
JAV atsakymas
JAV Prezidentas R. M. Nixon, gavęs Vil

ko pirmininko dr. J. K. Valiūno ir Dipl. 
Tarnybos šefo St. Lozoraičio balandžio 14 
d. laišką, pavedė į jį atsakyti Valst. depar
tamento pasekretoriui Martin J. Hillen- 
brand. kuris dr. J. K. Valiūnui atsakė to
kiu gegužės 4 d. laišku:

Gerb. dr. Valiūnai,
Prezidento prašomas, atsakau į Tams

tos ir p. Lozoraičio balandžio 14 d. laišką, 
kuriame buvo paliesti Rytų-Vakarų ir Bal
tijos valstybių klausimai.

Jungt. Amerikos Valstijos tebesilaiko jų 
vykdomos politinės krypties — nepripažin
ti prievarta įvykdyto Baltijos valstybių

PRITARIAMA

Vilkas pasiuntė tokio turinio raštą JAV 
Prezidentui R. M. Nixonui. Jo nuorašas 
Eltos išsiuntinėtas keliolikai JAV dienraš
čių ir trims spaudos agentūroms:

Pone Prezidente,
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas re

mia Jūsų pastarojo meto priemones, ku
riomis siekiama išlaikyti tautų laisvo apsi
sprendimo teisę Pietryčių Azijoje.

Komitetas stebisi min. pirmininko Kosy
gino pareiškimu dėl amerikiečių dalinių 
judėjimo Kambodijoje. Jo veidmainiški 
tvirtinimai nėra įtikinami, ypač turint gal
voje sovietų įvykdytus tarptautinių sutar
čių pažeidimus, jiems 1940 metais okupa
vus ir į Sovietų Sąjungą įjungus Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Tebetęsiamas sovietų ki
šimasis į Baltijos valstybių reikalus nepa- 
sitamauja pasaulio taikai ir geriems san
tykiams.

Tol, kol Sovietų Sąjunga nesustabdys jos 
agresyvių veiksmų, jai nedera tais pačiais 
veiksmais kaltinti kitas valstybes, šioms 
siekiant išlaikyti mažųjų kraštų laisvo ap
sisprendimo teisę.

Prašau priimti, pone Prezidente, mūsų 
giliausią pagarbą. (ELTA)

įjungimo į Sovietų Sąjungą ir užjaučia bei 
supranta Baltijos tautų siekimus atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

JAV-bės, bendradarbiaudamos su jų 
NATO sąjungininkais, pritaria ligšiolinių 
Rytų-Vakarų ryšių plėtrai, laiko svarstyti
nu Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos kraš
tų pareikštą norą aptarti būdus, kuriais 
būtų siekiama, konstruktyviai veikiant, su
mažinti įtampą ir paskatinti bendradarbia
vimą Europoje.

Mes tikime, kad kiekvienai konferenci
jai Europos saugumo klausimais reikia iš 
anksto pasiruošti. Prie galimos konferen
cijos sėkmės žymiai prisidėtų pažanga, 
vykdant dvišalius ir daugiašalius svarsty
mus ar šiuo metu tariantis pagrindiniais 
Rytų-Vakarų klausimais. Konferencija Eu
ropos saugumo klausimais neturėtų būti 
priemone patvirtinti dabartinį Europos pa
dalinimą.

Mes dėkojame už Prezidentui pateiktas 
jūsų pažiūras.

(pas.) Martin J. Hillenbrand (ELTA)

NAHUMO GOLDMANNO PASAI
Žinomasis pasaulyje vienas sionistų va

dų. Nahumas Goldmannas. parašė atsimi
nimus.

Gegužės 22 d. „Jewish Chronicle“ recen
zuodamas juos, Terence Prittie. be kita ko. 
iškelia, kad Goldmannas per savo gyveni
mą yra iš eilės turėjęs 8 kraštų pilietybes. 
Kai Lietuva tapo nepriklausoma, tada jis 
buvo įsigijęs jos pilietybę.

ŠIMTAMETIS LAURINAVIČIUS
Molėtų rajone Šakių kolūkio pensinin

kas Juozas Laurinavičius sulaukė 100 me
tų amžiaus.

— Sveikata nesiskundžiu, — sako jis, — 
tik akys aptemo. O girdžiu dar neblogai.

Senukas sako, kad jis dar nėra buvęs 
pas gydytoją.

SEPTYNIOS dienos
Pasitarimas baigtas be nieko ;

Vakarų Vokietijos kanclerio Brandto ir 
Rytų Vokietijos ministerio pirmininko S‘.o- 
pho susitikimas Kasselyje baigėsi be nieko.

Nieko aiškesnio nesutarta dėl Rytų Vo
kietijos reikalavimo būtinai pripažinti jų 
prieš pradedant rimtas kalbas.

Kaip kankinami kaliniai
Šešetą metų praleidęs Sov. Sąjungos ka

lėjimuose ir beprotnamiuose, jaunas rusas 
Bukovskis liudija baisybes, kurias ten bū
na priversti išgyventi imtiniai.

Yra kalinių, kurie kasdien mušami. Kiti 
prievarta gauna narkotikų, kurie sukelia 
vidurių skausmus ir pakelia temperatūrą, 
arba sunaikina pajėgumą galvoti. Arba 
žmogus visas suvyniojamas į juostas šla
pios medžiagos, kuri džiūdama traukiasi ir 
suveržia.

Amalrikas suimtas
Užsieniuose išgarsintasis sovietinio reži

mo kritikas Andrejus Amalrikas suimtas.
Kaitinimas — sovietinės valstybės šmei

žimas.

Akis už akį
Libano pasienyje arabų partizanai bazū- 

komis ir kitokiais ginklais apšaudė ir pa
degė mokyklon vaikus gabenusį Izraelio 
autobusą. 5 vaikai, mokytojas ir šoferis žu
vo vietoje; 3 vaikiai mirė vėliau, 5 pavo
jingai sužeisti.

Atsikeršydamas Izraelis tuoj bombarda
vo Libano kaimus.

Net ir New Yorke tuojau pat jauni žydai 
sumušė palestiniečių centro atstovą, be ki
ta ko. palikdami raštelį, kuriame yra žo
džiai „Akis už akį“.

Namo šešios, pačios gražiausios
Dirbusios „Expo 70" Japonijoje šešios 

jaunos čekoslovakės buvo skubiai susodin
tos į sovietinį laivą ir išgabentos namo, nes 
užmezgusios ryšį su kanadiete ir norėju
sios per ją išsirūpinti politinį prieglobstį. 
Tvirtinama, kad jos buvusios pačios gra
žiausios visoje parodoje.

Bet Japonija esanti davusi komunisti
niams kraštams pažadų neleisti parodos 
panaudoti kaip vietos pabėgimams organi
zuoti, tai merginoms ir nepasisekė.

Tūkstančiai pro Naningą
Hongkongo laikraščiai rašo, kad pro Na- 

ningo miestą Kvangsio provincijoje į Indo- 
kinijos pusę pragabenama kasdien maž
daug po 6.000 kiniečių kareivių. Iki prane
šimą spausdinant šitaip buvę gabenama

jau devynios dienos.
Spėjama, kad tie daliniai gabenami ar

ba į šiaurės Vietnamą, arba į Kambodiją.

Streptokokas atlaikė
Grįždami Apollo 12 iš mėnulio į žemę, 

amerikiečių astronautai parsigabeno auto
matišku erdvės laivu . Surveyor nusiųstąją 
televizijos kamerą, išbuvusią mėnulio di
džiuliame karštyje ir šaltyje ir nuolat vei
kiamą radiacijos 950 dienų.

Visos aparate užslėptosios bakterijos ne
atlaikė. išskyrus streptokoką, ir dabar 
mokslininkai ieško atsakymo, ar toksai 
daiktas negalėtų pakenkti astronautams, o 
tokie mėnulyje visus sunkumus atlaikę ar 
negali būti pasikeitę ir sukelti žemėje ko
kių nors fantastinių epidemijų.

Kaltas Mackevičius
„Sovietskaja Rossija" laikraštyje Rusi

jos centrinė gamtos apsaugos taryba ap
kaltino žemės ūkio minister] Mackevičių, 
kad jo ministerijos pareigūnai gamtos re
zervus pavertė vieta, kur jų draugai gali 
pamedžioti — iššaudoma visa gyvūnija, 
jos tenka iš kitur atsigabenti. Be to, tokio
se rezervinėse vietose kertami miškai, ka
sami mineralai, statomos įmonės, net ruo
šiamasi svetaines statyti.

Visos bėdos prasidėjusios, kai tie plotai 
iš centrinės medžiotojų organizacijos ži
nios perėjo žemės ūkio ministerijai.

Finansinė krizė
JAV prasidėjo finansinė krizė — krinta 

akcijų kaina, nes žmonės nebepasitiki jo
mis ir nori turėti pinigą.

Ta krizė, kaip spėjama, atsilieps ir į ki
tų kraštų finansus.

Milijonas pamestinukų
Tvirtinama, kad Venezueloje yra dau

giau kaip milijonas pamestinukų — apie 
10 procentų visų krašto gyventojų. Pames
tinukų kasmet padaugėja po apie 100.000.

Rytų politikos kritika
V. Vokietijos parlamente krikščionių de

mokratų atstovai kritikavo vyriausybės ry
tų politiką. Atsisakymas nuo 20 metų ves
tosios politikos esąs pavojingas, nes Brand
to ir Stopho susitikimas Kasselyje parodęs, 
kad Rytų Vokietija nori tik sustiprinti sa
vo pozicijas kovai su Vakarais: jai rūpi ne 
santykių gerinimas, bet kad būtų šimta- 
procemtiškai patenkinti visi reikalavimai.

Tokia padėtis esanti ir santykiuose su 
Sov. Sąjunga ir su Lenkija ar Berlyno 
klausimu.

Peticija pirmininkei
J. Tautų pilnaties susirinkimo pirminių- ,

kei Angie Elizabeth Brooks Rudolf. Liberi
jos atstovei, gegužės 11 d. lankantis su pa
skaita Detroite, lietuvių DLOC (Detroito 
lietuvių organizacijų centro) delegacija 
įteikė atitinkamų peticiją. Delegacijai va
dovavo Bernardas Brizgys, ir jos nariais 
buvo A. Kvietys. B. Kvietytė. R. Sukaus- 
kas, S. Šimoliūnas. St. Šimoliūnas. M. 
šnapštys ir M. Vizgirdaitė.

Lietuvių įteiktoje J. Tautų pilnaties pir
mininkei peticijoje nurodyta į dabartinę 
Lietuvos padėtį ir ji prašyta J. Tautose iš
kelti Baltijos kraštų klausimą, reikalau
jant, kad būtų padarytas galas sovietų i 
vykdomai Baltijos kraštų karinei okupaci
jai ir iš trijų kraštų būti) atitraukti sovie- 
tų kariniai, milicijos daliniai bei administ-1 
racija.

Brooks Rudolf lietuvių delegaciją malo
niai priėmė ir pati patarė lietuviams 
veikti viešąją nuomonę. „The Detroit 
News" dienraštis, neseniai atpasakojęs dr. 
B. Nemicko mintis, gegužės 13 d. laidoje 
išsispausdino žinią „Lietuviai prašo J. Tau
tų paramos“, kurioje nurodyta į DLOC de
legacijos lankymąsi bei patiekti įteiktojo 
prašymo bruožai. (ELTA)

STEIGIAMOJO SEIMO NARIU 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Steigiamojo Seimo buvusių na
rių, gyvenančių laisvajame pasauly, pa
reiškimas parlamentarams anglų kalba, 
kurį paruošė Vilkas, jau atspausdintas.

Vlikas prašo vietos organizacijas anglo
saksų kraštuose pareiškimą su lydimais 
raštais išsiuntinėti to krašto parlamenta
rams.

Amerikos Lietuvių Tarybai pasiųsta — 
2000 nuorašų, Didž. Britanijos Lietuvių S- 
gai — 1000 nuor., Australijos Lietuvių 
Bendruomenei — 600 nuor.. Naujosios Ze
landijos Liet. Bendruomenei — 500 nuor.. i 
Kanados Lietuvių Bendruomenei — 1000 j 
nuor.

Kitų kraštų atitinkamos organizacijos 
prašytos išsiversti pareiškimų į savo kraš
to kalbą ir išsiuntinėti to krašto parlamen
tarams. (ELTA)

ŽEMDIRBIU KELIONĖS
Okup. Lietuvos kolchozininkai turistinių 

įstaigų vežiojami po plačius plotus, bet 
jiems nėra sąlygų susipažinti su įvairių 
respublikų žemės ūkiu. Apie tai papasako
jo „Valstiečių laikraštyje“ (geg. 7 d.) vad. 
turizmo ir ekskursijų tarybos pirmininkas 
J Litvinas.

Jis aiškino, kad „Lietuvos žemdirbiai“ 
keliauja vad. „draugystės traukiniais", au
tobusais ir lėktuvais. Tokios turistinės ke
lionės paprastai įvyksta vasario, kovo, ba
landžio ir rugsėjo, spalio, gruodžio mėne
siais. Šiais metais jau tokie du „draugystės 
traukiniai“ keliavo į Vid. Azijos penkias 
respublikas, aplankyta 15-20 miestų, pra
važiuota iki 11.000 kilometrų. Tie žemdir
biai galėję susipažinti su kai kurių respub
likų istorija, kultūra, architektūra, buiti
mi. bet... negalėję susipažinti su žemės 
ūkiu. Kodėl? Atsakoma, kad traukiniais 
paprastai vyksta po 400 keleivių, ir juos 
nuvežti į ūkius nelengva...

