 M. GIMIMO

IR 25 M. MIRTIES 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnų vis., Uk
mergės aps., gimė A. Smetona. Jo tėvai bu
vo smulkūs neturtingi ūkininkai, tai ir la
bai maža galėjo jį paremti, siekiant aukš
tesnio mokslo. Sis paprasto kaimiečio sū
nus tik savo darbštumu ir pasiryžimu ta
po garsiu mūsų tautos vyru. Jo veikla yra 
stipriai susijusi su kultūriniu lietuvių tau
tos atbudimu ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimu.

A. Smetona, būdamas 14 m. amžiaus, bai
gė Taujėnų pradžios mokyklų. Paskui mo
kėsi privačiai Ukmergėje ir Liepojoje. Pa
siruošęs įstojo i Palangos progimnazijos 3 
klasę. Čia jau turėjo pats užsidirbti lėšų, 
kad galėtų gyventi ir mokytis. Gyvenda
mas Palangoje, jau įsijungia ir į lietuvišką 
darbą. Dalyvauja slaptame ratelyje moki
nių. kurie gabeno ir platino lietuvišką 
spaudą. Pradėjęs lankyti Mintaujos gim
naziją. susipažino su žymiuoju mūsų kal
bininku J. Jablonskiu. Nuo tada jau tampa 
visiškai susipratusiu lietuviu ir įsijungia į 
anų laikų kovotoji! eiles.

1896 m. A. Smetona kartu su kitais mo
kiniais pareikalauja, kad gimnazijoje būtų 
leidžiama melstis gimtąja kalba. Už tą 
„neklusnumą" buvo pašalintas iš Mintau
jos gimnazijos 8 klasės. Nugalėjus sunku
mus, įstojo į Petrapilio gimnaziją. 1897 m. 
Petrapilio universitete pradėjo studijuoti 

teisės mokslus. Studijų metu dalyvavo stu
dentų ir labdarybės draugijoje. Kartu su 
Č. Sasnausku suorganizavo lietuvių chorą. 
Buvo du kartus pašalintas iš universiteto, 
pirmą kartą už dalyvavimą studentų strei
ke, antrą — už platinimą lietuviškos spau
dos. 1902 m. baigė universitetą ir gavo dip
lomą.

Baigęs universitetą, apsigyveno Vilniu
je. Bet dėl lėšų stokos negalėjo verstis ad
vokato praktika. Jam padeda P. Vileišis, 
pavesdamas išversti lietuvių kalbon dvi 
knygeles. Už tą darbą gavo 200 rublių. Tai 
buvo pirmasis plunksnos darbas ir pirma
sis honoraras Vilniuje. 1903 m. gavo tarny
bų Vilniaus žemės banke. Pradėjęs tarnau
ti, tuoj gauna buhalterio įspėjimą, kad ne
prasidėtų su „litvomanija", atseit, lietuviš
ka veikla. Bet jis įsijungia į Vilniaus lie
tuvių visuomeninę, kultūrinę jr politinę 
veiklą. Kai tarnavo žemės banke, kartą to 
banko tarnautojas lenkas Zająčkovskis už
gavo jį, pareikšdamas: „Meluoji kaip lie
tuvis". įskaudintas A. Smetona viešai kir
to lenkui į veidą.

1904 m. A. Smetona vedė Sofiją Chodo- 
kauskaitę. Apie jų šeimų pradėjo spiestis 
lietuviai inteligentai. Leidus spaudų, prie 
jos aktyviai prisideda ir A. Smetona, ar 
kaip redaktorius, ar artimai bendradar
biaudamas. Pradžioj redagavo „Lietuvos 

Ūkininką“, vėliau „Vilniaus Žinias". 1907 
m. kartu su kitais pradėjo leisti „Viltį", 
kurią redagavo iki 1912 m. Po to pradėjo 
leisti „Vairą". Spaudoje kovojo su ano me
to uieiuvos okupantais dėl kultūrinės ir 
politinės savo tautos laisvės.

1905 m. dalyvavo D. Vilniaus Seime ir 
buvo išrinktas į jo prezidiumą. Pirmojo 
karo metais darbavosi šalpos komitete ir 
buvo to komiteto pirmininku. Užėjus vo
kiečiams, dirbo slaptame ratelyje, kuriame 
buvo tariamasi, kaip atstatyti nepriklau
somą Lietuvos valstybę. 1917 m. dalyvau
ja Lietuvių Konferencijoje, dirba jos pre
zidiume ir buvo išrinktas Lietuvos Tary
bos nariu. Vėliau tas junginys pasivadino 
Valstybės Taryba ir A. Smetoną išrinko 
pirmininku. 1918 m. vasario 16 d. kartu su 
kitais tarybos nariais jis pasirašė Nepri
klausomybės aktą. 1919 m. balandžio 4 d. 
Valstybės Taryba išrinko A. Smetoną pir
muoju Lietuvos valstybės prezidentu. Jis 
tas pareigas ėjo, iki susirinko Steigiama
sis Seimas. 1923 m. buvo pakviestas į Lie
tuvos universitetą, kur ėjo docento parei
gas. Dėstė senovės filosofiją ir lietuvių 
kalbos stilistiką. 1926 m. gruodžio 17 d. po
litinio perversmo dalyviai vėl pakvietė A. 
Smetoną eiti valstybės prezidento parei
gas. 1940 m. birželio 15 d., bolševikams 
okupuojant Lietuvą, Smetona pasitraukė į 
užsienį, reikšdamas protestą prieš bolševi
kų klastą ir prievartą. Mirė 1944 m. sau
sio 9 d. Clevelande, Ohio, JAV.

V. Vytenietis

KARALIŠKAS ANTANO MONČIO 
VERTINIMAS

Skulptorius Antanas Moneys turėjo Pa
ryžiuje savo darbų parodų, kuri susilaukė 
puikių vertinimų.

Gegužės 14 d. paroda buvo pristatyta 
Prancūzijos televizijos žiūrovams.

O gegužės 12 d. laikraštis „Combat“ išsi
spausdino Jerome Equer parašytą puikų 
jo kūrybos aptarimų.

PAMINĖTAS A. VANAGAITIS
JAV, Čikagoje, plačiau paminėtas prieš 

20 metų miręs muzikas ir visuomenininkas 
Antanas Vanagaitis.

DEŠIMT KLAUSYTOJŲ
Vienos universitetas pakvietė ten medi

cinų studijuojantį Leoną šulą dėstyti lie
tuvių kalbos kursų.

Dėstytojas turės 10 klausytojų, tarp jų 
kelis docentus ir profesorius.

KNYGA PRANCŪZŲ KALBA
Balio Sruogos kacetinių atsiminimų 

knygų „Dievų miške" išversta į prancūzų 
kalbą. Ją išleido Diderot leidykla Pary
žiuje.

^JeKMAdIENIO J 
RiMčiAiM

ŽIAURUSIS BIRŽELIS

Visi taurieji lietuviai apgaili nelaimin
gus savo brolius, kurie okupantų rusų bu
vo tūkstančiais gabenami gyvuliniuose va
gonuose Sibiran į tremtį. Tai vyko birže
lio mėnesį. Todėl jis yra vadinamas „žiau
riuoju birželiu". Jų. nieku rusams nenusi
kaltusių, laukė tardymas, teismas, baus
mės, prievartos darbas.

Štai nuotrupa iš kun. J. Hermanovičiaus 
knygos: „Raudonųjų Stovyklose“, psl. 65- 
66. Jis atpasakoja savo padėtį.

„Kaip visiems kitiems, taip ir man be 
teimo buvo paskirta bausmė. Tai tie, ku
rie tvirtai laikėsi ir neprisipažino prie ne 
padarytų nusikaltimų, daugiau laimėjo, 
negu prisiimantieji, nes vistiek gavo iš 
kalno paskirtą bausmę, einant komunistų 
teisingumu. Nors sovietinis teismas drau
džia meluoti, bet tikrumoje verste verčia 
tai daryti.

„Suimtieji pageidaudavo, kad tardymas 
greičiau baigtųsi. Bet teismas buvo tikrai 
vien išorinis žaidimas, formalumas. Kalti
namasis negalėdavo iškviesti liudininkų, 
nei gauti advokatą. O jeigu ir leistų teis
mas iškviesti savo liudininkus, iš to būtų 
maža nauda, dar galėtų labiau sau pakenk
ti, nes jie, ar iš baimės, ar atsargumo, pa
kaltintų teisiamąjį dar labiau. Sovietuose 
advokatas, kaip ii- visi, laikosi nurodymų. 
Tarp įkalintų stovyklose tūkstančių neat
sitiko, kad bent vienam jų būtų padėjęs 
advokatas.

„Kai kurie kalbėjo, kad advokatas ban
dęs ginti, o kiti teigė, kad advokatas neži
nojęs, kuo kaltinamas suimtasis, ir nieko 
nepasakęs. Dažnai atsitikdavo, kad sunkų 
tardymą baigus, visai nebūdavo teismo. 
Bausmės būdavo skiriamos už akių vaiva
dijos teisme, o svarbiausiais atsitikimais - 
Maskvos OSO (Osoboje Sovieščanije). 
Tikrumoje yra tai vien tarybiniai valdo
mieji vienetai, o ne teismas.

