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KETURIOLIKTOJI
Nuo anų dienų, kai, lietuviškų partinių 

ir komunistinių aktyvistų lydimi, ginkluo
tų enkavedistų prisėdę sunkvežimiai susto- 
jinėjo prie ramų gyvenimą vedusių lie
tuvių namų ir laužėsi pro duris, praėjo jau 
beveik visas trisdešimtmetis, o užmiršti 
tų dienų dar ir šiandien negalime ir netu
rime. Kalbame apie aną 1941 m. birželį, 
apie pirmuosius išvežimus, kai jau ištisus 
metus žmonės buvo išgyvenę baimėje ir 
neviltyje, nes ir kitomis naktimis juk ding
davo šen ir ten artimesnis ar tolimesnis 
kaimynas, kuris, rodos, nieko nebuvo pa
daręs. sėdėjęs tik, kaip ir visi kiti, įtrau
kęs pečius, kad tik mažesnis ir nepastebi
mas būtų. Tokio teroro nuolat sėjama ir 
kartojama baimė dažnai kėlė klausimą: 
kas žino, o gal kurią nežinomą 
man ateis eilė?

naktį ir

Propagandinis žemės dalijimas, įmonių 
aprūpinimas vadovais, kurie nenusimano 
apie darbą, staigus gaminių sumažėjimas 
ir susidarymas eilių prie parduotuvių Lie
tuvoje. kuri žmonių susigrūdimą težinojo 
tik gal prie kino teatrų, pagaliau išnaudo
tojiškas pinigo perkamosios galios nuverti
nimas — visa tai slėgė žmones, bet pats 
brangiausias tokiomis sąlygomis likęs da
lykas okupuotame krašte gyvenančiam 
žmogui buvo asmeniška laisvė ir tai, kad 
gyveni, kur gimei, kur augai, kur tavo tė
vai ir protėviai gyveno. Dėl to nepriteklių 
spaudžiamam žmogui tie suiminėjimai ir 
dingimai kėlė baimę, o išvežimai buvo 
siaubas. Kas galėjo patikėti, kad teroru 
viską remiąs okupantas dar imsis ir šito
kios siaubingos priemonės — varys žmo
nes kaip gyvulius iš jų krašto ir dar vien 
tik į mirtininkams skirtas sąlygas? Lietu
va tokio dalyko dar niekada nebuvo išgy
venusi, ir prieš šitą atvejį nublanksta visi 
anie senieji atsitikimai, kai kryžiuočiai ar 
rusai ar lenkai anais senaisiais laikais, iš
troškę grobio, puldavo mūsų kraštą ir išsi
varydavo taip pat vergauti kurios nors vie
tovės gyventojus. Tie kokie nors kryžiuo-

čiai būdavo juk priešai, o Sov. Sąjunga 
vertė rodyti džiaugsmą jai, kaip tikriau
siam ir geriausiam draugui.

Lietuva yra išgyvenusi baisių dalykų. Ji 
yra patyrusi savo žemėje niokojančių ka
rų. Istorija žino, kad tam tikrais metais ją 
paliesdavo marai, nuo kurių žmonės dar 
nemokėjo gintis. Bet kad ateitų tariamasis 
draugas ir per savo pataikūnus ir tarnus- 
enkavedistus šitaip padarytų su tūkstan
čiais lietuvių taikos metu, ne, taip iki 1941 
m. birželio 14 d. nebuvo nei girdėta, nei pa
tirta, nei net įsivaizduojama. Tokie daly
kai nepajėgė sutilpti žmogaus sąmonėje.

Išvežimų Lietuvoje buvo daug ir po ka
ro. Kad taip buvo, tai šiandien liudija nebe 
tik Sibirą išgyvenusieji ir įveikę gyvi iš
likti, bet net ir patys bolševikai. Važiavo 
tariamai kaltas ir nekaltas, ir kitas gyvas 
likęs ir atbuvęs sau paskirtuosius metus 
dar iki šiai dienai negali sugrįžti namo. De
ja, bolševikai, neslėpdami, kad masiškai 
buvo vežama, pasiteisina nurodymu, kad 
tai buvo asmenybės kulto laikų klaida, ir 
net nepamini, kiek buvo išvežta. Jie kalti, 
ir dažnesnis ar aiškesnis tokių dalykų mi
nėjimas jiems vis primintų tą kaltę. Tai 
geriau prislėpti. Bet ar lietuvių tauta gali 
nejausti, kas už tai kaltas?

Išvežimų, kaip sakome, buvo daug, bet 
ir tų kasmet mūsų minimųjų užtenka įsi-

UŽKLIUVO KOMITETAS
Neseniai Britanijoje buvo sudarytas -ir 

pradėjo reikštis -tam tikras koordinacinis 
komitetas, kuris yra pasivadinęs „Euro
pean Liaison Group“ ir į kurį įeina pen
kiolikos Britanijoje gyvenančių šiandien 
pavergtų kraštų atstovai.

Nors ta grupė tėra neseniai susiorganiza
vusi, bet Čekoslovakijos komunistų laik
raštis „Tribūna“ jau užsipuolė jį, svarbiau
sia — pabrėždamas, kad, štai, Britanija lei
džia jiems susiorganizuoti ir duoti reikštis 
kaip antikomunistams.

SEPTYNIOS dienos
Suimti buvusieji ministerial

Airijos ministeris pirmininkas neseniai 
pašalino iš vyriausybės du ministerius, įta
riamus kaip įsivėlusius į nelegalią ginklų 
prekybą.

Dabar jie areštuoti (paleisti už užsta
tus).