Neseniai naujos ekskursijos su trauki
niais išvyko j Krymą. Sibirą, o vėliau dar 
numatomos į Užkarpatę, Moldaviją. Už
kaukazę, Uralą.

Ekskursijos rengiamos ir pačioje Lietu
voje. Pats vadovas pripažino, kad susidu
riama su sunkumais, nes pagrindinis kliu
vinys — transporto stoka. Trūksta re tik 
autobusų, bet ir vandens transporto. (E>

Murnikovas
Estų centrinės tarybos Toronte pirmi

ninkas Ilmar Heinsoo įteikė Kanados už
sienio reikalų ministeriui M. Sharp raštų, 
prašydamas ištremti iš Kanados sovietų 
ambasados pareigūną Michailų Murnikovų.

Daugumas Kanadoje įsikūrusių estų pa
bėgėlių palaiko ryšius su Estijoje pasili
kusiais savo giminėmis, ir kai kurie nuva
žiuoja tų artimųjų aplankyti. Michailas 
Murnikovas, per kurio rankas eina norin
čių į Estiją nuvažiuoti dokumentai, pradė
jo panaudoti surenkamąsias žinias estams 
šantažuoti ir vieniems prieš kitus kiršinti. 
Toronto mieste, kur yra didžiausia estų ko
lonija, estai gauna anoniminių laiškų, ku
riuose grasinama kelti viešumon jų „jau
nystės klaidas". Vieniems primenama ko
kia nors jaunatvės meilė, kitiems įvairūs 
pokštai.

Be to, tas pats M. Murnikovas. kuris kal
ba labai gerai estiškai, organizuoja oku
puotosios Estijos dainininkų keliones į Ka
nadą ir dailininkų darbų parodas. Jeigu

GERIAU TOKS VELNIAS
Gegužės 16 <1. ..Herald of Wales" išsi- lauk jiems primestąsias komunizmo blogy-

spausdino straipsnį, kuriame vedamas dia
logas su ..Evening Post" priešrinkimine 
proga savo idėjas išsakiusiu Bill Jones. 
Laikraštis ypač sustoja ties Jones mintim, 
kad jeigu vyriausybė leis pinigus gink
lams. povandeniniaims laivams ir kari
niams daliniams užsieniuose laikyti, tai sa
vivaldybėms nebeliks pinigų gyventojų 
reikalams tenkinti. Jonės siūlo rinkti dau
giau komunistų, kad būtų pakeista atgyve
nusi kapitalizmo santvarka į žmoniškesnę 
socializmo santvarkų.

Laikraštis jam dėl to atsako šitaip:
„Komunistinė Rusija, kaip mes ir Billis 

žinome, niekad neišleidžia pinigų gink
lams. ar ne? Ji niekada nesiunčia karinių 
dalinių j užsienius, kaip, sakysim, j Veng
riją ar Čekoslovakiją, ar siunčia?

„Mūsų kapitalistinė santvarka gal ir nu
dėvėta. bet aš nematau pagrindo siūlyti 
santvarką, kuri su ginklu įeina į Čekoslo
vakiją. kai žmonės ten stengiasi išmesti

bes.
„Aš negaliu nieko žmoniška įžiūrėti san

tvarkoje, kuri ištremia net ir tuos keletą 
pakankamai drąsių žmonių, kurie pasisako 
prieš jų, kaip ir mūsų Billis pasisakė prieš 
kapitalistinę santvarkų.

„Manau, kad mes žinotume, ar komuniz
mas yra žmoniškas, jei paprašytume pasa
kyti savo nuomonę apie jį Latvijos ir Lie
tuvos. ir Estijos, ir Lenkijos, ir Rytų Vo
kietijos. ir Rumunijos, ir Vengrijos, ir Če
koslovakijos gyvent oj us.

„Ir turėti) būti užtikrinta, kad jų atsa
kymai nebus sunaikinti ar iškraipyti.

„Ir turėtų būti užtikrinta, kad jų pasi
rinkimas btis priimtas.

„Jeigu tai]) nebūtų padaryta, aš pasilie
ku prie santvarkos, kurią turime. Geriau 
velnias, kurį pažįstame, negu anoks, koks 
čekams per jėgų buvo sukištas pro gerklę, 
a. Billi?

.MOKYTOJAI I.S TOLIAU
„Žinijos" draugija okup. Lietuvoje sklei

džia ne tik ateistinę propagandą, bet jos 
nariai įpareigoti skaityti paskaitas ir tarp
tautiniais klausimais. „Tarptautininkai“ 
anot „Komj. Tiesos“ (geg. 13), per metus 
perskaito iki 16.000 paskaitų tarptautiniais 
klausimais.

Gegužės mėn. 12-13 d. d. tie „specialis
tai“ turėjo savo seminarą. Pagrindiniai 
„tarptautininkų" auklėtojai — Maskvos 
specialistai, Vilniaus seminare skaitę pa
skaitas apie sovietų tarptautinę padėtį, 
apie komunistų tarptautinį judėjimą ir 
apie JAV užsienio politikos klausimus — 
„Žinijos“ maskvinio centro — valdybos 
lektorius Merkulov. Vilbanov. Lukin (JAV 
klausimų „žinovas“) ir kt. Net ir apie Lie
tuvos žemės ūkį kalbėjo Lietuvos kom. 
partijos CK skyriaus vedėjas J. Čemikovas. 
Lietuviams teatstovavo partijos pareigū
nas L. Ramelis ir doc. J. Žėruolis. (ELTA)

Latvijos rusinimas
Kaip sovietinama Latvija, apie tai žinių 

pateikė latvis prof. A. Namsons „Latvija“ 
savaitrašty. Latvių duomenimis. Latvijos 
gyventojų skaičius 1968 m. pabaigoje bu
vo padidėjęs, palyginus su prieškariniu 
laikotarpiu, 22%, tuo tarpu pačių latvių 
gyventojų skaičius pakilęs tik 20%.

Kaip Latvija rusinama, liudija šie skait
menys: Daugpilio apygardoje rusų bei kitų 
slavų gyventojų skaičius nuo 1959 m. pa
kilęs iki 68,7%, Rezeknėje tų gyventojų bu
vo 62,3%, Zilupe — net 76.3%. Kraslava — 
54,3%. .Mažiau rusų bei kitų slavų tik tose 
srityse, kurios atokiau nuo Sovietų sienos. 
Vis dėlto Gulbene srity rusų gyventojų 
skaičius siekia 37,3%, Venspile — 37,6%, 
Liepojos srity — 36,5%.

Rygos gyventojų skaičius siekia 700.000. 
Tačiau dar 1959 m. gyventojų surašymo

LIETUVOS ŽYDU LAIŠKAS
Gegužės 22 d. „Jewish Chronicle“ ir 

„The Times“ išsispausdino žinią, kad Da
nijos vyriausiasis rabinas dr. M. Melchoir 
gavo septynių Lietuvos žydų pasirašytų 
prašymų, skirtų J. Tautų gen. sekr. U Tan- 
tui. žmogaus teisių komisijos pirm. Schrei- 
beriui ir Izraelio min. pirm. Goldai Meir.

Laiškas rašytas rusų kalba. Laiškas bu
vo išverstas iir pasiųstas, kam skirtas, bet 
dr. Melchoir nusprendęs dar ir spaudų su
pažindinti. nes. sako, jei reikalas nebus 
plačiau žinomas, tai U Tantas gali įdėti jį į 
bylas ir nieko nedaryti: tarptautinės orga
nizacijos linkusios kritikuoti daugiau ma
žuosius. o ne didžiuosius kraštus.

O tame laiške nurodoma, kad Lietuvoje 
suvaržytos žydų religinės teisės ir naikina
mi visokie žydiški įrašai. Laiško autoriai 
teturi tik vieną reikalavimą: kad būtų leis
ta jiems išvykti į protėvių žemę Izraelį.

INDAI LIETUVOJE
Gegužės mėn. Lietuvoje tris dienas vie

šėjo Indijos rašytojų delegacija, Neru fon
do premijų už taikos stiprinimą laureatai.

PRAILGĖJO KELIONĖS LAIKAS
Vilniaus geležinkelio apygardos keleivių 

skyriaus viršininkas J. Lisikovas pranešė, 
kad dėl kelių remonto traukinių maršrutas 
Vilnius — Kaunas užima 1 vai. 35 min. 
Anksčiau šį nuotolį traukiniai įveikdavę 
per 1 vai. 15 min.

seka estus
kuris estas nenori ateiti atvažiavusių dai
nininkų pasiklausyti ar su jais susipažinti 
ar pasigėrėti paveikslais, tai tokiems ir 
siuntinėjami anoniminiai laiškai su grasi
nimais.

Kanados užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas A. E. Ritchie paprašė sovietu 
ambasadorių suvaldyti Murnikovų. nes jis 
neturįs teisės kištis j Kanadoje gyvenan
čių estų visuomeninį ar privatų gyvenimą. 
Jei Murnikovas nesiliaus, tai jis bus išpra
šytas iš Kanados.

Kanados spauda plačiai aprašinėjo šį II- 
mar Heinsoo pareiškimą ir užsienio minis
terio įsakymą suvaldyti sovietų agentų 
veiklą.

Kanados parlamentas susidomėjo ne 
vien Murnikovo. bet ir kitų sovietų amba
sados agentų veikla, štai, antrasis amba
sados sekretorius Nikolaj Machnin seka 
Kanados ukrainiečių gyvenimą.

A. Z.

duomenimis, Latvijos sostinės 41,5% suda
rė rusai, gudai ir ukrainiečiai. (ELTA)

LAIVU STATYBA KLAIPĖDOJE
„Tiesa" (geg. 15 d.) paskelbė, kad Klai

pėdos „Baltijos“ laivų statykla pastatė di
delį žvejybos ir žuvies miltų gamybos tra
lerį „Medikas“. Jį užsakė Kamčiatkos Pet
ropavlovsko žvejai, šiais metais tai jau ant
ras Rytams skirtas ir užsakytas laivas, sta
tomas Ir trečiasis. Klaipėdos statytojai di
džiuosius žvejybos laivus pajėgia statyti 
tik nuo 1969 m. (ELTA)

IŠVYKA I KUBĄ
Valstybinės filharmonijos kamerinis or

kestras. vadovaujamas S. Sondeckio, pir
mą kartą išvyko 2 savaičių gastrolėms į 
Kubą. Išvykai paruošta dvi programos: 
viena tarybinė, kurioje įtraukti ir lietuvių 
B. Dvariono. R. Žigaičio ir F. Bajorino kū
riniai; antroji — vakarų klasikai ir A. Bra
žinsko kamerinė simfonija, kuri jaunųjų 
kompozitorių konkurse Maskvoje gavo pir
mųjų premiją.

PIRMOJI VALGYKLA ANT RATŲ
Eksperimentinę „Valgyklų ant ratų“ su- 

konstruavo Klaipėdos miesto autoremonto 
įmonės darbininkai. Dabar ta „valgykla 
ant ratų“ seka paskui naujų kelių tiesėjus 
ir aprūpina juos šiltu maistu.

Stepui ir Pctrutei Nenortams 
dėl jo mamytės mirties Lietuvoje 

liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

A. Žukauskas
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Didieji lietuviai
RAŠYTOJA ŽEMAITĖ

Šiais metais sukanka 125 m. nuo mūsų 
didžiosios klasikės rašytojos žemaitės gi
mimo.

Julija Beniuševičiūtė - Žymantienė - Že
maitė gimė 1845. V. 31 Bukantiškių dv„ 
Plungės vis., nusigyvenusių bajorų šeimo
je. Ji tėvų buvo auklėjama lenkiškos kul
tūros dvasioje ir neišėjo jokio sistemingo 
mokslo. Pramokusi šiek tiek iš tėvo, vėliau 
šį 'tą dš savo turtingos giminaitės, ji pati 
sėmėsi visą švietimą iš dvarininkų biblio
tekų. Nebodama tėvų draudimo, ji iš ma
žens susitikinėdavo su baudžiauninkais ir 
išmoko žemaitiškai kalbėti, ir pirmosios 
jos perskaitytos lietuviškos knygos buvo 
Živatas Jėzaus Kristaus ir Sekimas Jėzaus 
Kristaus Tamošiaus Akempis.

Bendraudama su valstiečiais, ji gerai su
prato ir atjautė jų didelį materialinį ir 
dvasinį skurdą, piktinosi bajorų-dvarinin- 
kų daromomis skriaudomis ir kaip jaunuo
lė pakilia nuotaika ir aktyviai remdama iš
gyveno 1863 m. sukilimą. Eet nepasisekęs 
sukilimas, žiaurūs caro persekiojimai, vi
suotinis nusivylimas dar daugiau suartino 
Žemaitę su baudžiauninkais, ir 1865 m. ji 
išteka už buvusio sukilimo dalyvio bau
džiauninko Lauryno Žymanto. Žymantų 
gyvenimas buvo sunkus. Nuomodami nu
skurusius ūkius ar dirbdami „iš pusės“ 
ne kartą jie ir jų vaikai badaudavo ir ne
turėjo kuo net apsirengti. Sunkiai dirbda
ma, atitolo Žemaitė nuo knygos, laikraščio 
ir nuo kultūringesnės visuomenės. 1884 m. 
apsigyvenusi pas brolį savo žemės sklype 
Usėnuose prie Užvenčio, ji atsigavo, kai su
sipažino su jaunu Petrapilio studentu Po
vilu Višinskiu.