„Iki 1947 m. didžiausia bausmė buvo 10 
metų priverstinių darbų stovykloje, bet 
vėliau bausmės padidintos iki 25 metų. Tą
jį 25 metų sprendimą kaliniai praminė 
„katuška“ arba „špula“. Sunkiausioji 
bausmė buvo 25 metai su priedu: 5 me
tams tremtis ir sekantiems 5 metams pilie
tinių teisių atėmimas. Nuo tada 10 metų 
bausmė pavadinta „trumpalaike“, o 5 me
tams — skaitėsi juokingai maža ir net 
įtartina. Stovyklose paprastai būdavo kal
bama apie „katuškas“.

„— Stalinas paliepė man gyventi 25 me
tus.

„Tikrai, teisyno nuostatai tiek migloti, 
kad tardytojas gali kiekviena proga leng
vai pritaikyti 58 paragrafą, arba OSO gali 
paskirti pilną bausmę, 25 metų, su prie
dais.

„Baisiai apsigaudavo tie, kurie „klarn- 
pydavo“ savo pažįstamus... 

» ♦ ♦
Rusijoje ar Sibire įkalintieji gali para

šyti metuose tik du laišku, perleidžiamus 
per stovyklos vadovybę. Apie įkalintuo
sius jų giminėms nei kokia kalinių vyriau
sybė nepraneša. Suimtieji gyvena badma- 
rio maisto daviniais. Geriausia jiems pa
galba — tai maisto siuntiniai. Džiovinta 
duona su priedais dažnai ištraukia iš mir
ties nusilpusius invalidus kalinius. Koks 
maistas jiems geriausias, — rasite kun. 
Hermanovičiaus knygoje.

K. A. M.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS KANADOJE
Kanadoje buvo suruošta Toronto mieste 

lietuvių savaitgalio mokyklų mokytojų 
konferencija. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
tos mokyklos turi apie 1.200 mokinių.

JUODOSIOS MIRTIES KNYGA
P. Ziegler yra išleisdinęs anglų kalba 

įdomią knygą „The Black Death“ (juodoji 
mirtis), kurioje pasakojama marų istorija 
ir tų laikotarpių žydų likimas.

Pasirodo, kai užeidavo maro epidemijos, 
už jas būdavo kaltinami žydai. Šitaip yra 
buvę Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijo
je, Belgijoje. Masės sufanatizuotų žmonių 
tiesiog išskersdavo žydus. Šitaip buvusios 
išnaikintos 60 didelių ir 150 mažesnių žydų 
bendruomenių.

Tada žydai traukę į rytus. Dalis jų įsikū
rusi Lenkijoje ir Lietuvoje.

STANKŪNIENĖS PARODA
Kadaise Anglijoje gyvenusi ir į Čikagą 

nusikėlusi Magdalena Stankūnienė daly
vavo su 22 tapybos ir grafikos darbais pa
vasarinėje Čikagos pietinės dalies parodo
je.

Parodoj dalyvavo daugiau kaip 100 dai
lininkų. M. Stankūnienė atkreipusi lanky
tojų dėmesį savo originalumu.

PERŽIŪRĖTI AGRESIJOS 
DOKUMENTAI

VLIKO pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 
gegužės 23 d. lankėsi Vašingtone ir Lietu
vos atstovybėje drauge su J. Kajecku ir 
dr. St. Bačkiu peržiūrėjo Kongreso Biblio
tekoje surinktus dokumentus, rodančius 
Sovietų Sąjungos agresiją prieš Lietuvą. 
Su jais buvo supažindinta Vliko Valdyba 
jos posėdyje 28 d. Dabar atliekami paruo
šiamieji darbai dokumentus išleisti atski
ru leidiniu. (Elta)

ANAIS NEKA.M IAIS 112^.11" ..................
(G)

šostakui kliuvo ne viena kulka, ir jis su- 
kritęs neberodė gyvybės žymių.

Kurie bare krito, tuos palaidojo Dau
guose, o kurie ligoninėse mirė nuo žaizdų, 
tie buvo palaidoti daugiausia Alytuje.

Trečią dieną lenkai pradėjo trauktis, 
mažai teatsišaudydami. Mūsų visas baras 
pakilo iš apkasų vytis. Vieni vijosi Varė
nos link į rytus, kiti pietų link. Keturių 
patrankų musų baterija nustojo bėgančius 
šaudyti. Baterijos vadas numatė naujas 
pozicijas gražiame kalne, iš kurio lenkai 
kaip tik dabar pasitraukia. Visos keturios 
patrankos jau buvo prie naujų pozicijų, iš 
kur buvo numatoma apšaudyti lenkų barą.

Pėstininkai buvo gana išvargę per tas 
tris dienas. Kai kuriems nebuvo galima 
pristatyti maisto. Ne tik nuovargis, bet ir 
alkis lėtino vijimąsi. Buvo numatyta sekti 
lenkus iki sutemų ir vakare sustoti. Kai
rysis mūsų sparnas stūmėsi į rytus, taikė 
apsupti Varėną iš pietų.

Lenkai, radę Varėnoje mūsų šarvuotį 
„Gediminų", per tas tris dienas užkėlė ant 
bėgių, prisodino jį lenkų kareivių ir pa
leido į Alytaus pusę. Iš ten jis galėjo ap
šaudyti mus iš šono ir iš užpakalio. Kai 
šarvuotis pradėjo smarkiai apšaudyti mus. 
pradėjo darbų kulkosvaidžiai ir patrankos. 
Lenkai gavo pastiprinimų, sustojo bėgę ir 
pradėjo mus atakuoti. Mūsų pulko visas 
baras pateko j dvigubą ugnį.

Mūsų geležinkelio linijos niekas nesau
gojo, todėl nebuvo, kas sutrukdytų šar
vuočio slinkimų mūsų užnugariu. Jei bū
tume turėję nors minosvaidį netoli gele
žinkelio linijos, būtume gal ką nors pada
rę. Geležinkelis nebuvo užminuotas mu
sų didžiausia sprogstamoji medžiaga buvo 
rankinės granatos. Kadangi šarvuotis 
smarkiai šaudė, tai nelengva buvo arti 
prieiti ir mesti granatų. Viena granata nie
ko ir nepadarytų — tektų rišti daugiau į 
krūvą, o nebuvo kada.

Rytiniam barui buvo įsakyta skubiai 
trauktis. Tai jau ir be įsakymo buvo prade 
ta. Pietinis baras irgi traukėsi, nes lenkai 
bandė pralaužti mūsų linijas. Mūsų bate
rija atsidūrė apsupime. Vyrai paliko pa
trankas ir pabėgo. Netekome keleto kul
kosvaidžių. Buvo užmuštų, sužeistų ir pa
tekusių nelaisvėn.

Sugrįžę į senąsias pozicijas, praleidome 

naktį. Laukėme rytą lenkų stipraus puoli
mo. Lenkai čia turėjo savo baterijų. Jie 
galėjo panaudoti ir mūsų patrankas, va
kar patekusias į jų rankas. Išaušus karei
viai vis nerimavo, kiekvienas gerino savo 
apkasus, maskavo, kaip kas išmanydamas. 
Baras buvo ramus. Lenkai taipgi tobulino 
savo apkasus.

Tada gavome žinių, kad Suvalkuose pa
sirašyta taikos sutartis su lenkais. Lenkai 
Vilniaus miestą ir kraštą pripažino Lietu
vai. Visi džiūgavome — taika, taika! Karas 
pasibaigė, nebereikės kariauti, ir Lietuva 
yra laisva.

Apkasų sargybas perėmė kitas dalinys, 
ir mūsiškiai išėjo į atsargą. Norėdami pra
dėti taikos gyvenimą, turėjome iš Alytaus 
atsikviesti ūkio dalinį.

Mūsų kuopai buvo paskirtas Puodžių 
kaimas. Čia mes turėjom likti per žiemą. 
Puodžių kaimas nedidelis. Jo apylinkės 
gražios, jis prie ežeriuko. Šis kaimas man 
priminė kažką pasakišką, nes mano gimti
nė irgi buvo Puodžių kaimas, tik ne šis, 
bet Pasvalio valsčiuje.

Apsistoję pradėjom rūpintis, kaip kur 
kokiems daliniams būtų patogiau. Ūkio 
dalis, vežimai ir arkliai apsistojo kaimo 
gale, kur ežeras prieina prie pat gatvės. 
Kaimas per karus nenukentėjęs, trobesiai 
neblogi, vietos užteko mums, ir ūkininkai 
nebuvo suspausti. Vadas Karvelis klausė 
mane, kaip man patinka stovykla. Atsa
kiau. kad kur gi nepatiks — čia mano 
gimtinė! Jis nustebo, tai parodžiau jam do
kumentą.

Naktį praleidome ramiai. Rytą pradė
jom taip tvarkytis, tartum ruoštumės sto
vėti visą laikų. Du vežimai buvo paskirti 
važiuoti į mišką, vienas atvežti virtuvei 
malkų, kitas - medžiagos barjerams ark
liams pririšti, kai jie valomi.

Bet pusryčius bevalgant užtriūbijo pa
vojaus trimitas.

Visi j geležinkelio stotį ko skubiausiai su 
visu turtu! Turime važiuoti Vilniaus ginti. 
I Vilnių lenda kažkoks Kapsukas, kaip 
pranešė vadas Karvelis.