P. Višinskis, pats susipratęs lietuvis, da
vė jai paskaityti spaudos draudimo laiku 
ėjusius laikraščius Aušrą, Varpą, Apžval
gą ir kt„ o pastebėjęs jos literatūrinį ta
lentą, paskatino ją rašyti. Ir taip Žemaitei 
pasibaigė pirmieji 50 metų gyvenimo pus
lapiai, o prasidėjo gyvenimas jau tomais.

ANTANO BRAŽDŽIO SKULPTŪRA PARYŽIUJE

Londone gyvenančio dailininko Antano 
Braždžio plieno skulptūra išstatyta nuo ge
gužės 7 iki birželio 18 d. Paryžiuje vyks
tančioje parodoje ,,Salon de mai“ („Gegu
žės salonas“).

„Salon de mai“ savo veikią pradėjo 1944 
tais vyksta trys kolektyvinės parodos („sa- 
m„ vadinasi, pastaroji yra jau 26-toji „Ge
gužės paroda“. Paryžiuje kiekvienais me- 
lonai“): „Salon des independants“, „Salon 
d’automne“, o '„Saloti de mai“ kritikų ir 
žinovų laikomas pačiu svarbiausiuoju ir 
reikšmingiausiuoju. Anksčiau šitos geguži
nės parodos būdavo ruošiamos Paryžiaus 
modernaus meno muziejuje, tačiau šiais 
metais „Salon de mai“ įsikūrė Saint-Ger- 
main-en-Laye vietovėje, kuri iš Paryžiaus 
centro pasiekiama geležinkeliu per 30 mi
nučių. Paroda įsikūrusi Maurice Berte- 
aux pilyje, kurioje, buv. Prancūzijos kul
tūros ministro A. Malraux rūpesčiu, vei
kia vienas iš moderniškiausių Europos (ga
liškai romėniškas) muziejų. „Salon de 
mai“ lankytojus jau iš tolo kviečia didžiu
lis virš rūmų iškeltas balionas, o patys me
no kūriniai yra išstatyti ne tik pačiuose rū
muose, bet ir lauke.

Nors nemokėdama lietuvių kalbos rašy
bos, bet iš pat mažens pasisavinusi iš liau
dies turtingą gyvą žodžių kalbą, ji su dide
le aistra pradėjo rašyti ir davė daugybę 
apsakymų, kurių plačiausiai žinomi yra 
„Marti“, „Topylis“, „Petras Kurmelis“, 
„Rudens vakaras“ ir kt.

Susipažinusi su lietuviška inteligentija 
ir pradėjusi skaityti žymesniuosius pasau
linių klasikų raštus. Žemaitė ėmė geriau 
įžvelgti ir į savo kūrybą ir pati pradėjo kū
rybiškai augti.

1911 m. apsigyvenusi Vilniuje, Žemaitė 
įsijungė į lietuvių tautinio atgimimo sąjū
dį. Ėjo net ir „Lietuvos Žinių“ ir „Aušri
nės“ atsakingos redaktores pareigas ir dėl 
to sėdėjo net ir caro kalėjime.

1916 m. Žemaitė išvyksta į JAV rinkti lė
šų nukentėjusiems nuo karo. Sakydama 
prakalbas, ji apvažinėjo beveik visas ten 
esančias lietuviškas kolonijas. Rašė dau
gybę straipsnių, žodžiu pliekė lietuvius su- 
siskaldėlius, netolerantus, materialistus ir 
to meto blogybes. Nusivylusi 1921 m. grįžta 
į Lietuvą. Grįžusi rengė spaudai savo kū
rinius, rašė autobiografiją, o tais pačiais 
metais gruodžio 7 d. peršalusi ir mirė Ma
rijampolėje.

Iš mažens jautriai išgyvendama sociali
nės nelygybės sąlygas, ji buvo socialistinių 
pažiūrų moteris, o kadangi nepalaikė jokių 
ryšių su religija, ji ir palaidota buvo be 
bažnytinių apeigų, bet didelės minios ir 
aukštų valdžios atstovų palydėta į poilsio 
vietą. Tarp kitų atsisveikinimo kalbų žodį 
pasakė specialiai atvykęs kun. Juozas Tu
mas-Vaižgantas.

Žemaitės kūryba yra realistinė — gyve
nimo vaizdelis, apsakymėlis, nesudėtingos 
kompozicijos dalykas, bet meniškai apdirb
tas. Tematika — kaimo buitis, valstiečių 
socialinės, moralinės, šeimyninės proble
mos, tokios, kokias ji pati yra mačiusi, iš
gyvenusi ar girdėjusi. Neigiamus tipus jai 
pavykdavo sukurti daug vaizdžiau, negu

Šių metų gegužinėje parodoje dalyvauja 
321 dailininkas, kurių kiekvieno išstatyta 
po vieną darbą. Tur būt, didžiausio dėme
sio ir, be abejo, aukščiausios kainos paro
doje susilauks Pablo Picasso didelio for
mato aliejaus tapinys, tačiau parodoje da
lyvauja visa eilė tarptautinio pripažinimo 
susilaukusių dailininkų.

Puošniai išleistame parodos kataloge nu
rodyta, kad Antanas Braždys yra lietuvis, 
ir išspausdinta išstatytosios jo skulptūros 
nuotrauka.

Ateinančių metų vasario mėnesį Pary
žiuje vyks individualinė A. Braždžio kūri
nių paroda, kurią ruošia „Galerie Darthea 
Speyer“ — viena iš žinomiausių, gerą re
putaciją turinčių Paryžiaus galerijų. Dai
lininkas ateinančiai parodai kruopščiai 
ruošiasi — žada Paryžiun išsiųsti apie 12 
plieno skulptūrų, šiuo metu dailininkas 
savo Londono studijoje baigia kurti di
džiulio formato nerūdijančio plieno skulp
tūrą, kuriai dar nėra davęs pavadinimo.

reni 

teigiamus. Be to, ji sukūrė be galo gražių 
gamtos vaizdų. Jos žodis vaizdingas, tur
tingas — jos raštuose kalba tikras liaudies 
žmogus lietuvis. Tuo ji ir įaugo į mūsų 
tautos kūrybinį lobyną kaip didelio meni
nio lygio rašytoja-klasikė.

Jos raštai buvo pradėti spausdinti 1913 
m., o 1931 m. A. Bulota parengė ir išleido 
jau keturis tomus jos raštų.

1956-1957 m. K. Korsako, A. Venclovos ir
J. Žiugždos parengti išėjo VI tomai jos raš
tų.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVAITĖS AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

JAV dvi žurnalistės. Rasa Gustaitytė ir 
Jūratė Kazickaitė. bendradarbiauja Va
šingtono laikraščiuose.

J. Kazickaitės straipsnį apie Amerikos 
aukštų pareigūnų sūnus, kurių gyvenimas 
nesiderina su jų tėvų veikla, išsispausdino 
„Washington Post“.

E. PALUBINSKAS ATSTOVAUJA
Canberroje gyvenantis lietuvis krepši

ninkas E. Palubinskas atstovauja vienam 
iš iškiliausių Australijos krepšinio Mel
bourne St. Kilda klubui.

Jis yra laikomas vienu geriausių žaidė
jų Australijoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GATVĖ
Urugvajaus Montevideo miesto savival

dybė vietos lietuvių rūpesčiu vieną miesto 
aikštę pavadino ,,Plaza de la Republica de 
Lituania“ (Lietuvos respublikos aikštė).

ŠAKNINĖS SKULPTŪROS
Kanadoje Montrealyje suruošta Prano 

Baltuonio šakninių skulptūrų paroda.
P. Baltuonis kuria skulptūras, naudoda

mas specialias medžių šaknis, išgriebtas iš 
vandens ir iškastas miškuose.

KUO DOMISI DAILININKAI?
„Nepriklausomoje Lietuvoje“ Alg. Gus

taitis rašo, kad šių dienų Amerikos žemy
no lietuviai > dailininkai tik skuba „kepti“ 
paveikslus ir kuo greičiau juos parduoti. 
Paveikslų temos (rašyt. E. Cinzas, viešė
jęs JAV, E. L. irgi tai pastebėjo) yra kaž
kokie „keisčiausi suraizgyti kratiniai“.

Dailininkai, sako, beveik nebesidomi lie
tuviškomis temomis. Tuo tarpu temų esan
ti gausybė, pvz., kad ir Lietuvos istoriniai 
įvykiai.

Kaip jau buvo rašyta E. Liet., „Laisvoji 
Lietuva“ skelbia konkursą paveikslui, ku
riame geriausiai būtų pavaizduota Lietu
vos kančia rusų okupacijoje. Premija — 
1.000 dol.

NAUJA OPERA
Čikagoje gyvenantis kompozitorius Da

rius Lapinskas baigė kurti naują operą. 
Operos libretą su ryškiomis O. V. Mila
šiaus dramos „Miquel Manara“ užuomino
mis parašė Kazys Bradūnas. Operą numa
toma pastatyti šių metų gale.

SEKASI KNYGAI APIE LIETUVĄ
Vasario mėn. pasirodė antroji laida „Li

thuania 700 years“, redaguota dr. A. Geru
čio ir išleista „Manyland“ leidyklos.

Toji knyga buvo teigiamai recenzuota 
daugelio JAV laikraščių ir žurnalų.

Vien 800 tos knygos egzempliorių užsi-

KRISTAUS ĮGALIOTINIAI
Paėmęs duonos, jis dėkojo, laužė, da
vė jiems ir tarė: Tai yra mano kūnas, 
kurs už jus duodamas; tai darykite 
mano atminimui* (Luko 22, 19)

Mums yra suprantami ir priimtini vals
tybių įgaliotiniai, jų ambasadoriai, pasiun
tiniai ir kitais vardais veikiantieji valdi-

sakė JAV, Heidelbergo. Švedijos, Šveicari
jos. Montrealio ir Turkijos universitetai ir 
bibliotekos. O užsakymai vis tebeina.

PASAKOS IR POEZIJA PLOKŠTELĖJE
Montrealyje, Kanadoje, gyvenąs akto

rius Leonas Barauskas išleido plokštelę, 
įkalbėjęs joje žemaitiškų pasakų, dalį J. 
Meko „Semeniškių idilių“, J. Kaupo „Ar
lekino meilę“ ir Butkų Juzės poezijos. Sa
koma, kad L. Barausko balsas yra nuosta
biai gražus. Jo rečitalį plokštelėje lydi D. 
Lapinsko muzika.

NEBYLIŲ MOKYTOJA
JAV De Paul universitete Rūta Rauli- 

naitytė-Mulokienė gavo pedagogikos ma
gistro laipsnį. Ji specializavosi nebylius 
mokyti ir dirba Čikagos nebylių institute.

A. DICIŪTĖS-TRECIOKIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Buvusi Kauno operos solistė Alodija Di- 
čiūtė-Trečiokienė įdainavo naują plokštelę, 
pavadintą „Dainos“ (Lithuanian Songs).

Kiek anksčiau ji buvo išleidusi trijų 
plokštelių albumą.

KNYGA APIE LITERATŪRAS
„Baltic Literature“, Aleksis Rubulis, A 

Survey of Finish, Estonian, Latvian and 
Lithuanian Literatures. Išleido The Uni
versity of Notre Dame Press, Notre Dame. 
Indiana ir London, 1970.

Latvis autorius 212 psi. knygoje pateikia 
visą eilę lietuvių literatūros pavyzdžių.

Šalia rašytojų-klasikų, jis aptaria ir šių 
dienų lietuvių beletristus ir poetus, gyve
nančius Vakaruose ir okup. Lietuvoje. Kū
rybos pavyzdžiai pateikti šių rašytojų: J. 
Baltrušaičio. V. Krėvės, V. Putino. A. Vai
čiulaičio, V. Ramono, Stp. Zobarskio ir 
Alg. Landsbergio. Iš Lietuvoje gyvenančių 
pateiktos E. Mieželaičio ir Vyt. Žilinskai
tės kūrybos ištraukos. (ELTA)

VIRĖJAS TELEVIZIJOJ
Bahia Blanca mieste, Argentinoje gar

sus virėjas Lionginas Stankevičius buvo 
pakviestas per vietos televiziją pademonst
ruoti valgių gaminimą.

L. Stankevičius taip pat parodė argen- 
tiniečiams, kaip pagaminti lietuviškus val
gius.

MEDALIS TAMO.ŠAIC1AMS
Dailininkai A. ir A. Tamošaičiai, su sa

vo audiniais ir tapybos darbais dalyvavę 
daugelyje parodų Kanadoje ir JAV, Kana
dos vyriausybės apdovanoti šimtmečio me
daliu už dailės veiklą kanadiečių tarpe. 

ninkai. Jie atstovauja savo valstybei. Tei
sėjai teisia, baudžia ar išteisina piliečius, o 
parlamentų nariai leidžia visam kraštui 
privalomus įstatymus.