Galvatrūkčiais nuskubėjome į Valkinin
kų stotį, kuri buvo ne per toli. Jau radome 
kitų dalinių. Laukėme eilės. Diena buvo 
saulėta, naktis giedra, bet stipriai šalo. 
Stovėjome miške, kūrenome ugnį ir snau- 
dėme.

Rytą sužinojome, kad vakare iš čia iš
ėjusį traukinį partizanai apšaudė ir su
sprogdino nedidelį tiltą. Todėl mums trau
kinio nebus, turime eiti pėsti į Vilnių.

Batalionui gavome iš kitur atkeltą nau
ją vadą, apie 40 metų amžiaus, nešiojusį 
mažą barzdą, labai gražią, maža tekalban
tį ir tik rusiškai.

Valkininkuose papusryčiavę, ištraukėme 
į Vilnių. Paėję keliu, pasukome į mišką. 
Buvo kalbama, kad ir Valkininkų miške 
yra partizanų. Žygiavome visada pasirengę 
stoti j mūšį.

Mišku žygiuodami, praėjome šone pro 
baltų apvalių akmenų lauką, kuris galėjo 
būti kvartalo dydžio. Laukas lygus, nė vie
no medelio, nė kuokštelio žolės, tik balti 
apvalūs akmenys, ne didesni kaip žmogaus 
galva, bet daugiausia kumščio didumo. 
Aplinkui aukštų medžių miškas. Ties tuo 
lauku mūsų kelias irgi buvo akmenuotas, 
tik čia jie buvo pilkos spalvos. Toksai ak
menų kelias tęsėsi apie kokius tris kilo
metrus. Vėliau kareiviai sakydavo: „Atsi
meni. kur velniai kiaušinius deda?“ — 
„Valkininkų miške".

Miško kelias buvo patogus tuo, kad. lėk
tuvams užpuolus, lengva pasislėpti.

Kartais užtikdavome kaimą miške ar 
miško sargo trobas. Bet neužėjome jokių 
klampių ar nepraeinamų vietų. Džiaugė
mės naujuoju bataliono vadu, kuris veda 
taip tiesiai, be jokių suklydimų. Kelionėje 
nuo Valkininkų iki Trakų susidūrėme su 
viena kliūtim. Pereinant į kitą mišką, teko 
eiti per kaimo kalnuotus laukus, o tarp tų 
kalnų buvo stati kokių 20 metrų gilumo 
pakalnė. Apsilenkti nebuvo galima, nes ki
tur abiejose pusėse buvo dar stačiau. Ark
lius teko atkinkyti, vežimus leisti virvė
mis žemyn.

Antrą dieną apie pietus jau buvome prie 
Galvės ežero. Čia kelias valandas ilsėjo
mės ir nusnaudėme. Kai kurie laiveliu 
plaukėme į salą Trakų pilies griūvėsiu pa
žiūrėti.

Gavome žinią, kad Vilniuje yra Želi
govskio armija. Mes turime žygiuoti ne į 
Vilnių, bet į Lentvarį. Sutemus pakilom 
nuo ežero pakrantės ir vėl žygiavome miš
kais.

Būtume gal laimėję mūšį, jei mūsų bent 
viena patranka būtų likusi senose pozicijo
se. Ji lengvai būtų galėjusi šarvuotį „Ge

rėjo vieną bateriją, kuri apšaudydavo mus, 
bet jų sviediniai daug žalos nepadarydavo. 
Mes taip pat turėjome vieną lauko bateri
ją, bet jai teko daug didesnis apšaudymo 
plotas. Mūšiai būdavo nelengvi. Vieną 
naktį atvyko mums į pagalbą mūsų antro
ji gaubica ir penktą valandą ryto pradėjo 
smarkų apšaudymą. Pėstininkams pasida
rė lengviau, nes lenkai turėjo daugiau sau
gotis negu pulti. Apie pietus lenkai pasi
traukė iš apkasų ir pradėjo bėgti miškais. 
Mūsų gaubica paleido šovinių su jautru- 
kais ir lenkams daugiau baimės įvarė. Bet 
lenkai metė didesnius sustiprinimus ir 
pralaužė barą ties mūsų penkta kuopa.

Atlaikę pralaužimą, grįžome į išeities po
zicijas. Naktį kulkosvaidžiai šiek tiek ap
tildavo. o mūsų gaubicos viena patranka 
šaudė, kad priešams būtų ramiau miegoti. 
Rytą vėl mūšis kartodavosi.

Apie keturias dienas kartojasi vis tas 
pats. Mūsų dvi baterijos šaudydavo, lyg 
perkūnija žemę judintų. Iškeldavom len
kus iš apkasų, nusivydavom apie porą ki
lometrų, ir vėl ties penkta kuopa lenkai 
prasilaužia.

Mūsų dalinys stovėjo pirmuose apkasuo
se. Mums teko nešti visą karo naštą. Bet 
mūšių metu gavome sustiprinimų, ir buvo 
trys linijos apkasų, o kareivių pilni laukai. 
Žūt būt norėjome lenkus iš Rikontų išvyti.

Mūsų bataliono vadas norėjo pats viską 
matyti. Su pora žvalgų jis nuvyko į pirmą
sias linijas, kad galėtų stebėti mūšio eigą. 
Lenkai pradėjo bėgti, mūsiškiai vytis. Tuo 
metu bataliono vadas nujojo prie penktos 
kuopos vado apkasų ieškoti vado. Apkase 
jį lydėjęs žvalgas aptiko 5 kuopos vado pa
dėjėją. Kai žvalgas paklausė, kur vadas, 
šis parodė vietą. Tas kuopos vadas buvo 
įsakęs nurodyti, kur jis yra su penkiais 
kareiviais, jei bataliono vadas klaustų.

Tuo tarpu prie kuopos vado padėjėjo 
prijojo ir bataliono vadas. Jis pradėjo 
šaukti ir bizūnu kapoti tam padėjėjui per 
galvą.

—- Tu, biaurybe, turi kartu su kareiviais 
vytis lenkus, o ne čia tupėti, — šaukė va
das.

Penktos kuopos vadas Klibys. išgirdęs 
bataliono vado balsą, išlindo iš apkaso ir 
norėjo jau eiti raportuoti jam, bet šis, zo
vada prijojęs, ir šį pradėjo šventinti bizū
nu.

(Bus daugiau)

diminą“ išmesti iš bėgių.
Kai sustojome pusryčių, paaiškėjo, kad 

jau ir Lentvaris Želigovskio rankose. Da
rydami vingį, atėjome į Rikontų bažnyt
kaimį. Čia buvo mūsų štabas, o baras Ne
ries krantuose. Prastovėjome ten kelias sa
vaites ir turėjome ne vieną mūšį, bet ne
ką telaimėjome.

Želigovskis iš pradžių belaisvius grąžin
davo. Atimdavo ginklus ir, atvedęs prie 
apkasų, paleisdavo atgal į Lietuvą. Šitoks 
elgesys pradėjo veikti Lietuvos kareivius. 
Neprisimenu, kurios kuopos puskarininkis 
turėjo nuosavus žiūronus. Nelaisvėje žiū
ronų iš jo neatėmė. Sugrįžęs pasakojo, 
kad jam sakė, jog jie kariauja prieš Kau
no valdžių ir ima tik tai, kas valdiška.

Kareivių ūpas pradėjo kristi. Krito la
biau negu tada, kai buvome prie Varėnos. 
Prie Varėnos būnant, teko sutikti daug ka
reivių, kurie buvo lenkų išblaškyti arba 
pabėgę iš apsupimo. Vieni jų buvo gink
luoti, kiti ginklus praradę, visi ieškojo sa
vo dalinių. Negaudami net tikrų informa
cijų, kur jie turėtų vykti, žygiavo iš vieno 
miestelio į kitą, pavieniui arba po keletą. 
Šitie be dalinių kareiviai numušdavo ūpą 
ir kitoms kariuomenės dalims. Bet tai tru
ko vos kelias dienas. O čia su Želigovskiu 
kariaujame jau antra savaitė. Aišku, mū
sų vyriausybė žinojo ir suprato visas len
kų šunybes, bet eilinių kareivių ūpas krito 
visiškai.

Mūsų kariuomenei visuomet tekdavo tu
rėti gausesnį priešą. Jei mūsų buvo būrys, 
tai jų du būriai, jei mūsų kuopa, jų dvi 
kuopos .Želigovskis taip pat turėjo žymiai 
didesnes jėgas prieš mus, negu mūsų tame 
bare būdavo.

Kartą mūsų trečias batalionas turėjo pa
keisti kažkokio pulko kareivius, buvusius 
apkasuose. Nespėjom dar apkasų užimti, 
kai apsupo želigovskininkai su daug dides
nėmis jėgomis. Teko trauktis su nemažais 
nuostoliais. Teisybė, užmuštų nedaug te
buvo, bet nemaža pateko į nelaisvę. Kulko
svaidininkai išgelbėjo tik tris sveikus kul
kosvaidžius ir be stovų. Kiti atiteko len
kams. Paimtų į nelaisvę kareivių nebegrą- 
žino nė vieno, ir kareivių ūpas pamažu 
pradėjo taisytis.

Atidavėm Rikontus lenkams ir rikiavo- 
mės prie geresnių pozicijų. Lenkai čia tu
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Koelno lietuviuose TARP LIETAUS IR GIEDROS
Gegužės 1 d Koelno apylinkės lietuviai 

rinkosi j Niehl priemiestį. Rinkosi Niehl 
parapijos salėn žymi dalis kiolniečių, šlie
josi prie jų svečiai iš Wuppertalio ir net iš 
lietuvių centro — Vasario 16 gimnazijos. 
Gaila (tai apgailėjo organizatoriai), nepa
sirodė taurių veidų iš Duesseldorfo. Aach- 
eno ar kaimyninės Belgijos. O kviesti buvo 
jie.

Svečias kun. J. Dėdinas pamaldų pa
moksle negausius maldininkus kvietė dė
kingai prisiminti anuos proletarų vadus, 
■kurie varguomenę vedė į šiandieninę gero
vę. Jei šiandieniniai „proletarai" susirinko 
Koelne „auituoti“ automobiliais, o ne api
plyšusiais autais, jauskim padėkos aniems 
drąsiems 19-20 a. proletarų vadams, kurie 
nepaisė „mėlyno kraujo institucijų“ ir 
raudonu krauju laistė spartėjančią var
guomenės pažangą į socialinį teisingumą. 
Jei šiandien Vakarų Vokietijos darbinin
kas sunkiai išsprendžia mįslę: nuomoti bu
tą su garažu ar su centriniu šildymu — dė
kokime darbininkų revoliucionieriams. Jei 
šiandien „Kapitaen“ vežimu kapitonas 
fabriko sargas neįstengia apsispręsti, kur 
vykti atostogauti, ar prie Juodosios, ar 
prie Viduržemio jūros, — dėkokime prole
tarų masėms, kurios prakaito jūroje ruošė 
mums patogumus...

Skystai katalikų susirinkusiems, vargo
navo kilnusis evangelikas muzikas Valte
ris Banaitis, kuris kone katalikiškesnis už 
masę vadinamųjų „mišių išpažinėjų".

Niehl parapijos salės klebonas — dūšios 
žmogus: „še raktą! Tvarkykitės, kaip iš
manot!“ Nedaug taip pasitikinčių kitos 
tautos ateiviais! Ir tvarkėsi aisčiai salės 
mūruose užgirtinai, užgerdami šventei pri
taikytų skysčių ir pasipuošę tradicinėmis 
spalvomis ir nuotaikomis.

Koelno apylinkės valdybos pirmininkas 
stud. K. Dikšaitis atstatydino ligšiolinę 
valdybą ir išsirinko tokios sudėties naują
ją: pirmininkas K. Dikšaitis (Bonn), sek
retorius J. Jasulaitis (Wuppertal), iždinin
kas A. Makutėnas (Andernach). Revizijos 
komisijoje: A. Kalfeldas (Toenisheide) ir 
M. Kiužauskas (Koeln). Jaunimo sekcijos 
vadovai bus surasti vėliau, nes tame susi
rinkime apgailėtinai stigo jaunimo.

Ką planuoja kiolniečiai? Numato suregz
ti tautinių šokių būrelį. Yra muzikantas, 
yra lanksčių padų, netrūksta senelių (ELI 
korespondento terminu tariant) žavėtis 
jaunimėliu, kodėl tad nešokti?! Valdyba 
rūpinsis suaktyvinti visokių priežasčių 
nuošaliečius, kuriems lietuviškumas nela
bai skanus.. Metų bėgyje numato keliskart

SJfbaitytaju Caiidai
EVANGELIKŲ KLAUSIMAS

Didžiai Gerbiamasis Pone Redaktoriau!
Gegužės 20 d. „Europos Lietuvio" Nr. 21 

išspausdintas plačios apimties Artūro Her- 
manno rašinys apie lietuvius evangelikus 
Vokietijoje. Rašinyje analizuojamas lietu
vių evangelikų nutolimas nuo lietuvių 
bendruomenės.

Bet čia yra grynai ekonominis reikalas, 
o ne tautinės aspiracijos. Jeigu šiandien 
lietuvių bendruomenė būtų tokia turtinga, 
kokia turtinga yra Fed. Vokietija, ir galė
tų šiems žmonėms tiek duoti, tuomet gerb. 
Hermannas pamatytų, kiek iš jo suminė
tųjų 10.000 evangelikų be jokių svyravimų 
būtų prisiglaudusių prie „katalikų“ bend
ruomenės.

Kaip tik didžioji dalis šių žmonių ir bu
vo prisiglaudusi prie lietuvių tada, kada 
Vokietijoje buvo juoda ir tuščia, šalta ir 
Skurdu. Kas šį reikalą stebėjo nuo pat Vo
kietijos kapituliacijos dienų, tam aiškiau
siai suprantama, kur yra tautiniai jaus
mai, o kur ekonominiai išskaičiavimai.

Tie patys evangelikų protėviai, kurie 
vytautiniais laikais atvyko į Lietuvą, irgi 
atvyko tik ekonominiais, o ne kokiais ki
tais sumetimais.

Gaila, kad žmonės maino savo tautinius 
jausmus pagal laiko ekonomines sąlygas.

Reiškiu pagarbą J. Pyragas

NEPATEPSI — NEVAŽIUOSI
Gegužės 11 dieną, 21 valandą vakaro, 

plentu Panevėžys-Šiauliai dūmė mašina. 
Joje sėdėję žmonės skubinosi. Juk ne juo
kai — į Kelmės rajono Pavėžupio žuvinin
kystės ūkį reikėjo pristatyti 26 tūkstan
čius gyvų metinių karpių.

Vairuotojas pritrūko benzino ir sustojo 
pakelėje esančioje naftos bazėje. Deja, geri 
norai greičiau gauti kuro nuėjo niekais.

„Girtas darbuotojas pasakė:
— Duokit žuvies.
— Kad maža dar.
— Kai turėsit didesnės, bus benzino.
Mums tą vakarą padėjo visai nepažįsta

mi vairuotojai“, — pasakoja L. Seliukas, 
A. Streckis ir G. Griškevičius.

Nepatepsi — nevažiuosi — ilgapirščiams 
palanki „filosofija“. Tačiau materialiai at
sakingos pareigos — ne vieta ilgapirš
čiams.

(iš vilniškės Tiesos Dienos aidų) 

susirinkti su lietuviška muzika ir atitinka
momis tradicijomis. Norima domėtis lietu
vių kultūriniais filmais ir kt.

Mažiausias dienos lietuviukas pagerbė 
atvykusias mamytes (mat, tądien švęsta ir 
Motinos diena). O po to Vasario 16 gimna
zijos direktorius Vincas Natkus-Natkevi- 
čius pasidžiaugė Koelno veikėjais, kad jie 
(bene pirmoji apylinkė) pakvietė patį di
rektorių tautiečiams kalbėti apie Vokieti
jos lietuvybės šaltinį — gimnaziją. Direk
torius minoriniais tonais kalbėjo apie var
guolę gimnaziją, kurią remia ir vokiečių 
spauda, ir aukštosios įstaigos, ir Amerikos 
aukotojai, tiktai ožiuojasi savieji, ypač iš
prusintieji ir inteligentai. Nevyniodamas 
šventiškan popieriun Vokietijos „bajorų“, 
pridūrė, kad lenkmetis dar nesibaigęs: kas 
svetima, tas inteligentui lietuviui patrauk
lus miražas. Gimnazija abiturientus pa
ruošia atsakančiai, jei tik turi bent apyga- 
bių jaunuolių. Gimnazija esanti stebuklas, 
bet reikalingas nuolatos palaikyti.

Nuotaikas ir ūpą pakėlė gimnazijos gy
venimo filmas. Tris ketvirčius valandos 
gimnazijos jaunyliai ir jaunylės ekrane ro
dė, ko verti ir ką sugeba. O sugeba ne tik 
mdkslintis, bet ir daugelio nepaslankių 
tautiečių apleistą lietuviškumą jaunais pe
čiais ateitin nešti. Kad vokiečiai negaili 
tūkstančių, tai nemažas nuopelnas pačių 
gimnazistų, įstengusių vokiečių pareigū
nams pasirodyti mažos tautos vešliomis 
kultūringomis atžalomis! Filmas mėgėjiš
kas, tačiau įpaminklinęs jau nepakartoja
mų kultūrveikos momentų: vienas primi
cijas, kelias vasaros stovyklas, eilę šven
čių. kai kurių įžymiųjų svečių bruožus ir 
t. t.

Koelne staigmena — plakatų paroda iš 
tarybinės Lietuvos. Dail. A. Krivickas šen 
kyšt, ten kyšt ir sukambinavo aplinkkomi- 
tetinėmis užuolankomis didžiai vertingų ir 
varsingų meno ir ne meno plakatų, ale jau 
tokių, kuriems negaila vietos pačioje Vil
niaus katedroje. Džiugu, kad pavyksta per 
siaurus plyšelius iš tarybinės tėvynės su
laukti ne raudonomis žirklėmis sukirpto 
meno. Linkėtina šią turiningą plakatų pa
rodą perleisti suinteresuotoms apylinkėms. 
Šalia parodos susitiko dvi knygų ir laik
raščių kultūros: lietuvių išeivių spaudiniai 
ir dabartinės Lietuvos. Gulėjo knygos ša
lia viena kitos, nesikoliojo, nesistengė vie
na kitą vaduoti ar atversti... Abejur lietu
viškasis protas mielas, kur jis tikrai lietu
viškas.