V. Jėzus, sudaręs tobulą savo Bažnyčią, 
paliko jai vadovus — apaštalus, suteikęs 
jiems, o per juos visiems pakviestiesiems 
ateity kunigams dieviškąją galią Jėzaus 
vardu peresybinti duoną ir vyną į tikrą V. 
Jėzaus kūną ir kraują. Tai atlieka kunigas 
šventų Mišių metu dieviškuoju įgaliojimu: 
Mišiose kunigas atstovauja pačiam Kris
tui. Šv. Jonas liudija: ‘Visa per jį padary. 
ta, ir be jo nepadaryta nieko' (Jonas 1,3). 
Jo valios pareiškimas turi kuriamąją g;, 
lią. Visa atsiranda, gauna buitį tik dėl te, 
kad to panorėjo Dievo Žodis. Buvo duona 
ir vynas, bet Jėzaus dieviškos kuriamosios 
galios dėka pašvenčiamoji duona ir vynas 
tapo gyvuoju Jėzumi: jo tikru kūnu ir 
krauju. Tai galėjo ir gali padaryti via 
Dievas ir tie, kuriuos Dievas įgaliojo tai 
padaryti jo vardu.
Eucharistija

Tuo vardu graikai žymėjo padėką. Da
bartinėje liturginėje kalboje eucharistija 
reiškia švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus 
Kristaus tikrąjį kūną ir kraują. Eucharis- 
tijos priėmimą vadiname komunija. Ko
muniją priimdami, jungiamės su V. Jėzumi 
artimiausiu būdu. Bažnyčia raginte ragina 
dažnai eiti prie šv. Komunijos. Pastebėta, 
jog ten atgyja, išsiskleidžia dvasinis sielos 
gyvenimas, kur Jėzus dažniau pakviečia
mas. Tai pastebėjo teisininkas ir pedago
gas dr. Z. Ašoklis. Jis gyvena Geneva. Dl. 
Rašo ‘Lux Christi* 1970 bal. Nr. 1. „Svar
biausia. kad 80-90% amerikiečių, dalyvau
jančių pamaldose, eina prie Komunijos. 
...Lietuviškose pamaldose toks vaizdas yra 
retas, nes tik apie 20% dalyvių eina Komu
nijos, 80% lieka tik stebėtojai“. Jis prime
na, jog Prancūzijos buv. prezidentas De 
Gaulle kas sekmadienį per Mišias eina 
prie Komunijos, o Chicagos burmistras R. 
Daley ne tik sekmadieniais, bet ir savaitė
je po kelis sykius išklauso Mišių ir priima 
Komuniją. Tai darė ir Vokietijos kancle
ris K. Adenaueris.
Jubiliatas

Didžiosios Britanijos lietuviams gen 
pažįstamas yra kun. prel. Juozas Gutaus
kas. gimusis Visų Šventėje 1896 m. ir ku
nigu įšvęstas 1920 m. liepos 4 d. Auksinis 
jo kunigystės jubiliejus bus minimas lie
pos 5 d. Glasgowe. Jis yra visuomeninin
kas ‘J. Vingius*, žurnalistas, poetas ‘J. Gu
ta* ir per 36 metus „Išeivių Draugo“ re
daktorius. Savo straipsniais ir žiniomis pa
siekia jis tolimus užkampius. Redaktoriaus 
darbą jis vykdo pastoviai, nesitikėdamas 
atlyginimo. Vertas padėkos ir pagarbos šis 
Kristaus Įgaliotinis.

K. A. M.

LIETUVAITĖ CANNES FESTIVALYJE
Joana Shimkus (Šimkutė). Kanados ak

torė, su italu Franco Nero vaidino filme 
„The Virgin and the Gipsy“ pagal britą 
rašytojo D. H. Lawrence novelę.

Prancūzų komiteto prašymu, tas filmas 
buvo specialiai parodytas kasmetiniame 
filmų festivalyje.

MINĖS S. MONIUŠKĄ
Vilniuje jau ruošiamasi muziko S. Mo- 

niuškos 100 m. mirties sukakčiai 1972 m. 
Renginių planą ruošia komisija su komp. 
E. Balsiu. (ELTA)

Buvęs generolas Piotras Grigorenka yra 
vienas vadų to sąjūdžio, kuris kovoja už 
pilietines teises Sov. Sąjungoje. Jis buvo 
suimtas, ėjo per dvi komisijas, kurių ant
roji pripažino jį nesveiko proto. Po to jis 
buvo jau apgyvendintas beprotnamyje.

Generolo žmonai pasisekė išsiųsti į už
sienius savo vyro užrašus iš kalėjimo. Tų 
užrašų ištraukas išspausdino Londone lei
džiamasis „East West Digest“, ir mes čia 
pateikiame jas savo skaitytojams.

„Nuo birželio 13 d. (1969) aš atsisakiau 
valgyti.

„Birželio 15 d. jie pradėjo mane prievar
ta maitinti. Iš pradžių aš stebėjaus, kodėl 
taip greit pradėta. Paskui aš supratau, kad 
jie apsisprendė iš karto sutvarkyti mane. 
Per jėgą velkamas tramdomaisiais marš
kiniais, buvau sumuštas ir pridusintas. 
Paskui prasidėjo skausmingas man jų 
tvarkymasis su stemple. Skausmą didino 
tai, kad du mano dantys buvo atviri, be en- 
amelės. Jie buvo prieš tai gydomi, norint 
uždėti karūnėlę, bet nebebuvo laiko ap
traukti juos.

„Birželio nuo 16 iki 19. Kasdien prievar
ta penimas. Priešinuos kiek pajėgdamas. 
Vėl buvau mušamas ir dusinamas, buvo 
sukamos rankos. Tyčia buvo daužoma ma
no žaizdotoji koja.

„Birželio 18 d. užrašiau pavardę asmens, 
kuris būtų atsakingas už mano mirtį. Po 
to žiaurumai liovėsi, ir per jėgą man buvo 
tik tramdomieji marškiniai velkami. Aš 
priešinausi. Mane laikančių asmenų skai
čius iš penkių pirmąją dieną pakilo iki 12 
birželio 19 d. Kiekvieną kartą aš vis ilgai 
grumdavausi. baigdamas paprastai sukris- 
damas su baisiais širdies skausmais. Bet 
aš vis priešinausi net smarkiau, tikėdama
sis, kad mano širdis prisibaigs. Nusivylimo 
apimtas pasiekiau tokį tašką, kad troškau 
mirti, tikėdamas, kad tuo bus pasitarnauta 
priespaudos vykdytojams pakaltinti.

„Birželio 20 d. teismo pareigūnė Nau-

GENEROLAS GRIGORENKA PASAKOJA
mova atėjo į mano celę ir leido man su
prasti. kad iš tikrųjų jie tikisi mano mir
ties ir laukia jos. Apėmė mane tokia min
tis: kodėl aš turėčiau padėti jiems. Kodėl 
aš pusiaukelyje turiu sutarti su jais. Kai 
ji išėjo, man visiškai kitoje šviesoje pasi
rodė žodžiai izoliacijos skyriaus viršininko 
majoro V. M. Lysenkos, pasakyti pasikal
bėjime su manim prieš man pradedant ba
do streiką. Jis buvo pasakęs: Negalvok, 
kad tu nusipelnysi viešas laidotuves. Ne, 
tu neturėsi tokių, kaip Kosterinas. Ir tavo 
kūno mes neatiduosime tavo giminėms. Jie 
net nesužinos, kada tu mirei. Jie bus pain
formuoti gal per tris dienas, o gal per tris 
mėnesius, o gal po pusantrų metų, ir jie 
niekada nesužinos, kur tu palaidotas.

Svarstant tai, pradėjo svyruoti mano už
sispyrimas laikytis iki galo.

„Birželio 24 d. gavau iš Berezovskio ži
nią, kad dėl mano arešto nutraukta mano 
šeimai pensija. Laikydamas tą žinią nauja 
moralinio spaudimo priemone ir išėlęs ant 
savo kankintojų, aš pasidariau savo išva
dą.

„Birželio 25 d. pasiunčiau Rudenkai 
(SSRS prokurorui) pareiškimą, reikalau
damas paleisti mane, kadangi dėl arešto 
man atimta pensija ir dėl to sena ir ligota 
mano žmona ir nuo gimimo invalidas mano 
sūnus neteko pragyvenimo šaltinio.

„Birželio 27 d. pareiškiau, kad nuo se
kančios dienos nustosiu tęsti bado streiką.

„Liepos 3 d. parašiau Kosyginui, pa
smerkdamas mano atžvilgiu įvykdytuosius 
žiaurumus ir neteisybes ir klausdamas, ko
kia gi teise tie persekiojimai buvo perkelti 
ir į mano šeimą. Jie buvo nubausti dau
giau negu aš, nes buvo palikti be pragyve
nimo priemonių. Prašiau jį įsikišti į pensi

jos mano senai žmonai ir invalidui sunui 
reikalą.

„Rugpjūčio 6 d. buvau painformuotas 
apie įsakymą praeiti teisminį psichiatrinį 
tyrimą. Parašiau reikalavimą, kad į komi
siją iš mano pusės būtų paskirti daktarai 
Klepikovas, Misiurovas ir Iljasovas.

Rugpiūčio 11 d. man buvo praneštas nu
tarimas, kad atmestas prašymas paskirti 
į specialistų komisiją mano atstovus.

„Rugpiūčio 18 d. vyko psichiatrinis tyri
mas. Komisijos sudėtis: daktarai Detingo- 
fas, Kaganas, Smirnova.

„Rugpiūčio 27 d. man buvo pranešta ty
rimų išdava. Aš buvau pripažintas atsakin
gu“.

Po to Grigorenka buvo tiriamas antrą 
kartą.

Grigorenkos pastabos dėl pirmosios pa
tyrimų dalies:

„1. Fiziniai veiksmai to vadinamojo pri
verstinio maitinimo buvo ne vienintelė fi
zinio kankinimo priemonė. Taip pat ir ki
tos priemonės buvo pritaikytos man. tik 
švelniau ir išradingiau, bet siekiant to pa
ties tikslo: pakenkti mano sveikatai.

„2. Blogiausia ne tiek fizinis spaudimas, 
kiek moralinis. Žemiau paduodu pagrindi
nes priemones, naudotas palaužti mano 
moralei ir psichologiniam pasipriešinimui:

„— Neteisėtas -areštas Uzbekistane, 
siekiant laikyti mane 3000 kilometrų at
skirtą nuo savo giminių ir draugų, buvo 
man smarkus psichologinis smūgis. Su
prask, tai reiškia, kad įstatymai rašomi ne 
mums. Mes galime su tavim daryti, ką tik 
norime.

„— Laikymas KGB rūsyse. nors įstaty
mas Įsakmiai nurodo, kad aš turėčiau būti 
laikomas kalėjime. To pasėka — griežtes

nės imtinio laikymo sąlygos ir blogesnis 
maistas, pastarajame mažiau kalorijų ir 
ypač trūksta vitaminų.

„— Pasirūpinimas dviguba sargyba: be 
bendrųjų sargybinių visam blokui, prie 
mano celės durų dar stovėjo Lefortovo ka
lėjimo sargybinis.

„— Visiškas nesilaikymas teisėtumo, net 
ir smulkmenose. Pavyzdžiui, man buvo už
drausta naudotis teisinės procedūros kny
gomis. Nė karto negavau atsakymų į savo 
pareiškimus ir skundus Ruzmetovui ar Ru
denkai, o tokių buvau parašęs 15. Nuo 
spalio mėn. nustojo atsakinėti taip pat ir 
tardytojas Berezovskis. Man visiškai buvo 
atimta teisė palaikyti bet kokius ryšius su 
šeima. 1964 m. buvau areštuotas pagal 
straipsnį 70, o tačiau tardytojas beveik 
kasdien suteikdavo žinių apie mano šeimą. 
Savo žmonos laišką gavau antrosios savai
tės pabaigoje. Pirmą kartą pasimatyti man 
tada buvo leista penkioms dienoms praėjus 
po psichiatrinių tyrimų, šįkart iš savo 
žmonos negavau nė paprasčiausio atviru
ko. pranešančio apie savo sveikatą. Gruo
džio 16 d., mūsų gimtadienio dieną, kadan
gi mano žmonos ir mano gimtadienis iš
puola tą pačią dieną, mano žmona atkelia
vo iš už 3.000 kilometrų su didžiausiomis 
fizinėmis ir materialinėmis pastangomis, 
bet jai nebuvo leista nė penketai minučių 
pasimatyti su manim. Po tyrimų Serbskio 
institute praleidau 15 dienų Maskvoje, ta
čiau nebuvo leista pasimatyti. Kasdieninės 
informacijos, kurias paprastai gauna kiek
vienas tiriamasis, man buvo uždraustos. 
Taškente vykdytojo tyrimo išvada man bu
vo pasakyta tik po devynių dienų. Žinoda
mi, kaip susirūpinęs aš laukiu išdavų, del
sė norėdami mane pakankinti. Kitam psi

chiatriniam tyrimui paėmė mane be raštiš
ko įsakymo, vis pagal tą pačią taktiką: 
Mes galime daryti, ką tik norime. Apie ant
rojo tyrimo išdavą man iš viso nebuvo pra
nešta, ir kiekviena proga man pabrėžtinai 
buvo sakoma: Tu esi beprotis.

„Man aišku, kad ta visa tokia atmosfera 
buvo skirta sudaryti beviltiškumo ir de
speracijos nuotaikai. Ką izoliacinio sky
riaus viršininkas kalbėjo mano mirties 
klausimu, tas pats tikslas buvo ir čia: Tu 
esi visiškoj mūsų valioj ir ne tik dabar, bet 
net ir po savo mirties. Tai ir nenuostabu, 
kad tokiose sąlygose žmonės nueina į mir
tį. Aš išsisukau mirties tik per atsitiktinu
mą.