Dalyvis

PARENGIMŲ KLAUSIMAS

Kai koks minėjimas gražiai praeina, ta
da visi džiaugiasi, ir net spauda neatsisako 
aprašyti. Mūsų Vasario 16 Dienos Minėji
mas buvo atliktas be jokių priekaištų. 
Apie tai rašė Europos Lietuvis, Darbinin
kas, Dirva, Draugas, Tėviškės žiburiai, 
Šaltinis, šykštokai atsiliepė PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos Informacijos Nr. 3 
(110), nepaminėdamas mūsų jaunųjų jė
gų, kurios deklamavo (to nesigailėta, ap
rašant Schwetzingeno minėjimą; kodėl 
skirtingas mastas Memmingenui, kur yra 
oficialiai gausiausia nariais apylinkė?).

(iš Memmingeno Lietuvių Žinių Nr. 5)

LIETUVOS MIŠKŲ GYVŪNIJA

Lietuvoj veikiančio gamtos apsaugos ko
miteto medžioklės skyriaus pareigūnas ne
seniai (bal. 15 d.) Valstiečių Laikraštyje 
papasakojo, kiek dabar (šį pavasarį) Lie
tuvoj esama medžiojamosios gyvūnijos. 
Briedžių skaičius per pastaruosius metus 
pakilęs nuo keturių su viršum tūkstančių 
iki 6.700. Tauriųjų elnių kaimenė per pas
taruosius tik metus padidėjusi nuo 1.050 
iki 1.300. Stirnų šią žiemą sumažėję ir likę 
maždaug 68.500. Pilkųjų kiškių esą apie 
276 tūkstančius, tai yra, apie 12 tūkstančių 
mažiau kaip pernai. Manoma, kad jiems 
kenkia laukuose pradėtieji vartoti chemi
kalai. Baltųjų kiškių apie 6-7 tūkstančius. 
Vilkų tik 54, o lūšių -— 140. Vilkai ir lūšiai 
yra pripažinti „miškų sanitarais“, bet toms 
pareigoms Lietuvoj jų pakanka po maž
daug 40 ar 50.

Pastaraisiais laikais Lietuvoj priviso 
usūrinių šunų. 1962 metais jų buvę 6.400, 
o dabar jau apie 13.500. Tai žalingi plėš
rūnai. Medžiotojai raginami veikliau juos 
naikinti, bet tą karą tuo tarpu laimi atė
jūnai. (Elta)

ŠUBAS IRGI IŠ LIETUVOS
Sov. Sąjunga neseniai įsakė išvažiuoti 

amerikiečių laikraščio „Washington Post“ 
bendradarbiui Anatoliui Šubui.

Tasai atsitikimas ypač atkreipė spaudos 
dėmesį, nes Šubas turi ir ką papasakoti. 
Jo tėvas Dovydas juk gimęs Vilniuje, žino
mas rusų socialdemokratas, gyvenęs iš
tremtas Sibire, o bolševikinės revoliucijos 
metais pabėgęs į Vakarus.

Sodyba, Sodyba! Kelias savaites kai ku
rių jaunuolių lūpose tik tas žodis ir buvo 
girdėti. Dabar, po Sodybos sąskrydžio, po 
dainų Žaliojoj girelėj, po barnių ir pasibu
čiavimų dar kelias savaites pagyvensime 
prisiminimais ir diskusijomis.

Šiais metais Sodyboj buvo kai kurių pa
sikeitimų. Šeštadienį, įvažiavę į kiemą, pa
matėm palapines naujoj vietoj. Kai kurie 
net apsidžiaugė, kad arčiau pastato, prie 
alaus, lik įvažiavus Bradfordui, pasirodė 
Derbio ir Mančesterio autobusai. Kai ku
rie ankstyvesnieji net apšaukė mus, kad 
lietų iš vakarų atvežę. Jaunimo šokiai pra
sidėjo su smarkiu lietum. Nuotaikos jauni
mui greit dingo. Naujos pažintys ir seniau 
matyti. Nedrąsūs — išdrįsta, susiraukę — 
nusišypso, šiandie paklausus, sako, kad 
buvę puiku. Sodybos kainos tai kainos: ir 
limonadas kaip auksas, iš kur dar tuos 4 
šilingus imsi! Daug kas zuikio bilietu pasi
šoko.

Sekmadienį rytą, kurie džiaugėsi, kad 
palapinės arčiau alaus, jau skundėsi po 
vakarinio lietaus, kad nuo pakalnės per 
purvą bridę ir liūne miegoję. Laimė, kad 
sekmadienis buvo gražus. Saulė ir vėjelis 
visus išdžiovino, net ir blogiausio nuotaika 
pagerėjo. Pasirodė uniformuoti skautai, 
kurie jau šeštadienio vakare stovyklavie
tėj aviną kepė. Buvo girdėti skundų, kad 
atsiradę geradarių, kurie aukų lėkštėn ne 
sidabrinius dėjo, o, dirbtiniais dantim pa
kramtą avino, tik gyslas grąžino. Savais 
dantim kramtę, aviną gyrė ir keptų bulvių 
laukė.

Antras pasikeitimas Sodyboj, tai kad 
Sekminių rytą iš Žaliosios girelės per gar
siakalbį pasigirdo kalėdinės ir velykinės 
giesmės. Girdėjau, sako: „Ką jie mus, ar

PIRMOJI PRIESAIKA
1919 m. gegužės 11 d. reikšminga visai 

Lietuvos kariuomenei. Tą dieną buvo su
ruošta pirmoji karių priesaika ir įvyko 
pirmasis viešas karinis paradas. Tai buvo 
parodymas ne tik saviesiems, bet ir užsie
niui, kad mes jau turime tėvynei ginti 
ginkluotą jėgą. Tas istorinis paradas buvo 
suruoštas Kauno miesto Rotušės aikštėje. 
Atvyko Karo mokykla, Kauno karo ko
mendantūra, Kauno batalionas, dalis 2 
pėst. pulko ir artilerija. Dalyvavo dalis vy
riausybės narių, Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos karo misijų atstovai, vokiečių 
generalkomandos vadovybė ir gausi minia 
žmonių. Aikštėje pamaldas laikė pirmasis 
Lietuvos kariuomenės karo kapelionas sa
vanoris kūrėjas kun. Bumša. Kita dalis vy
riausybės dalyvavo katedroje, kur pamal
das laikė Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius. Po pamaldų iš katedros į aikš
tę atvyko prez. A. Smetona, kurį lydėjo 
min. pirm. M. Sleževičius, krašto aps. min. 
kar. A. Merkys ir kariuomenės vadas gen. 
S. Žukauskas. Taip pat iš katedros į aikštę 
atvyko bažnytinė procesija, kuriai vadova
vo aukštoji dvasinė vadovybė.

Priesaikos, žodžius skaitė vysk. P. Kare
vičius, kuriuos garsiai kartojo kariai, iš
kilmingai pasižadėdami ginti tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Po priesaikos dar 
vyskupas pasakė pamokslą, ir jo laimina
mi kariai nulenkė galvas, savo šventam 
žygiui prašydami Aukščiausiojo palaimos.

Prezidentas A. Smetona, sveikindamas 
karius, prisiminė priesaikos reikšmę ir ra
gino savo pasižadėjimą šventai pildyt. Dar 
kalbėjo krašto aps. ministeris ir kariuome
nės vadas, kurie užtikrino, kad kariai savo 

.... 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.

durniais laiko! Gi ne Kalėdas švenčiam, 
kad mums Tyliąją naktį groja." Tam vie
nam nusisKundus, kitiems pasijuokus, kad 
užgros Linksmą meną, še tau ir Sekminės, 
kad nori! įdomu, ką kitą metą išgirsim? 
Sekmadienio rytą, saulutei šviečiant, susi- 
maisė Londono, Derbio, Mančesterio, Not- 
tinghamo, Coventrio, Gloucesterio, Brad- 
tordo ir daugelio kitų vietovių kalbos. 
Daug savom mašinom suvažiavo, kiti eks
kursijomis. Jaunimo grupės repetavo tau
tinius šokius. Londono ekskursijai atva
žiavus, Sodyba pagyvėjo. Imta ruoštis pa
maldoms, tik kažkaip viskas vyko valandą 
pavėluotai. Nuaidėjęs Pulkim ant kelių su
traukė nemažą būrelį maldininkų, tik gai
la, kad iš Žaliosios girelės ir artimųjų pa
lapinių buvo girdėti rėkavimai. Dvi mote
rėlės, čia pat susėdusios prie staliuko, ne 
pamaldų klausėsi, bet savo bėdas rokavo. 
Nei pikti žmonių žvilgsniai jų pusėn ple
pėjimo nenuramino. Po pamaldų skautų 
bazaras, pietūs, baras, Žalioji gire
lė... Gėrimai tik pilasi ir pilasi, net ant 
grindų, kėdžių ir rankovių, nekalbant apie 
pilvus ir stalus, ištisas dvi dieneles! Pelno 
ir 5 palapinėms užtekti) be tų 4 šil. ženk
liukų.