„Tik dabar aš tikrai tesuprantu baisu 
nusiminimą tų, kurie mirė milijonais Stali
no kalėjimuose. Ne fizinės kančios — jas 
galima iškęsti. Bet žmonėms buvo išplėšta 
ir mažiausia viltis, jie buvo įtikinti, kad 
diktatūra yra visagalė. Tai yra nebepake
liama.

„Visas mano bylos vedimas rodo, kad 
jie ieško ne kokių nors padaryto nusikal
timo įrodymų, bet priemonių, kaip pa
kreipti įstatymą, kad aš galėčiau būti 
įmestas kalėjiman tarytum teisėtai. Dėl to. 
kad aš kokiu nors būdu neužkirsčiau tam 
kelio, jie daro viską, kad tik aš nesusipa- 
žinčiau su savo byla, žodžiu, bausmė už 
įsitikinimus vykdoma neteisėtomis priemo
nėmis ir neteisingais kaltinimais, izoliaci
ja ir paskui psichiatrinio kalėjimo ligoni
nė visam gyvenimui.

Dienoraštyje toliau rašoma:
„Nors tegaliu matyti kelią tik pro auto

mobilio užpakalį ir tai tik siaurą jo ruožą, 
bet man tuoj paaiškėja, kad mes keliau
jame ne į prokuratūros įstaigą, nes aš 
Maskvą gerai pažįstu. Kai pro šalį praūžia 
Majakovskio. Revoliucijos ir Smolensko 
aikštės, aš nebeabejoju: Serbskis.

(Bus daugiau)
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Sukaktin ateitininkijos
ELI REPORTAŽAS IŠ JUBILIEJINIO

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMO

VOKIETIJOJE, BAD WOERISHOFENE

LIETUVOJE

Čia, į Bungos klebonijų, 
Nuo šiaurės ir iš Pietų 
Sukaktin Ateitininkijos 
Suvažiavo daug svečių:

Bartusevičius barzdyla 
Ir Lukošius baltai žilas, 
Palavinskas jaunikaitis, 
Kunigas Damijonaitis, 
Jaunas studentas Nevulis 
Spokso į merginų būrį, 
Trys broliukai Dresleriukai 
Tarp merginų narsiai sukas.

Čia Jurkšaitė, ten Kuršytė, 
Montvilaitės, Šaduikytė, 
Dvi sesutės Žūtautaitės 
Ir Živilė Vilčinskaitė, 
Normantaitė, Sutkaitytė — 
Tinka akims paganyti.

Bartusevičiaus Onutė, 
Nors poniutė, bet plonutė 
Vincų savųjį daboja. 
Ar merginų nevilioja.

Šileika tampo armoškų, 
Viskas skamba, viskas treška; 
Tamošaitienė jį bara, 
Kad dar ritmas vis negeras.

Sėdi Natkus apsiniaukęs. 
Tūno Grinius nešnekus, 
Ant gudrių kaktų sutraukę 
Rūkšlių gresiančius lankus; 
„Šimtų rykščių toms mergoms 
Atskaityk. Šulcai, nuogoms! 
Kad lietuvių nesimoko, 
O dainuoja vien ir šoka!“

Laksto Liubinas iškaitęs, 
Šulcas klausia, kur mergaitės? 
Ar dar miega, o gal šoka?
Į bažnyčių eiti strioka!

Rėžia paskaitų Ivinskis, 
Uoliai klausos Paulina, 
O Kęstutis ir Tomukas 
Garsiai rėkia, kad gana!

Veda pokalbį Norkaitis, 
Daug gilių minčių išraito; 
Ginčijas su juo Rubikas, 
Ir aiškėja greit dalykai.

Tyliai klausosi Dauknys, 
Kų Poškaitis pasakys, 
Kokios nuomonės seneliai 
Ir kų porina Karvelis.

Pavojingosios dujos
Okinavos sala priklauso Japonijai, nors 

kol kas faktiškai ją valdo amerikiečiai — 
ten jie turi savo karinę bazę ir savarankiš
kai tvarkosi, šovinistiškai ar vien tik pat
riotiškai nusiteikęs japonų jaunimas, ypač 
studentai, seniai jau demonstracijomis ir 
kitaip triukšmą keldamas reikalauja, kad 
vyriausybė išstumtų amerikiečius iš salos.

Bet jeigu Okinava vis buvo lyg ir dalies 
japonų nacionalistinis, o gal ir antiameri- 
kietiškas simbolis, tai prieš kurį laiką ji 
pradėjo kelti baimę. Pasirodo, amerikiečiai 
ten laiko didelius kiekius nervinių ir kito
kių dujų. Kai atsitiko su tomis dujomis 
kažkokia nelaimė ir mirė kažkiek prie jų 
dirbusių amerikiečių, tikra baimė apėmė 
Japoniją. Šitokie reiškiniai daugiau gąsdi
na negu žinojimas, kad Okinavos sala am
žius priklausė Japonijai, o dabar ją užval
dė globėjai.

Derybomis ir triukšmu Japonija pasiekė 
tai, kad amerikiečiai nutarė tas pavojingą
sias dujas parsigabenti namo. 12 tūkstan
čių tonų tų dujų, supiltų į plieninius cilin- 
derius, laivais bus atgabenta į Umatilą 
Vašingtono valstijoje, o paskui geležinke
liu iki Hermistono Oregono valstijoje ir 
čia jau bus suslėpta cementiniuose specia-

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
NEPAŽĮSTA LIETUVOS VALSTYBĖS 

HERBO!
Pone Redaktoriau,
Koktu darosi, skaitant laiškus, spausdin

tus šiame laikraštyje dėl „Nidos“ kalendo
riaus lentelės. Laiškų rašeivos, pagyvenę 
išeivijoje 25 metus, nepažįsta Lietuvos 
valstybės herbo! Vytį — nepriklausomos 
Lietuvos valstybės simbolį — jie vadina 
įvairiausiais vardais, tik ne tokiu, kokiu 
kiekvienas kultūringas žmogus turėtų va
dinti savo valstybės herbą.

Už Vyties pakabinimą savo gryčioje 
šiandien mūsų broliams tėvynėje grėstų 
kalėjimas, o gal ir mirtis. Atvažiavę į už
sienį, jie atsiklauptų prieš Vytį, kaip prieš 
švenčiausią paveikslą. O jų broliai „trem
tyje“ ne tik kad nebrangina savo valstybės 
herbo, bet net užmiršo jo vardą!

J. Vilčinskas

Daktarui Petrui Karveliui 
Menas įvykiai jaunystės... 
„Tai ne šių laikų žiopleliai! 
Mes tai dirbom, veiklų vystėm!..“

Barnelis kalba Žaliukui: 
„Juk pasenę tie dalykai...“ 
Merkias akys vaikinų, 
Ir sapnuojas sumuštiniai.

Verda kavų šeimininkės. 
Plauna indus talkininkės, 
Tvarkų prižiūri Natkienė, 
Visur maišosi Grinienė.

Vyskupas Deksnys skrajojęs 
Po kolonijas lietuvių. 
Atvažiavo nemiegojęs 
Pažiūrėt šių sukaktuvių.

Ir Petraitis, ir Ceiicšius 
Klebonijoj Bungos vieši. 
Ir Patricija seselė 
Pas kaimynus rado kelių.

Visi pluša, diskutuoja. 
Mergos su bernais flirtuoja, 
Kunigai dorovę saugo, 
Plikiui du plaukai užaugo. 
Džiaugias senas, džiaugias jaunas, 
Senas jauno nepagauna, 
Džiaugias vyrai ir merginos 
Woerishofeno gėlynuos.

Gal tu Bungos nepažįsti, 
Jo uolumo be ribos.
Kad į jį šiandienų drįsti 
Atsiliept be pagarbos!
Bunga laksto, Bungai rūpi, 
Kad svečių nekristų ūpas; 
Bungos vaišės neeilinės — 
Skanios, gausios, jubiliejinės! 
Skuba valandos, minutės... 
Sudiev, Onos ir Kristutės!
Baigias dainos, baigias šventės 
Vėl vienam reikės gyventi.
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VYSKUPAS — DŽIAZO SOLISTAS
Ispanų vyskupas monsinjoras H. Moja iš 

San Roko pasirodė restorane kaip jaunimo 
ansamblio „Los Robis“ narys.

Vyskupas turi švelnų balsą ir muzikali- 
nių gabumų — gerai valdo mušamuosius 
(būbnus) ir gitarą.

Po kiekvieno koncerto jis paprastai skai
to paskaitas ir seminarus religiniais klau
simais.

liai tam reikalui statytuose kapčiuose, ku
rių pastatyta visas šimtas. Be tų cilinde- 
rių, ten dar bus sudėta dujinės bombos ir 
dujiniai arilerijos sviediniai.

Japonija, be abejo, šįkart jau atgavo 
kvapą, kurį buvo užėmusi baimė. Bet da
bar pradėjo šaukti kanadiečiai ir ameri
kiečiai, išskyrus Hermistono gyventojus, 
kurių akivaizdoje stovės tie specialūs ce
mentiniai bunkeriai su baisiomis dujomis. 
Gal ir jie bijo, bet Umatilos geležinkelio 
prekinė stotis daugeliui jų duoda darbo, ir 
jie. matyt, spėja, kad to darbo bus dar dau
giau, jeigu prasidės naujas judėjimas. Kai 
visi protestuoja, tai jie per savo miestelio 
galvas siuntinėja telegramas: prašom, ga
benkite čia mums tas dujas!

Nors krašto vyriausybė yra nebepalen- 
kiama ir tikrai užsimojusi čia suvežti tuos 
pavojingus gaminius, protestuojančiųjų 
baimė pagrįsta. Argi kai kurie atsitikimai 
nėra pamokomi? Netoliese ten yra armijos 
stovykla, ir 1968 m. apylinkėje pradėjo 
dvėsti avys (jų išdvėsė apie pusseptinto 
tūkstančio). O ko gi praeitą žiemą Ramia
jame vandenyne susprogo amunicijos lai
vas? Greičiausia, dėl to, kad uoste buvo 
blogai pakrautas, trinktelėjo kur nors ir 
išlėkė į dangų. Iš kur tos garantijos, kad 
šįkart neatsitiks kokia nors nelaimė? Du
jos yra skysto pavidalo. O jeigu kokia ne
laimė gebenant, tai pasilies tas skystis ir 
užnuodys vandenį, o jeigu vėjas, tai velniai 
žino, kur bus nunešta baisybė!

Kanadiečiai, pirmiausia, bijo dėl to, kad 
laivas su dujomis plauks Juan de Fuca są
siauriu, pro Vancuverio salą, vos už poros 
dešimčių mylių nuo Viktorijos miesto.

Vašingtono ir Oregono valstijos reiškia 
didžiausią protestą, siunčia peticijas su 
šimtais tūkstančių parašų. Tos valstijos 
labiausiai suinteresuotos, nes pirmojoje jų 
dujos iš laivo bus perkrautos į traukinius, 
o antrojoje sukrautos laukti, kol iškils rei
kalas panaudoti.

Protestuotojai nori, kad dujos būtų su
naikintos Okinavoje. kur jos dabar yra su
krautos. Atimti joms baisiąją jėgą galima, 
bet vyriausybė nenori. Kam gi tos dujos 
buvo gamintos, jei dabar iš jų atimtum ga
lią veikti?

PIRMASIS BASTILIJOS KALINYS
Kokia likimo ironija! Pirmuoju Bastili

jos, karališkojo Paryžiaus kalėjimo, kurį 
1789 m. sugriovė sukilusi liaudis, kaliniu 
buvo jo projekto autorius ir statytojas Hu
go Ogrijo, kilęs iš Dižono. Be Bastilijos, 
Obrijo pastatė dar vieną kalėjimą — „Pti 
Šatale“ (Mažoji pilis), kurioje buvo kali
nami su vyriausybe ir pirkliais kariaujan
čios korporacijos studentai. Daugybė jau
nuolių žuvo „Pti Šatale" kalėjime.

Studentai nutarė atkeršyti Hugo Obrijo 
— Paryžiaus seniūnui. Jie apkaltino jį ere
zija. Hugo Obrijo buvo areštuotas, nuteis
tas ir pasodintas į savo paties pastatytos 
Bastilijos požemius.

VAIŽGANTAS IR GIRTUOKLIS
Vaižgantas svaiginamų gėralų nevartojo, 

bet mėgdavo kai kada į arbatą įsipilti kon
jako stikliuką.

Kartą Vaižgantas eina per šventorių, žiū
ri — pagal staciją begulįs girtuoklis.

— Ak, tu, besarmati, — pakėlęs lazdą 
šūktelėjo pasipiktinęs Vaižgantas. — Pri- 
sprogai, kad nė pasivilkti nebegali, guli 
kaip meitėlis, visą parapiją gėdindamas! 
Kur tavo žodis, galgone, duotas prieš dvi 
savaites pačiam Dievui, kad arielkos nė į 
burną nebeimsi?

— Kad, kunigėli, aš ne arielką, o kon
jaką gėriau — vos apversdamas liežuvį iš- 
vapsėjo parapijietis.

— Tai kodėl iš karto nesakei? — dar la
biau pyktelėjo Vaižgantas. — Gulėk jau, 
gulėk, jei ne arielką, o konjaką... Tik ne
peršalk, panie...

BULVĖ IR PAMIDORAS
Ūkininkas Wiliamas Howes, turįs farmą 

netoli Fosterburgo (JAV), skelbiasi „išra
dęs“ naudingą daržovę, kurią jis išvystė 
sukergdamas pamidorą su bulve. Išėjo jam 
nauja daržovė — „topato“ (žodis sudary
tas iš pamidorą reiškiančio žodžio „toma
to“ ir bulvę — „potato“).

„Topato“ yra pamidoras, išaugęs iš bul
vės. Apskritą, vieno colio vamzdelį jis per
veria per bulvę ir į skylę įsodina 6 colių di
dumo pamidoro daigą ir tą kombinaciją 
sodina, šitaip jam išeina dvigubas derlius: 
apačioje, žemėje, išauga bulvė, o viršuje 
ant stiebo — pamidorai.

JUODOJI VARLĖ
Kolumbijos tropikuose gyvena labai nuo

dinga juodoji varlė, išskirianti nuodus pro 
odą.
Jos nuodai net 30 kartų stipresni už visų 

mums žinomų augalų nuodus. Žmogus, pri-‘ 
silietęs varlės, miršta.

VYRAS — PONAS NAMUOSE
Vakarų Vokietijos laikraščiai išsispaus

dino pranešimą, kuriame tvirtinama, kad 
vokietis vis dar tebesistengia būti ponas 
savo namuose.

Tik kas trečias vyras pats valosi savo 
batus, tik vienas iš šimto ryžtasi suplauti 
indus, aštuoni iš šimto padeda suplauti in
dus, trys iš šimto patys sau pasiruošia ka
vos.

Toliau brendant į namų apyvokos misi
ją. dar paaiškėja, kad tik septyni procen
tai vokiečių padeda namuose apsivalyti, 
trys procentai — pakloti lovas ir vienas 
procentas pavalyti langus.

AR RAŠYTI STAČIOMIS, AR 
GULSČIOMIS?

JAV „Health Insurance News“ rašo, kad 
„žurnalistų tarpe mirtingumo ratos yra di
desnės negu bet kurios kitos profesijos“.

Ta proga „News“ pataria, kad reikia 
pratintis rašyti stovint. „Ilgos rašymo va
landos“. rašo šis laikraštis, „nuvargina ir 
protą ir kūną“.

Stovėdami rašė E. Hemingway, V. Hugo, 
T. Wolfe. A. Camus ir J. Romams.

Lovoje gulėdami rašė M. Proust, E. Bar
ret Browning ir J. London.

Kas ilgiau gyvena ?
Gerontologų. senatvės problemų tyrinė

tojų, suvažiavime buvo pareikštos tokios 
nuomonės dėl ilgo amžiaus.

Pirmiausia pastebėta, kad vedę vyrai ir 
moterys gyvena ilgiau, negu viengungiai 
arba išsiskyrėliai bei našliai. Ilgiau gyvena 
tie, kurie neturi daug rūpesčių dėl kasdie
ninių reikalų, kurie labiau nepriklausomi 
ir turtingesni. Taip pat ilgiau gyvena tie 
asmenys, kurie pasižymi protiniais gabu
mais. Dvylika metų buvo tyrinėjami 47 as
menys, turintieji 72 metus ir po šio periodo 
dar buvo iš jų gyvi 23. Ir tie ilgaamžiai pa
sižymėjo kaip tik protiniais gabumais, bu
vo pranašesni už tuos, kurie jau mirė šiuo 
laikotarpiu. Jie taip pat pasižymėjo dvasi
ne sveikata ir psichologiniu požiūriu išlai
kė pusiausvyrą.

Šie ilgaamžiai nejautė finansinių trūku- 
menys būtų ramūs savo šeimoje ir neturė
jo kasdieninių susikrimtimų. Jie irgi buvo 
daugiau išsilavinę už tuos, kurie tokio am
žiaus nesulaukė. Suprantama, kad jiems il
giau gyventi pagelbėjo medicinos pažan
ga, jų širdies ir plaučių stovis nesudarė 
jiems didesnių sunkumų.

MAŠININKĖS IR JŲ BĖDOS
„Tiesos“ skyriuje „Dienos aidai“ rašoma 

apie sunkią lietuvaičių mašininkių dalią. 
Tų mašininkių be galo reikia instituci
joms, ministerijoms, redakcijoms... Bet 
mašininkių jokia įstaiga neruošia ir nesi
rūpina jomis. Atlyginimai irgi visoms vie
nodi. Vienodą atlyginimą gauna toji, kuri 
darbą dirba gerai, yra jau išmokusi, taip 
pat tokį atlyginimą gauna ir ta, kuri baks
noja mašinėlę vienu pirštu, pridarydama 
klaidų kiekviename žodyje. Pagal „Tiesos" 
„Dienų aidus“ mašininkės iš diktafono ra
šyti vos tik pradeda mokytis, o mašininkė- 
stenografistė yra tik svajonė.

Koks mašininkių atlyginimas. „Tiesa“ 
nerašo. Bet iš ankstesnių pranešimų mes 
žinome, kad pirmos klasės telegrafistas 
gauna 80 rb. per mėnesį. Skaičiavimo ma
šinų darbuotojų mažiausias atlyginimas 
65-70 rubliai. Išvada gali būti, kad maši
ninkės daugiau už kvalifikuotus telegra
fistus ar skaičiavimų mašinų darbuotojus 
tikrai didesnio atlyginimo negali gauti.

Anglijos mašininkių vidutinis atlygini
mas yra maždaug 17 sv. per savaitę. Saky
kime, kad lietuvės mašininkės gauna 80 
rb. per mėnesį, arba 20 rublių į savaitę.

Ką tos mašininkės galėtų už savo atlygi
nimą nusipirkti?

Pagal 1969 m. gruodžio mėn. valstybinę 
lošimų lentelę, išeitų, kad moteriškas 
megztinis kainuoja 32 rubliai. Angliškas 
labai geras prabangus megztinis kainuoja 
5 svarai. Išeitų, kad anglė mašininkė iš 
savo savaitinės algos nusipirktų bent 3 
megztinius. Lietuvaitė mašininkė nenusi- 
pirks vieno megztinio iš savaitinio atlygi
nimo.

A. Z.

HIPIAI NĖRA HIPIAI
Hipiai Lietuvoje — apie juos vis dažniau 

rašo Vilniaus ir kitų miestų spauda ir ra
mina: ne taip blogai, tas jaunimas tik iš 
paviršiaus toks, šiaip jis teigiamas. Štai 
kas rašoma („Komj. Tiesa“, kovo 26 d.) 
apie vienos mokyklos mokinius: kai kurie 
„išsiskiria iš kitų: vaikšto basi, varžosi, 
kas užsiaugins ilgesnius plaukus, dėvi il
gus švarkus ir nešiojasi portatyvinius mag
netofonus, tranzistorius ar gitaras. Mes pa
našūs į hipius — sako ne be pasididžiavi
mo“.

Straipsnio autorius, atrodo, mokytojas, 
švelnina padėtį, tardamas: „Jie ne hipiai 
tikrąja šių žodžių prasme. Nei jie landynė
se gyvena, nei valkatauja, nei narkotikus 
garbina.- Priešingai — daugelis neblogai 
mokosi... -nors jų požiūris į mokyklą, peda
gogus labai jau skeptiškas“.

Pagaliau, daroma išvada, kad netvarkoje 
to jaunimo ne tik išvaizda, bet ir vidus ar 
siela. Kodėl jis toks, kodėl jį traukia Va
karų pavyzdžiai, kodėl mokiniai nusivylę 
mokytojais bei pačiu auklėjimu — apie tai 
tylima. (ELTA)

ROZINAS STEBINA SHABADĄ
„New York Times“ dienraštis gegužės 3 

d. laidoj paskelbė straipsnį „Sovietai skel
bia žydą menininko kūrybą“. Laikraščio 
korespondentas Maskvoje T. Shabad pra
nešė apie Vilniuje (rašoma Vilna) išleistą 
dailininko Samuelio Rozino, žydo, grafikos 
rinkinį. Kadangi tekstas, šalia lietuvių ir 
rusų, atspausdintas dar dr anglų kalba, tai 
dienraštis mano, jog leidinys skirtas ir už
sieniui.

Laikraštis, atrodo, stebisi, jog „Sovietų 
Lietuvos sostinėje Vilna“, kaip pažymėta, 
atspausdintas žydų kilmės menininko gra
fikos darbų rinkinys. Tačiau reikalas 
išryškėja, nurodžius, jog Rozinas yra 
veikęs komunistų partizanų ei’.ėse ir 
anuomet turėjęs 18 m. amžiaus. Taigi ko
munistai išleido jiems nusipelniusio meni
ninko — aiškaus komunisto kūrybą.

Ta proga „NYT“ dar priminė, kad Vil
nius anksčiau yra buvęs žydų kultūros ži
diniu. kad naciai naikinę žydus ir kad šiuo 
metu Vilniuje žydų gyventojų esą 20.000.

Ypač Svarbu, kad vyresnio amžiaus as
menys bųtų ramūs savo šeimoje ir neturė
tų kurių nors konfliktų su aplinka.

Specialistai linksta manyti, kad susirgęs 
žmogus privalo būti teisingai painformuo
tas apie jam gresiantį pavojų. Ypač svarbu 
įspėti tuos, kurių širdis regimai silpsta. 
Tuo būdu esą galima išgelbėti daugelį gy
vybių. Jeigu žmogus gali dirbti, jis priva
lėtų dirbti kiek įmanoma ilgesnius metus, 
nes nusistovėjusi gyvenimo rutina teigia
mai veikia į žmogaus bendrą savijautą, jis 
esti patenkintas ir nesirūpina.

Dar svarbus įspėjimas, tai protingas gy
dytojų patarimų laikymasis. Jokie geri pa
tarimai neturi vertės, jeigu žmogus pats 
nesistengs ilgiau išlaikyti savo sveikatą. 
Pastovus, nevarginantis judėjimas, vaikš
čiojimas ir daktaro leidžiamas sportas 
daug padeda ilgiau gyventi. Svarbu palai
kyti normalų svorį, jeigu riebalų per daug, 
reikia jų atsikratyti.

Pagaliau, esą, ypač svarbu atsisakyti rū
kymo. Tiek cigaretės, tiek cigarai vyresnio 
amžiaus žmonėms esą ypač kenksmingi.

(iš Tėvynės)

Dienraštis išsispausdino ir vieną Vilniuje 
išleistos knygos iliustraciją — žydų liau
dies dainą grafikoje. (ELTA)

PROF. M. ROEMERIS IR JO PAVARDĖ
Okup. Lietuvos spaudoje vis dažniau mi

nima žinomo mokslininko, juristo. 1945 m. 
mirusio prof. M. Roemerio pavardė. Be to, 
Rasų kapinėse Vilniuje rengiamasi moksli
ninkui statyti paminklą. Apie tai paskelbė 
A. Žirguly s „Lit. ir Meno“ savaitrašty (16- 
17 nr.).

Žirgulys puola už nevalyvumą, nes šių 
dienų Lietuvoje daugelis mokslininko pa
vardę rašo Remeris ar Riomeris, nors jis 
pats pasirašinėjo — Roemeris. Esą, jei jis 
būtų gyvas, tai „gerokai mums vėjo sukel
tų už nevykusį jo pavardės lietuvinimą".

(ELTA)

SUSIRŪPINIMAS TURISTŲ 
APTARNAVIMU

Okup. Lietuvoje pastaruoju metu susirū
pinta tinkamesnių turistų iš užsienio pri
ėmimu.

„Tiesa.“ (bal. 30 d.) informavo, kad A. 
Tarybos „užsienio reikalų komisijoje“ įvy
ko posėdis, kurio metu atskaitų padarė „In- 
turisto“ maskvinės įstaigos Lietuvos sky
riaus valdytojas A. Sutkus.

Kalbėjo visa eilė pareigūnų. Nurodyta, 
kad turistai Lietuvoje lankosi atvykę iš: 
Lenkijos, rytų Vokietijos, JAV, Anglijos, 
Kanados, Fed. Vokietijos, Italijos, Prancū
zijos. 1969 metais turistų skaičius padidė
jęs, palyginus su 1968 m., dviem tūkstan
čiais.

Esą, dabar „pagal pageidavimus“ užsie
nio turistai galėsią lankytis Kaune ir Drus
kininkų kurorte. Susirinkime buvo iškelta 
ir visa eilė 'trūkumų 'turistus aptarnaujan
čių įstaigų veikloje. „Susirūpinta“ geresniu 
turistų aptarnavimu viešbučiuose, jiems 
perkant suvenyrus bei pramonės prekes ir 
pan. (ELTA)

A. POCIUS ŠVEICARIJOJE
Šveicarijoje lankėsi lietuvis rašytojas A. 

Pocius iš Vilniaus. Jis vėliau Vilniuje pa
pasakojo apie „puikią krašto gamtą“, apie 
susitikimus su Šveicarijos lietuviais ir kt.

(ELTA)

ZOOLOGIJOS MUZIEJAUS SUKAKTIS
Gamtininko prof. T. Ivanausko įsteigta

jam Kauno zoologijos muziejui sukako 50 
m. Dabar ten yra apie šešiasdešimt tūks
tančių eksponatų.

NELAIMINGI ŽUVIES MĖGĖJAI
Paparčių kolūkio mechanizatoriai suma

nė Neryje pasigauti žuvies. Atsinešė amo- 
niakinio vandens kibirą, supylė į Nerį, o 
patys šoko gaudyti uždusintų žuvų. Benuo- 
dydami žuvis, apsinuodijo ir visi trys me
chanizatoriai. Vienas tuoj pat mirė, kiti gu
li ligoninėje.