Jaunimui pasirodžius tautiniais rūbais, 
barai patuštėjo. Kilo didesnis judėjimas. 
Susirado fotografų, filmuotojų, kai kas gė
rėjosi mūsų margais rūbais. Matyt, kad se
nų šokėjų eiles vis papildo jaunieji. Man
česterio skautės turėjo dar salėj padainuo
ti, bet visur jau nesuspėjau, net nežinau, 
ar dainavo.

Kaip kas metai, senu įpročiu, apsėstos 
pakriaušės ir laiptai. Pradedamas ir šokių 
festivalis. Su šokiais pirmieji pasirodė 
Londono mažieji. Gražiausia, kai, suėjus 

priesaiką šventai pildys ir sugebės ginti tė
vynę. Pasibaigus kalboms, prezidentas, ly
dimas karo vadovybės, apėjo išrikiuotą 
kariuomenę ir ją pasveikino. Užbaigai, ka
riuomenės vadui komanduojant, kariai 
tvirtomis gretomis praėjo pro savo vyriau
sybę ir užsienio karo atstovus. Po para
do jau ir užsienis pradėjo mūsų kariuome
nę aukščiau vertinti.

1931 m. balandžio 18-19 dienomis vykęs 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos visuotinis atstovų suvažiavimas 
gegužės 11 d. pasirinko savo metine šven
te. Ir ją šventė kiekvienais metais, prisi
mindami karo žygius ir palaikydami ne
priklausomybės kovose įsigyvenusį kariš
ką broliškumą.

Ta proga truputį dar tenka paliesti ir 
pirmąją savanorių šventę. Kadangi 1931 
m. gegužės 11d. buvo darbo diena, tai 
šventė nukelta į artimiausią šventadienį. 
Kauno miesto ir apskrities savanoriai savo 
šventę minėjo gegužės 14 d„ sujungdami 
ją su bažnytine šeštinių švente. Iš Kauno 
ir jo apylinkių susirinko apie 500 savano
rių. Visi kariškai susirikiavę žygiavo į Įgu
los bažnyčią. Priekyje buvo nešama sava
norių vėliava, kurią su nuogais kardais ly
dėjo du uniformuoti liktiniai gusarai, sa
vanoriai kūrėjai viršila ir puskarininkis. 
Grojo 2 pėst. pulko karinis orkestras. Įgu
los bažnyčioje pamaldas laikė vyr. kariuo
menės kapelionas kun. V. Mironas. Pa
moksle jis priminė, kad kartu su bažnytine 
švente šiandieną švenčiama ir savanorių 
šventė, skirta pirmajai Lietuvos kariuome
nės priesaikai prisiminti. Po pamaldų sa
vanoriai nužygiavo į katalikų kapines, kur 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos lais
vę padėjo vainiką. Čia žodį tarė pik. Itn. 
P. Gužas. Paskui visi nužygiavo į dr. V. 
Kudirkos pradž. mokyklos salę, kurioj vy
ko iškilmingas posėdis. Savanorius raštu 
sveikino prez. A. Smetona ir vysk. P. Ka
revičius. Karinės vadovybės vardu sveiki
nimo žodį tarė pik. J. Lanskoronskis. Tą 
dieną buvo priimtas nutarimas organiza
cijos Kauno skyrių pavadint kareivio Pra
no Eimučio vardu. Po posėdžio visi daly
viai nuvyko pasveikinti Respublikos prezi
dento. Tai buvo įspūdinga ir patriotines 
nuotaikas kelianti savanorių šventė.

V. Vytenietis

KIEK LIETUVOJE BIBLIOTEKŲ?
Iš vilniškėje Tiesoje išspausdinto Jono 

Baltušio straipsnio matyti, kad Lietuvoje 
dabar yra daugiau kaip 7.000 bibliotekų, 
kurios turi 41 milijoną knygų ir 2 mil. 
skaitytojų.

Vien Kaune esą 260 bibliotekų su 6,5 
mil. knygų. 

TONOS AMOFOSO
Vilniškė Tiesa rašo, kad Kėdainių chemi

jos kombinate jau pradėjęs veikti amofo- 
so skyrius, kuris jau pagaminęs 10.000 to
nų šios trąšos.

Gegužės mėn. pradžioje pirmoji šios trą
šos siunta buvusi išsiųsta į Čekoslovakiją.

IŠSIŲSTA
Kapsuke (Marijampolėje) gaminamos 

vilnonės medžiagos, kurių 50 tūkstančių 
metrų jau šiais metais pasiųsta į Latviją, 
Baltarusiją ir Rusiją.

mažiesiems į aikštę, vieno pritrūko (J. Al
kio žodžiais, žvejot išėjo). Visi jaudinasi, o 
jis sau šaltai, iš lėto paprūdžiu paržygiuo- 
ja. Žiūrovų dėmesys labiausiai krypsta į 
mažiausią porą. Tas berniukas vis už juos
mens pasikelia kelnes ir kad pasuks savo 
mergaitę!..

Vyresniesiems šokant, matėme ir naujie
nų ir nuotykių. Pavyzdžiui, Bradfordo at- 
žalyniečiai sušoko pirmą kartą Anglijoje 
Landutį. Geriausią įspūdį sudarė Malūnai. 
Šį šokį Anglijoje pradėjo Grandies grupė, 
Mančesteris pasekė. Bradfordo Atžalynui 
trūkstant vyrukų, išėjo tik Malūnėlis, šo
kiai šiltai buvo plojimais priimami. Kur 
plojimų trūko, ten buvo ir juoko. J. Alkis 
prasitarė, kad kur tautiniai šokiai, ten ka
roliai byra. Buvo ir čia taip. Grandžiai 
trūko tautinių kelnių. Na, ir buvo plojimo, 
kai jie su aušriečiais net šešiskart skubėjo 
palapinėn kelnių keisti. Atžalynietė atva
žiavo be priejuostės.

Programą baigė Grandis Malūnu. Mano 
nuomone, tai puiki grupė. Londonas turi 
daug jaunimo, jiems lengviau ir gražią 
grupę sudaryti.

Gaila tik, kad atsirado tokių, kurie, 
programai aikštelėj vykstant, pasinaudojo 
proga išversti palapinėj lagaminus ir iš
tuštinti pinigines. Aišku, tai nebuvo orga
nizuoto jaunimo darbas, nes jie visi daly
vavo programoje (ne toji palapinė, kur 
buvo keičiamos kelnės). Kodėl tokius įtar
tinus veiksmus pastebėjusieji nepraneša 
vyresniesiems, o verkia jau po laiko. Dar 
kartą valio mūsų šokėjams!

J. Tr.

KOVOTOJAS IŠ LIETUVOS

Britų „The Daily Telegraph“ gegužės 31 
d. paminėjo neseniai mirusį Robertą Bris
coe, dukart buvusį Airijos sostinės Dubli
no burmistrą (1956 ir 1961 m.)

Tas žydo iš Lietuvos sūnus, pasirodo, 
dar jaunas įsijungė į airių kovas už laisvę 
— gabeno ginklus jų organizacijai IRA, 
dirbo kaip ryšininkas, ilgus metus nepri
klausomoje Airijoje vis būdavo išrenka
mas į parlamentą. Nors kraštas perdėm 
katalikiškas, jis, žydas, ir sostinės bur
mistru buvo išrenkamas.

Išvažiavęs 1957 m. į JAV propaguoti sa
vo krašto pramonės ir turizmo, ten irgi 
pasirodė toks populiarus, kad gavo Ameri
kos 45 miestų raktus, 20 miestų ir 10 vals
tijų garbės piliečio vardą ir 3 universitetų 
garbės doktoratus.

Žygimanto Augusto 
laivynas

1568 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas Augustas 
savo parašu ir antspaudu patvirtino aktą, 
liudijantį apie „Jūrų komisijos“ (Commi- 
ssio Marituuri) įsteigimą. Tai buvo pirma
sis Europoje admiralitetas.

Kunigaikščio rūmuose prieš tai buvo 
rimtai kalbama, kad jūra yra gera prie
monė valstybėms suartinti. Tuo metu vals
tybės sekretorius jam įteikė raštą, jog kai
mynystėje yra Baltijos jūros skalaujamos 
Švedijos ir Danijos valstybės. Be to, jūro
je nėra kalnų, todėl pasiekti šiuos kaimy
nus labai lengva ir naudinga. Turėti galin
gą laivyną vertė ir tas faktas, jog Pabaltijo 
pakrantėse įsikūrę kryžiuočiai tada buvo 
dar galinga karo jėga.

„Jūrų komisijos“ pirmuoju vadovu buvo 
paskirtas vienas žymiausių Žečpospolitos 
veikėjų, Gdansko kaštelionas Jonas Kost- 
ka.

Valstybės iždas už 80 tūkst.auksinių nu
pirko dešimt laivų. Laivyno kūrimui buvo 
dedama daug pastangų. Bankininkai sutei
kė 130 tūkst. auksinių paskolą. Pats Žygi
mantas Augustas stengėsi komisijos kasą 
papildyti pajamomis už parduotą miško 
medžiagą, muito mokesčiais ir pan.

Žygimanto Augusto laivynas netrukus 
išaugo iki 30 laivų. Baltijos jūroje vienu 
metu galėdavo plaukioti net pusė visų lai
vų. Tai buvo nemaža karinė jėga. Štai, pa
vyzdžiui, 1559 m. pradžioje Anglijos laivy
nas turėjo tik 22, o Danijos — 27 laivus. 
Kaip matyti, Žygimanto Augusto laivynas 
tiems laikams buvo gana didelis. Jam stip
rinti visą laiką buvo skiriama daug lėšų. 
Todėl laivynas, kaip savarankiš'ka ginklo 
rūšis, buvo daug modernesnis už kaimyni
nių valstybių jūrų pajėgas. Danijoje, pa
vyzdžiui, laivynas buvo sukurtas penkias
dešimt metų anksčiau. Jam vadovavo ka
raliaus skiriamas civilis asmuo ir tik vė
liau vadovauti pradėjo kariniai admirolai. 
O Švedijoje laivynas dar ilgai priklausė 
sausumos kariuomenei, todėl admirolai 
buvo kartu ir pėstininkų dalinių vadai. 
Admirolus su apibrėžtomis karinėmis pa
reigomis pradėta skirti tik susikūrus Žygi
manto Augusto „Jūrų komisijai“. Tuo pa
čiu metu kunigaikščio dvaro sekretorius 
Jonas Dimitras Silikovskis parašė pirmąjį 
Lietuvos — Lenkijos valstybės laivynui 
skirtą traktatą „Jūrų valstybė“.

(iš Mokslo ir Gyvenimo)
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Europos lioturiu kronika MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

KONCERTAS
LONDONAS

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).

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.

SVEČIAS IŠ DETROITO
Apkeliavęs Europos žemyno kraštus ir 

grįždamas atgal į Detroitą, JAV, kur jis 
nuolat gyvena, Londono Lietuvių Namuo
se savaitę praleido jaunas advokatas Arū
nas Udrys, tą progą panaudodamas susi
pažinti su Britanijos sostine.

PARAPIJOS METINĖ IŠVYKA Į PAJŪRĮ
Birželio 22 d. rengiama išvyka į pajūrį 

—Hasting's. Užsirašyti klebonijoje, pas S. 
Kasparą, Igną dailidę ar Baltic Stores (Z. 
Juras). Kaina 16 šil.

JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS
DBLS Londono I skyrius, LAS ir Sporto 

ir Socialinis Klubas ruošia Joninių ir Pet
rinių balių, kuris įvyks birželio 28 d., šešta
dienį, Sporto ir Socialiniame Klube (345A 
Victoria Park Rd., E. 9).

Pradžia 7.30 vai. Įėjimas 17/6 šil. Gros 
Michael Mackler muzika. Bus užkandžių 
su išgėrimu.

Bilietus prašom įsigyti iki birželio 20 d. 
pas Ig. Dailidę arba V. ir S. Puidokus (te
lefonas 739.4154).

REPETICIJOS
šeštadieniais, 3 vai. po pietų, Londono 

Sporto ir Socialinio klubo salėje (345 A 
Victoria Park Road, E9) būna jaunesniųjų 
lietuviukų tautinių šokių ir dainavimo re
peticijos. Po to dar vyksta įvairūs žaidi
mai.

Tėvai, turintieji tokio mažesnio jauni
mo, labai įprašomi juos leisti į šiuos jau
nuolių susirinkimus.

Kas tuo reikalu norėtų daugiau informa
cijos, prašomi kreiptis į Veroniką Jurienę 
darbo valandomis telefonu 739-8734 arba 
vakarais tel. RAV 2592.

TĖVO IR JAUNIMO DIENA
Birželio 1 d., sekmadienį, buvo švenčia

ma tėvo ir jaunimo diena su atitinkamo
mis pamaldomis. Buvo procesija, dalyvavo 
gausus būrys jaunimo. Šiais metais proce
sijai vadovavo Veronika Jurienė.

ATVYKSTA KUN. HERMANAS ŠULCAS
Liepos mėnesį kun. Hermanas Šulcas at

vyksta į Britaniją ir aplankys didesnius 
lietuviškus centrus. Londone jis laikys pa
maldas liepos 13 d. Po pamaldų Londono 
parapijos moterys jam pagerbti rengia 
pietus Londono Sporto ir Socialinio klubo 
salėje.

Liepos 20 d. jis Nottinghame laikys pa
maldas. liepos 27 d. Bradforde, rugpjūčio 
3 d. dalyvaus Škotijos lietuvių pamaldose 
Marijos šventėje Carfine.

Minėtų kolonijų lietuviai kviečiami da
lyvauti tose jaunojo kunigo pamaldose.

S. K.

SKAUTIŠKA RINKLIAVA SODYBOJE
Sekminių sąskrydžio metu Sodyboj pra

vesta rinkliava paremti skautų vasaros 
stovyklai. Rinko S. Kasparas. Surinkta 
£10.0.7. Rajono Vadovybė dėkoja visiems 
aukotojams.

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 28 d.. 7 vai. vak., Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje. Whitefriars Lane, Covent
ry. rengia Joninių, Petrinių ir kitų vardi
nių balių, šokiams iki 1 vai. ryto gros ži
nomoji E. Dragūno kapela, baras su įvai
riais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
11.45 vai.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

MIRĖ E. SKVARCINSKAS
Mes, mažoji Peterborough lietuvių gru

pė, netekom savo tautiečio Eduardo Skvar- 
činsko.

E. Skvarčinskas buvo kilęs iš šiaurės ry
tų Aukštaitijos — Zarasų apskr. Mirė tu
rėdamas tik 48 metus amžiaus. Palydėjom 
Eduardą į amžinąją poilsio vietą gegužės 
30 d. ir giliai liūdime, netekę savo mylimo 
tautiečio.

Jeigu kas norėtų daugiau informacijų 
apie velionį, prašome kreiptis į Vladą 
Strumskį: 5, Victoria St. (Millfield), Pe
terborough.

PRADEDA GRĮŽTI KNYGOS
Iš knygrišyklos pradeda dalimis grįžti ir 

netrukus bus pradėtos siuntinėti nariams 
dvi naujos, Nidos Knygų Klubo išleisto
sios knygos — Jono Žmuidzino „Runcė ir 
Dandierinas“ ir Mykolo Vaitkaus „Nepri
klausomybės saulėj“ trečioji dalis.

Jonas Žmuidzinas, nepriklausomos Lie
tuvos atstovas Kanadoje, yra ir rašytojas 
pagal stiprią lietuvių diplomatų tradiciją 
(Ignas šeinius ir Jurgis Savickis irgi buvo 
diplomatai ir įžymūs lietuvių rašytojai). 
Skaitytojams jis retai tepateikia po knygą 
— ši yra jo trečioji. Bet, kaip ir ankstyves
nėse, jis ir čia reiškiasi kaip didelis stilis
tas, vaizdingo žodžio ieškotojas ir sakinio 
meistras.

Jis šioje knygoje pasakoja mums apie 
savo gimtąją Sūduvą rūsčiom dienom ir 
šviesiom.

M. Vaitkus šįkart baigia pasakoti apie 
savo sutiktuosius ir pažintuosius žmones 
nepriklausomybės laikais, šįkart jau sku
bėdamas ir prisipažindamas, kad apie kai 
kuriuos jau ir nebepradėsiąs rašyti, neno
rėdamas perdaug išsiplėsti. Šįkart jis pla
čiau pasakoja dar apie Maironį, taip pat 
apie Čiurlionienę, Tumą-Vaižgantą, S. Nė
rį, Adomą Jakštą, Iz. Tamošaitį ir kai ku
riuos kitus. Tuo jis ir baigia nepriklauso
mybės laikus. Sekančioje knygoje M. Vait
kus jau pasakos apie okupacijų metus, o 
dar rašo apie gyvenimą svetur.

ISPANIJON ATOSTOGAUTI IR DIRBTI

Derbiškis dail. P. Bugailiškis išskrenda 
3 savaitėms į Ispaniją, kur netoli Barcelo- 
nos leis atostogas ir pieš pajūrio vaizdus.

Ten jis susitiks su taip pat atostogas lei
džiančiais Joe ir Genovaite Johnstonais.

L. ŠVALKAUS KOMEDIJA

Laimutis Švalkus, nors nuolat persekio
jamas ligų ir negalavimų, plunksnos nepa
deda.

Pastaruoju metu jis parašė vieno veiks
mo komediją „Metai muša“. Naująją ko
mediją nori suvaidinti Coventrio gražinie- 
tės.

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Leokadija Mickevičienė iš Vilniaus, ap
lankiusi savo pažįstamus Škotijoje, apsi
stojo Londone susipažinti su šio miesto lie
tuviais ir pačiu miestu.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS Anglijos Rajono 20-tajai jubiliejinei 
vasaros skautų stovyklai, kurioje dalyvaus 
ir Vokietijos lietuviai skautai, aukojo:
O. Ramonienė iš Oldhamo — 2 sv., tautie
tė X —-5 sv., A. Tirevičius iš Derbio — 
1 sv., S. Aleknavičius iš Nottinghamo — 
1 sv., K. Plukas iš Londono — 1 sv., A. Sil- 
nickas iš Leeds — 1 sv., DBLS Hudders- 
fieldo skyrius per E. Lauraitį — 3 sv.

Mieliems rėmėjams reiškiama nuoširdi 
skautiška padėka.