Pernai Paparčiuose neršto metu vienas 
žmogus ėmė užmušinėti žuvis elektros sro
ve. Jis pats buvo užmuštas.

SIBIRAS — POILSIO VIETA?!
Kaip „Tiesa“ rašo, jau baigiami išpar

duoti kelialapiai turistiniam traukiniui 
„Lietuva“ į Sibirą.

DIDVYRIŠKI GESINTOJAI
Gegužės 1 d. Jaltoje kilo didelis miškų 

gaisras. Gesinti gaisro buvo sutelkta ir di
delė poilsiautojų minia, kurioje buvo ir 5 
lietuviai.

Vietiniame laikraštyje buvo paminėta 
didvyriško gaisro gesintojo lietuvio V. Du- 
lebos pavardė.

LIETUVIŲ KŪRINIAI
Vakarų Vokietijoje išspausdintame tre

čiajame „Naujos tarybinės fortepijoninės 
muzikos“ leidinyje yra dviejų lietuvių 
kompozitorių, Algio Bražinsko ir Vytauto 
Montvilos, kūriniai.

SAULĖGRĄŽŲ LUKŠTENIMAS PYKINA
Nauja bėda okup. Lietuvoje: žmonės 

pardavinėja ir gausiai aižo saulėgrąžas. 
Toks paprotys, piktinasi „Tiesa“ (geg.
5 d.), įsigalėjęs ypač Kėdainiuose. Saulė
grąžas stiklinėmis pardavinėja moteriškės, 
ir jas godžiai perka moksleiviai, net mili
cininkai. Kino teatre tų lukštų sušluoja- 
mos pintinės. „Blogas įprotis plinta“... (E)

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 

Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3. 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79,Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester
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Europos lioturiu kronilia
AUKOS a. a. B. K. BALUČIO PAMINKLO 

, FONDUI
Pirmutinė auka, kuri įplaukė po pa

minklo pašventinimo, buvo čekis iš P. 
Daužvardžio, Generalinio Lietuvos Konsu
lo Chicagoje, kuris taip rašo: „Mielo ir 
brangaus Kolegos Min. Balučio paminklo 
išlaidų dildymui priede jungiu mažą au'ke- 
lę — 25 dol. čekį“. Ačiū.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 3 
šil. M. Gliaubertas, 13 šil. P. Senvaitis, 10 
šil. P. Remėza, 6 šil. P. Vencaitis, 4 šil. S. 
Ūsas, po 3 šil. A. Kasparavičius, J. Beino- 
ras ir J. Kemazickas.

JAUNIMO SĄSKRYDIS 
MANCHESTERYJE

Ryšium su ruošiamąja Manchesterio 
skautų-čių 'švente, birželio 20 d. Anglijos 
jaunimas nutarė sušaukti visų vadovų ir 
jaunimo susirinkimą-posėdį. kuriame bus 
išnagrinėta jaunimo veikla ir sudarytos 
gairės ateičiai.

Posėdyje dalyvaus DBLS pirm. J. Alkis, 
Londono „Grandis“, Bradfordo „Atžąly- 
nas“, Manchesterio DBLS Jaunimo Sky
rius ir Skautų vadovai.

Šis pirmasis jaunimo žingsnis į organi
zuotą veiklą yra vertas visų jaunuolių dė
mesio, dėl to ypač jaunimo vadovai kvie
čiami dalyvauti posėdyje.

Prašome šiuo reikalu kreiptis į J. Alkį 
Lietuvių Namų adresu.

Tikslesnės informacijos bus paskelbtos 
vėliau.

Rengėjai
(Manchesterio DBLS Jaunimo Skyrius)

LONDONAS
PAKVIETIMAS Į GARDEN PARTY

Lietuvos Atstovas ir Ponia Ealickienė 
gavo pakvietimą į tradicinę Anglijos Ka
ralienės Garden Party, kuri įvyksta birže
lio 2 dieną. Į šią Garden Party yra kviečia
mi diplomatinio korpuso atstovai, vyriau
sybės ir parlamento nariai ir k t.

Lietuvos Atstovas su žmona šiame pri
ėmime dalyvauja.

MIRĖ TORMIENĖ
Gegužės 29 dieną po širdies priepuolio 

mirė Estijos Ministerio Londone žmona 
Tormienė. Ministeriui Tormai nuoširdi vi
sų lietuvių užuojauta.

Į KANADĄ
Žurnalistas R. E. Maziliauskas, ilgesnį 

laiką gyvenęs Londone ir iš pradžių dirbęs 
Nidoje, per Vokietiją išskrido į Kanadą.

Jis ten pakviestas redaguoti Montrealy- 
je leidžiamojo savaitraščio „Nepriklauso
mos Lietuvos“.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Šią liūdną sukaktį šiais metais vėl minė

sime bendrai su latviais ir estais St. Mar
tins In The Fields bažnyčioje, Trafalgar 
Square. Šios bendros pamaldos įvyks bir
želio 13 dieną, 6.30 vai. vakare.

BRADFORDAS
NEPAMINĖTA

Gegužės 9 d. Motinos dienos minėjimo 
programoje dalyvavo ir Manchesterio „Ži
vilės“ d-vės sesės: N. Kutkutė, K. Lipkevi- 
čiūtė, B. Podvoiskytė ir V. Barauskaitė, 
padainuodamos mums 4 daineles: Sesės 
skautės, O. atsimenu namelį, Tau, sesute ir 
Žuvelytę. Pastaroji dainelė sukėlė juoko ir 
daugiausia katučių. Būtų neteisėta nepadė
koti sesėms, po tokios kelionės išpildžiu- 
sioms įdomiausią programos dalį. Visų mo
tinų vardu nuoširdus ačiū.

Viena motinų

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Lietuviams evangelikams Bradforde pa

maldos vokiečių bažnyčioje bus birželio 7 
d., sėkmadienį, 14 vai.

Kun. A. Putcė

BALČIŪNUS PALYDINT
Jau ne kartą Bradfordo ir apylinkės lie

tuviai rinkosi į Vyties klubo salę atsisvei
kinti su išvykstančiais į užjūrius. Ir gegu
žės 16 d. susirinko būrys lietuvių atsisvei
kinti su Balčiūnais, kurie vyksta į Kana
dą pas ten jau įsikūrusią dukrelę Birutę.

Bradfordiškiai žinojo, kad Jonas Balčiū
nas yra biržietis, kad tenykščiai lietuviai 
daro gerą alų, yra vaišingi ir nuoširdūs.

„M 0 C K— A U C TI 0 N“
Kas čia dabar bus per daiktas tas„Mock-Auction“? Ar dar vienas naujas bū

das pinigų sudaryti? Taip, žinoma! Ar geram tikslui? Taip, žinoma!
Ar ne Londono lietuvių jaunimo „Grandžiai“? Taip, žinoma!
Ar man bus ten kuo ta proga pasidžiaugti ir pasilinksminti? Taip, aišku, bus!

(Bus daugiau)
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba 

neribotam laikui.
Už £1000 sumą investuotojas kas metai gauna 

grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba sykį 

per metus, taip, kaip investuotojas pagei
dauja.

Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo— 
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO.

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, sutvarkome visus palikimo reikalus. 

Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu
daręs testamento.

Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

Pamaldų metu giedos Londono latvių 
choras ir mūsų jaunimo „Grandies“ daini
ninkai. Kviečiame kuo gausiau atsilankyti 
ir prisiminti tuos, kuriems rusai okupantai 
atėmė ne tik jų tėviškes, bet ir jų gyvybes 
tolimojo Sibiro laukuose.

MANCHESTER^
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas, visų organizacijų talkininkau
jamas, birželio 13 d., šeštadienį, rengia

birželio įvykių minėjimą.
Minėjimas, kaip ir kasmet, vyks dviemis 

dalimis:
■a) 4.30 vai. p. p. Mostono kapinėse, da

lyvaujant organizacijoms su savo vėliavo
mis, bus padėtas vainikas už išvežtuosius į 
Sibirą ir 'ten žuvusius ir atlaikytos trum
pos pamaldos.

b) 6 vai. paskaita Manchesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo patalpose, kurią skaitys 
svečias iš Bradfordo DBLS Tarybos pirmi
ninkas V. Ignaitis.

Maloniai kviečiami visi į minėjimą atsi
lankyti.

Rengėjai

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ
Birželio 20 d., šeštadienį, „Živilės“ ir 

„Maironio“ draugovės švenčia 8 metų su
kaktį.

Bus iškilminga sueiga ir vienetų pasiro
dymai.

Po programos bus šokiai.
Sueiga įvyks Manchesterio Socialinio 

Klubo patalpose. Pradžia 6 vai. p. p.
Seses ir brolius ir visą lietuvišką visuo

menę maloniai kviečiame atsilankyti.
„Živilės“ ir „Maironio“ d-vių draugininkai

Balčiūnas anas to krašto savybes atsinešė 
ir į Bradfordą.

Jonas Balčiūnas — ūkininko sūnus, bet 
jau iš pat mažų dienų buvo linkęs ką nors 
išmokti. Tad. sulaukęs pusbernioko metų, 
išvyko j Biržus šaltkalvystės mokytis, o kai 
jau buvo pašauktas karinės prievolės at
likti, kaip gerokai pasimokęs, skiriamas į 
Karo Aviacijos Mokyklą.

Neilgai Balčiūnas ten mokėsi, nes sovie
tai okupavo Lietuvą, jų mokyklą išardė, ir 
jo mokslas pasibaigė.

Karo pabaiga jį užklupo Danijoje. Čia 
susitiko su savo busimąja žmona ukmer
giške Elena, vėliau atsikėlė į Angliją ir po 
kiek laiko apsigyveno Bradforde.

Balčiūnai —■ malonūs ir paslaugūs žmo
nės. Jis keleris metus buvo Vyties klubo 
kasininku ir DBLS Bradfordo skyriaus pir
mininku. Dėl to gražus tautiečių būrys su
sirinko į išleistuves tą šeštadienio vakarą. 
Čia Vyties klubo valdybos pirmininkas St. 
Grybas pasakė atsisveikinimo kalbą, palin
kėjo laimingos kelionės ir atminimui įtei
kė gražią dovanėlę. Prie pirmininko linkė
jimų prisijungė DBLS Tarybos pirminin
kas Vik. Ignaitis. kun. J. Kuzmiokis, D. Ba
naitis ir kiti.

Nuotaika buvo pakili. O už tai ačiū šei
mininkėms St. Jakubėnienei, M. Grybie
nei, Michell ir J. Traškienei.

Laimingos kelionės!
J. Vd.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 13 d„ šeštadienį, 6 vai. v., Vy

ties klube rengiamas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS.

Kun. GERYEOS paskaita ir kt. Kviečia
mi dalyvauti nariai ir svečiai.

Vyties Klubo Valdyba

LEIGH
GEGUŽINĖ SU LINKSMYBĖMIS

DBLS Leigh skyriaus Moterų draugija 
rengia gegužinę, kuri įvyks birželio 6 d., 
šeštadienį. Pradžia 6 vai. vakare.

Gegužinė bus Baths Public Hall, Morden 
Ave., Ashton-in-Makerfield, prie Wigan, 
Lane's.

Atidarymo žodį tars B. Snabaitienė. 
Mančesterio jaunimo šokėjų grupės vado
vė. Tautinius šokius šoks Manchesterio 
jaunimas. Leigh ukrainiečių jaunimas, ku
ris yra Anglijoj laimėjęs už šokius taurę, 
taip pat sušoks keletą savo tautinių šokių. 
Tų šokėjų amžius tarp 7 ir 15 metų. Ukrai
niečių moterų draugijos moterys sudai
nuos keletą dainų. Magikas parodys abra 
kadbra ir stebuklingos lazdelės įdomybių.

Šokiams po programos gros ukrainiečių 
smarki muzikos kapela. Bus paruošti geri 
ir labai pigūs užkandžiai. Baras turės pa
kankamai paintinio alaus. Baras veiks iki 
11 vai.

Leigh ir apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Kartu prisiminsime tik
rus lietuviškus pobūvius, kai šokdavom ir 
linksmindavomės žaliose giriose bei soduo
se.

Moterų Draugijos ir DBLS Skyriaus 
valdybos

DERBY
TAIP MES GYVENAME

Mūsų kolonijoje paskutiniu laiku atro
dytų. lyg visas veikimas būtų sumažėjęs, 
nes spaudoje nieko nebematyti. Tačiau vi
sai taip nėra, nors, žinoma, po tokio šimita- 
procentiškai pasisekusio Vasario 16 minė
jimo truputį reikėjo atsikvėpti ir pailsėti.

Per tą laiką čia turėjome ir nemalonių 
atsitikimų: maždaug per mėnesį netekome 
dviejų tautiečių. Kovo 19 d. po kiek ilges
nės 'ligos mirė P. Klimaitis. sulaukęs gra
žaus 74 m. -amžiaus. Apie velionį nieko 
smulkiau nežinome, nes jis gyveno dau
giau užsidaręs ir vienišas, jau ilgas laikas 
nebepriklausė jokiai lietuviškai organiza
cijai ir dalyvaudavo tik lietuviškose pa
maldose. Tačiau žinoma, kad jis buvo ki
lęs kažkur nuo šakių, gimęs 1886 m. Palai
dotas Derbyje lietuviškų kapų kampelyje, 
kur jis jau buvo sau kapą užsipirkęs. Ge
dulingas pamaldas šv. Juozapo bažnyčioje 
atlaikė ir paskutines religines apeigas ka
pinėse atliko kun. S. Matulis. I laidotuves 
susirinko kuklus tautiečių būrelis, jo kapą 
puošė vos keletas gėlių puokščių.