PADĖKA

Ryšium su Sekminių sąskrydžiu Lietu
vių Sodyboje skautišką padėką reiškiu 
DBLS Valdybai ir Sodybos Vedėjui J. Lū- 
žai už leidimą skautams suruošti loteriją 
ir bazarą ir tuo papildyti lėšas skautų va
saros stovyklai.

Didi skautiška padėka rėmėjams iš Lon
dono. Wolverhamptono, Derbio, Mančeste
rio, Nottinghamo ir kitur, kurie parėmė 
bazarą ir loteriją.

Ypatinga padėka reiškiama Nottingha
mo skautų vieneto tėvų komitetui, rėmė
jams ir pirm. J. Dambševičiui. Damoševi- 
čienei ir E. Damoševičiūtei, kurie įdėjo 
daug širdies ir darbo loterijai paruošti ir 
pravesti.

Skautiškas ačiū rėmėjams, rinkėjoms, 
pravedusioms loteriją ir bazarą, visoms ir 
visiems bet kokiu būdu prisidėjusioms ir 
parėmusiems šį darbą.

Ačiū DBLS Derbio Skyriaus pirm. J. Le- 
vinskui ir nariams už teikiamą visokerio
pą paramą skautų vadijai ir skalaujan
čiam jaunimui.

s. J. Maslauskas,
LSS Anglijos Rajono Vadas

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

NOTTINQHAMAS
NUOTAIKINGAS MOTINOS 

PAMINĖJIMAS
Gegužės 31 d. Moterų Draugija Ukrai

niečių didelėje salėje surengė šaunų moti
nos minėjimą, į kurį apsilankė apsčiai vie
tos ir apylinkių vyresniosios bei jaunes
niosios kartos lietuvių.

Minėjimą atidarė valdybos pirm. E. Za- 
veckienė, pakviesdama į garbės prezidiu
mą vyresniojo amžiaus ir gausesnių šeimų 
motinas. Kun. J. Kuzmickis, apipindamas 
savo kalbą poezijos ištraukomis, pagerbė 
motinos šviesųjį vardą, artimai ir intymiai 
išryškindamas savo motiną ir jautrius sai
tus, nulėmusius gyvenimo kelią ir netikė
tus posūkius. Visi sutartinai sugiedojo 
„Marija, Marija“ giesmę, pindami įvairių 
tonų balsų pynę.
Meninėje dalyje svečiai iš Coventrio nuo

taikingai suvaidino trumpą scenos vaizde
lį — „Kiek vargo dėl to vardo“. Nors vaiz
deliui stigo visą akciją gyvinančio gyvu
mo, artistai pajėgė sukurti originalius cha
rakterius. pradedant sėslios vyresniosios 
kartos ir baigiant gyvais jaunimo atsto
vais. Vaizdeliui lietuviško antspalvio vy
kusiai įliejo rež. J. Kavaliauskas.

Miela ir džiugu buvo stebėti jaunuosius 
tautinių šokių šokėjus, gimusius jau šiame 
krašte ir net Nottinghame. Šokinėjo „Žio
geliai“, rideno „Kubilas“, plastiškai pleve
no „Kepurinė“. Naujoji šokių vadovė EI. 
Damoševičiūtė, įdėjusi entuziazmą ir ryž
tą į šokių meninį apipavidalinimą, galėjo 
pasidžiaugti su patenkintais žiūrovais, ku
rie negailėjo užpelnytų katučių.

Minėjimo nuotaiką įprasmino jaunieji 
deklamatoriai: Dang. Zaveckaitė įsijautusi 
padeklamavo „Myliu aš mamytę“, Jonas 
Važgauskas — „Nėra mamytės“, Dan. Da
moševičiūtė — „Tau, mamyte!“ Gerai, kad 
ir tarena buvo palyginti gera, aiški.

Visos motinos minėjimo metu buvo pa
puoštos pagarbos ir padėkos ženklais — 
gėlių puokštėmis. Jos tikrai to vertos.

Po meninės programos minėjimo daly
viai būreliais susėdo prie atskirų staliukų 
pasikalbėti, įspūdžiais pasidalinti, atsigai
vinti įvairiu gaivos vandenėliu. Grojant 
ukrainiečių orkestrui, kas norėjo, turėjo 
gražių progų linksmai patrepsėti.
Gražu, kad minėjimo nuotaika buvo gied

ri, linksma, draugiška. Prie to, be abejo, 
prisidėjo sveikintina iniciatyva neperkrau
ti programos, net paįvairinti ją sumaniai 
pravesta loterija.

Valio, Nottinghamo moterys!
Svečias

IŠVAŽIAVUS

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.

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 j 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.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
birželio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hall 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

Baleto šokėja J. Vainoriūtė ************************************************************
BRADFORDAS

BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS

Birželio 21 d., 7 vai., Vyties klubo salėje 
rengiamas

Tragiškojo Birželio Minėjimas.
Į minėjimą atvyksta D. Dainauskas ir 

skaitys paskaitą. Vietinis jaunuolynas ren
giasi išpildyti meninę programos dalį.

Minėjime kviečiame dalyvauti visus lie
tuvius.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Birželio 15 d. St. Ann's bažn. bus auko

jamos iškilmingos Mišios už gyvus ir mi
rusius lietuvius, kurie už meilę ir ištiki
mybę savo Tėvynei buvo ištremti į Sibirą. 
Atsimenant mirusius, dvi mažutės lietu
vaitės atneš prie altoriaus gyvų gėlių vai
niką. Pamaldų metu solo giedos Vanda 
Galbuogytė. Po Mišių prie vainiko bus gie
dama „Libera me“ giesmė. Įeinantiems į 
bažnyčią bus segami specialūs ženkliukai.
Liepos 27 d. toje pačioje bažnyčioje Brad

forde pirmąsias Mišias aukos neopresbite- 
ris salezietis Henrikas Šulcas, gimęs Klai
pėdoje ir mokęsis pirma Vasario 16, pas
kum T. Saleziečių vid. mokyklose ir Ro
mos universitete. Pamokslą pasakys sale
zietis kun. M. Burba. Po pamaldų bažnyti
nio komiteto rūpesčiu rengiamos bendros 
vaišės pagerbti jaunajam kunigui. Norin
tieji dalyvauti vaišėse, užsirašo pas vyr. 
šeimininkę bažn. komiteto narę Muraus
kienę, arba pas kitus komiteto narius. Vy
rai moka 1 sv., moterys — 15 šil. Dovanai 
skiriamos aukos, aukojamos po eilinių pa
maldų prie durų. Pagerbiant kun. H. Šulco 
ryžtą ir palaikant jo entuziazmą, gausus 
tautiečių dalyvavimas pamaldose ir vaišė
se suteiks jam vidinio džiaugsmo ir entu
ziazmo, pradedant darbą lietuviškame vy
nuogyne.

J. K.
Kun. kapelionas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 15 d., 12.30 v.
ROCHDALE — birželio 22 d., 12 v.
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
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.
COVENTRY — liepos 13 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.

Sol. V. Gasperienė

VOKIETIJA
DROŽINIŲ PARODA

Stasys Motuzas savo drožinių parodą su- , 
rengė Lietuvos vokiečių suvažiavimo pro
ga Neheim-Huesten.

SĄSKRYDIS
Lietuvių sąskrydis Vedoje numatomas ; 

sekmadienį, birželio 29 d., Petrinių proga. 
Numatomos bendros su vietos vokiečiais 
pamaldos, kurioms vadovaus Vedos ofi- i 
ciolas — Muensterio vyskupo įgaliotinis. |

LEBENSTEDTO LIETUVIAI norėtų su
rengti Lietuvių Kultūros Dienas 1969. VI. 
21 ir 22 dd.

MIRUSIEJI
A. a. Vilius Wucherpfenning, gimęs 1893. | 

VII. 8 Solingene, mirė 1969. V. 2 Goettinge- ■ 
ne. Palaidotas Goettingeno kapinėse. Ve- 
lionis buvo geležinkelių aukštas pareigū
nas. Lietuvoje turėjo nelaimę — pakliuvo 
po traukiniu, ir buvo nuplautos abi kojos. 
Pasižymėjo labdara, svetingumu bei proto 
aštrumu, geromis charakterio savybėmis.

A. a. Frederika Jurkšaitienė, gimusi 
1889.IV.1 Labgiriuose, Raseinių apskr., 
mirė 1969. V. 6 Hannoveryje. Palaidota 
Hannoverio miesto kapinėse — Friedhof 
Seelhorst Hannover.

Ji buvo žinoma audėja, išmokusi austi 
lietuviškus raštus. Savo rankdarbiais iš 
Hannoverio aprūpino daugelį lietuvių Vo
kietijoje ir užjūriuose.

A.a. Uršulė Vęnclovaitė-Linartienė, gimu
si 1891. XII. 24 Vaitkabaliuose, Vilkaviš
kio apskr., mirė 1969. V. 16 Vechtos Mari
jos ligoninėj, palaidota Vechtos miesto ka
talikų kapinėse.

Buvo nepaprastai darbšti, giedrios nuo
taikos. pamaldi, giedojusi bažnyčioje ir 
namuose, o dainavusi visur. Buvo jautri 
vargšams, sąmoninga lietuvė, kilnaširdė i 
moteris.
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the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
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