Balandžio 20 d. netikėtai mirė a. a. A. 
Butkus, sulaukęs 56 m. amžiaus. Kilęs iš 
Dainų, Šiaulių apskr. Gimęs 1914 m. Ve
lionis jau keletą metų po didelės eismo ne
laimės nebedirbo. Ilgalaikis skyriaus na
rys. Paskutines religines apeigas šv. Albi
no bažnyčioje bei kapinėse atliko kun. A. 
Geryba. Palydėti jo į paskutinę kelionę su
sirinko kiek didesnis tautiečių būrelis. Bu
vo keletas vainikų bei gėlių puokščių. Pa
laidotas Derbio lietuviškų kapų kampelyje.

Balandžio 25 d. DBLS Derbio skyrius tu
rėjo savo metinį narių susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavo ir DBLS Tarybos sekre
torius K. Bivainis ir kitų svečių. Susirinki
mui pirmininkavo J. Zokas. sekretoriavo J. 
Maslauskas. Pirmininkas J. Levinskas da
rė smulkų pranešimą. Susirinkimas praėjo 
draugiškoje ir šeimyniškoje nuotaikoje, vi
si reikalai buvo sprendžiami sąmoningai ir 
sklandžiai.

Po ilgų metų pagaliau teko galutinai at
sisveikinti su Skyriaus Šalpos Komitetu, 
kuriame visą laiką dirbo mūsų veikliosios 
S. Sarapinienė ir M. Raulinaitienė. Sk. V- 
ba joms už didelį įnašą nusiuntė padėkos 
raštus. Netekus Sk. š-pos K-to, teko peror
ganizuoti visą Sk. V-bą. Todėl susirinkimas 
pritarė pasiūlytam pageidavimui, kad atei
tyje Sk. V-ba būtų padidinta, kas paleng
vintų darbus. Tai išrinkta Valdyba iš 5 
asmenų, kurie pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. J. Levinskas, vicepirm. J. Zo
kas, sekr. J. Sadula, kasin. K. Kubilius ir 
narys A. Valantinas. J Revizijos Komisiją 
išrinkti: pirm. J. Maslauskas, sekr. A. Ku
likauskas ir narys A. Tirevičius.

Susirinkime buvo diskutuoti ir kiti sky
riaus reikalai, buvo pranešimas iš S-gos 
Suvažiavimo, 'kurį padarė J. Levinskas.

Ateityje Skyrius žada būti taip pat veik
lus, kaip ir praeitais metais, ir toliau bus 
ruošiamos ekskursijos į kitas lietuviškas 
kolonijas, siunčiami atstovai į kitataučių 
parengimus bei minėjimus. Skyrius ypatin
gą dėmesį atkreipė į lankymąsi kitų kolo
nijų parengimuose, ir tai, atrodo, šiemet 
užims svarbiausią vietą skyriaus veiklos 
plane.

Gegužės 23 d. Derbio Liet. Katalikų Pa
rapijos Taryba surengė Motinos Dienos mi
nėjimą. į kurį atsilankė gražus vietos tau
tiečių būrelis, be to, buvo ir svečių iš toli
mesnių vietų. Tos dienos proga pritaikytą 
paskaitą skaitė kun. A. Geryba. meninę da
lį išpildė Nottinghamo meninės jėgos, va
karo metu veikė loterija. Gražiai pavykęs 
vakaras!

J. Levinskas

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Lietuviams evangelikams Derbyje pa

maldos St. Mary's chapel bus birželio 14 d., 
sekmadienį, 11 vai.

Kun. A. Putcė

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 27 d., šeštadienį, 7 vai. vak„ lenkų at
sargos karių klubo salėje. Whitefriars La
ne. Coventry, rengia

Joninių, Petrinių ir kitt| vardinių balių.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros geras or

kestras. baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai. nakties.

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

Skyriaus Valdyba

ITALIJA
MIRĖ KUN. ANTANAS TRANAV1CIUS
Naujai besikuriančiame Lietuvių Sale

ziečių Centre „Vytėnuose“ —■ Frascati 
(prie Romos) balandžio 21 d. staiga mirė 
nuo širdies priepuolio to centro administ
ratorius kun. Antanas Tranavičius.

Velionis buvo gimęs Pasvalyje 1909 m. 
lapkričio 8 d. 1927 m. rudenį, baigęs vieti
nės gimnazijos penkias klases, išvyko Ita
lijon pas Saleziečius. Čia, Perosa Argenti
na miestely, kur tuo laiku būrelis jaunuo
lių lietuvių ruošėsi a. a. kun. Antano Skel- 
čio vadovybėje salezietiškam apaštalavi
mui Lietuvoje, po trejų metų stojo į novi
ciatą. kurį baigė vienuoliškais apžadais 
1931 m. rudenį. Filosofijos kursą lankė 
Belgijoje, kur atliko ir saleziečiams įpras
tą trejų metų pedagoginę praktiką. 1936 
m. grįžo Italijon ir Torine bei Chieri mies
tuose lankė teologijos kursą. Kunigu įšven
tintas 1940 m. birželio 2 d.

Negalėdamas grįžti Lietuvon, išvyko į 
Portugaliją. Čia turėjo progos pasireikšti 
savo įgimtais gabumais įstaigų administra
vimo srity. Per 15 darbo metų ten visur 
paliko sumanaus ir rūpestingo administra
toriaus vardą. 1957 m. atvyko ir visu savo 
entuziazmu įsijungė į Castelnuovo Don 
Bosco lietuviškos įstaigos darbą. Čia visa
pusiškai susigyveno su tremties apaštala
vimo problemomis ir sunkumais. Kada po 
16 metų tos įstaigos darbo buvo nutarta 
keltis į Romą, velionis dėjo visas pastan
gas surasti tinkamą vietą. Ir ją rado.

Praeitą vasarą jaunimo stovyklos proga 
Antey St. Andrė vasarvietėj, šiaurinės Ita
lijos Alpėse, velionis ypač dėjo daug pa
stangų ir širdies, kad visus aptarnautų. 
Tos pastangos betgi neišėjo jam j naudą. 
Grįžęs Romon sužinojo, kad turėjęs širdies 
priepuolį. Buvo prirašytas poilsis ir ati
tinkami vaistai. Bet velionis, nepratęs sė
dėti be darbo, tęsė savo įprastas pareigas, 
nors šiek tiek ir sumažintu tempu. Bet 
pavargusi širdis neatlaikė. Taip Romos 
griuvėsiais kvepiančiose kalvutėse netikė
tai išdygo pirmas lietuvio kunigo kapas. 

VOKIETIJA
PAMINĖTA MOTINOS DIENA

LUEBECKE
Gegužės 10 d. dekanas Vaclovas Šarka, 

atvykęs iš Hamburgo. 10 vai. ryto atlaikė 
iškilmingas šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčioje, Parade, gausiai susirinkusiems 
lietuviams ir lenkams ir pasakė tai dienai

pritaikytą pamokslą lietuvių ir lenkų kal
bomis.

Po pamaldų parapijos svetainėje įvyko 
motinų pagerbimas ir bendra visų dalyvių 
arbatėlė. Dekanas V. Šarka visas motinas 
apdovanojo saldumynais, gausia lietuviška 
literatūra ir skaitančius vokiškai žurnalu 
..Weltbild" Nr. 10. kuriame yra straipsnis 
..Kreuz unter rotem Stern“ ir dvi foto nuo
traukos. Straipsnyje kalbama apie dabar
tinę Lietuvą.

Bemaž dvi valandas laiko buvo maloniai 
ir jaukiai visi) susirinkusiųjų lietuvių kar
tu pabendrauta, pasidalyta tekančio gyve
nimo nuotrupomis, gražiai pagerbtos mo
tinėlės.

J. Pyragas

ŠALTAS KRISTAUS KANČIŲ 
VAIDINIMO ATIDARYMAS

Gegužės 16 d. Oberammergau, esant 12 
laipsnių šilimos ir čiurkšlėmis krintant lie
tui, iškilmingai ir su bažnytinėmis pamal
domis. kurias atnašavo kardinolas Julius 
Doepfner. prasidėjo 36 Kristaus Kančių 
vaidinimas.

Pagal senus aukštosios Bavarijos Alpių 
kaimo gyventojų įžadus, nuo 1634 m. kas 
dešimti melai įvyksta vaidinimai, kad bū
tų išsigelbėta nuo maro. Vaidinime daly
vauja 1700 Oberammergau kaimo gyvento
jų. Prieš šių metų vaidinimus pradedant, 
buvo kilę nemaža priekaištų dėl prieš 100 
m. įvesto vaidinimo seno teksto. Tekstas 
neatitinka šiems laikams ir yra antisemiti
nis, todėl neapsieita be polemikos. Bet de
monstracijų nebuvo.

Šiais metais pramatoma. kad 101 pasta
tymas truks iki rugsėjo pabaigai. Laukia
ma daugiau kaip pusės milijono svečių. 
Namų fasadai naujai perdažyti, „oro tapy
ba“ yra dirbtinai atnaujinta. Visur prezen- 
tuoja puikūs išdėstymai 36 atvaizdų dirb
tuvėse, kuriose daugiau negu 500 medžio 
drožėjų dirba. Iš Kristaus Kančių vaidini
mo kaimas laukia 35-40 milijonų markių 
įplaukų, daugiausia iš nakvynių ir svečių 
maitinimo. Iš bilietų pramatoma gauti 18.4 
milijonai markių. Bilietas kainuoja nuo 17 
iki 40 markių už 6 vai. užtrunkantį vaidini
mą. Bavarijos kraštas paskyrė vienkartinę 
paramą — 5 milijonus markių.

Pirmukart dalyvauja Kristaus Kančių 
vaidinime ir pabėgėliai, kurie daugiau kaip 
20 m. gyvena Oberammergau. Honorarams 
užplanuota išmokėti 8 milijonai markių.

Kristų vaidina advokatas dr. Helmut Fi
scher, 36 m. amžiaus. Jam bus išmokėta 
honoraro 13.000 markių. Kiti vaidintojai 
gaus po 4.500 markių.

J. Pyragas

Tautieti, ar jau surašei testamentą? Dar 
ne? Jeigu dar ne. tai ko lauki? Nelaimė 
ateina nelaukta, ir kas po tos nesitikėtos 
valandos atsitiks su tavo viso amžiaus su
taupomas? Nebe galvok, o rašyk tuojau.

NOTTINQHAMAS
MIRĖ KRISTUPAS VALDOVAS

Balandžio 24 d. Vilford Hill kapinėse pa
laidotas Kristupas Valdovas, gimęs 1898 m. 
sausio 10 d. Pakalnės kaime. Rusnės valse. 
Mirė kraujo vėžiu.

K. Valdovas buvo viengungis. Iš giminių 
turėjo Australijoje brolį ir dvi seseris, vie
ną Vakarų Vokietijoje, antrą Lietuvoje. Jo 
laidotuvėmis jo paties buvo pavesta rūpin
tis liuteronų Bažnyčiai ir Komiteto nariui 
M. W. Bertuliui, kuris kruopščiai ir rūpi
nosi. Bažnytines apeigas atliko kun. See
ger.

K. Valdovas buvo draugiškas, mėgdavo 
su visais pasišnekėti. Su jaunais ir senais 
jis rasdavo kalbą. Todėl jo laidotuvėse bu
vo daug anglų ir kitų tautybių draugų. Ne
nuostabu. kad jo karstas buvo paskendęs 
vainikuose ir gėlėse.

Tegu būna lengva jam Anglijos žemelė!
k. b.

NAUJAUSIOS KNYGOS
IR PLOKŠTELĖS

V. Ramojus — KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, 
antras tomas, kaina 35/—

P. Andriušis — Rinktiniai raštai 43/6
R. Spalis — REZISTENCIJA 51/6
Vysk. P. Brazys 17/6
Jaunųjų Poezijos rinkinys — TILTAI IR 

TUNELIAI 17/6
V. Daunoro plokštelė: šios liaudies dai

nos: „Pamylėjau vakar“. ..Dėdės Jono pol
ka“ ir kitos.

„AIDUTĖS dainuoja“ šios dainos: „Eina 
garsas nuo rubežiaus“. „Aguonėlė“, „Plau
kia Nemunėlis“ ir kitos.
..Lietuvos atsiminimų plokštelė“ šios dai

nos: „Oi berneli, vientury“. „Palikta ša
lis“ ir kitos.

„DAINUOJAME su RŪTA“. „Šalta žie
mužė“, „Buvo gera gaspadinė“, „Subatos 
vakarėlį“ ir kitos.

„ŽIBUOKLĖS“. „O Ramunėle, pasakyk“ 
„Joninių daina“ ir kitos.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15 —
B. BRAZDŽIONIS — Poezijos pilnatis, 

591 psl.. gražiai išleista kaina, su persiun
timu £4.5.0

P. Maldcikis — Meilė 20 Amžiuje £2.3.4
A. Norimas — Be namų, prem.apysaka

£1.12.0
Rašyti: „Dainora“ 14, Priory Rd., KEW — 
SURREY.
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