Nors sakoma, kad daliai tų vokiečių jau 
nusibodo reikalauti grąžinti jiems tėviškes 
ir jie pakenčiamai ar gerai įsikūrė vakari
nėje krašto dalyje, bet vis dėlto apie 30.000 
jų buvo susirinkę į Strausso vadovaujamą 
mitingą Eonnoje ir choru šaukė: „Brand- 
tas turi pasitraukti“, „šalin išdavikus“ ir 
„Pasiųskite Brandtą į Lenkiją“.

Sutarta dėl sutarties
V. Vokietija ir Sov. Sąjunga iš principo 

sutarusios dėl nepuolimo sutarties.
Ta sutartimi V. Vokietija pripažins po

karines sienas, ir joje bus numatyta, kaip 
turės būti išspręstas Berlyno klausimas.

Bet V. Vokietija nebus verčiama ta pro
ga diplomatiškai pripažinti R. Vokietiją.

Prancūzija nori prekiauti
Prancūzų vyriausybė su sovietiniais mi- 

nisteriais svarsto, kaip padidinti prekybą 
tarp abiejų kraštų.

Per pastaruosius ketverius metus Pran
cūzija padvigubino savo gaminių išvežimą 
į Sov. Sąjungą.

Laimėjo Bandaranaikė
Ceilone rinkimus laimėjo Bandaranaikė. 

jau ir anksčiau valdžiusi kraštą.
Jos partija yra kairi, kai kurių laikraš

čių teigimu — prokomunistinė.

Žemės drebėjimas Peru
Šiaurinėje Peru srityje drebėjo žemė, 

kai kuriose vietose pakartotinai.
Vien tik Huazaro mieste žuvę apie 5.000 

žmonių. Iš viso būsią žuvę iki 40.000.

Pasikalbėjimas nulems
JAV vyriausybė per ambasadorių Dob- 

ryniną perduos Sov. Sąjungos vyriausybei 
įspėjimą dėl to, kad ji kariškai stiprinasi 
Vidur. Rytuose, tiekdama ginklus ir duo
dama net savo žmonių.

Nuo Sov. Sąjungos vyriausybės atsaky
mo priklausys, ar JAV vyriausybė sutiks 
duoti Izraeliui dar 125 lėktuvus, ar ne. Da
bar karinės jėgos persvara jau esanti Epip- 
to, bet ne Izraelio pusėje.

laiką ėjęs bu- 
partijos vadas 
skelbiama, ser-

Dubčckas namo
Ankaroje, Turkijoje, Čekoslovakijos am

basadoriaus pareigas kurį 
vęs to krašto komunistų 
Dubčekas grįžo namo, kaip 
gančios motinos aplankyti.

Laikraščiai abejoja, ar jis begrįš į Anka
rą. Jis buvo suspenduotas kaip partijos 
narys. Be to. čekoslovakų pareigūnai sklei
džia gandus, -kad jis, vadovaudamas parti
jai, naudojęsis užsieniniais automobiliais 
ir palaikęs ryšius su išlaidumo reikalau
jančiomis moterimis, o „Rude Pravo“ laik
raštis dabar uždėjo dar, kad iš tam tikrų 
Sluoksnių jis tvarkingai gaudavęs voką su 
pinigais. Visi tie gandai rodytų norą pri
baigti Dubčeką.

Tremtiniai nepatenkinti
V. Vokietijos nusistatymas sudaryti su 

Sov. Sąjunga nepuolimo sutartį ir pagal ją 
atsisakyti teisių į prieškarines sienas sukė
lė suprantamą nepasitenkinimą tų vokie
čių, kurie buvo ištremti iš rytinių sričių ir 
dabar gyvena V. Vokietijoje.

Paleisti mokslininką!
Gegužės 29 d., penktadienį, Obninske 

buvo areštuotas mokslininkas, genetikos 
specialistas Medvedevas ir nugabentas į 
beprotnamį Kalugoje.

Bet Sov. Sąjungos mokslų akademijos 
pirmininkas Kapica, dar kiti akademikai 
ir žinomi rašytojai tuoj pareiškė protestą 
dėl to suėmimo. Po to staiga reikalą tvar
kyti pasidarę taip skubu, kad jau sekma
dienį, gegužės 31 d., į Kalugą iš Maskvos 
buvo pasiųsta speciali komisija Medvede
vo sveikatos tikrinti.

Princesė Belgrade
Prez. Tito pakviesta, į Jugoslaviją išva

žiavo su savo vyru lordu Snowdonu Brita
nijos karalienės sesuo princesė Margareta.

Tai esąs pirmasis toks atsitikimas, kad 
Britanijos karališkos šeimos narys važiuo
ja į komunistinį kraštą.

Ee kita ko, Jugoslavijos spauda pabrėž
tinai iškėlė tai, kad princesė yra demokra
tė. atsisakiusi tradicijų (jos vyras iš pro
fesijos yra fotografas, lordystę gavęs, kad 
tiktų karališkai šeimai).

Sojuz 9 misija kita
Sovietai paleido skraidyti apie žemę 

erdvės laivą Sojuz 9 su kosmonautais Ni
kolajevu ir Sevastianovu. Tikslas esąs tir
ti sniegą ir ledą.

Vokiečių stebėtojas Kaminskis tvirtina, 
kad tikslas yra kitoks, negu sovietai oficia
liai skelbia, nes kosmonautai nesuka pro 
Arktiką ar Antarktiką. Jie skraido ties 
Sov. Sąjunga. Europa ir JAV.

sąmonin-ti, -koks nesaugus yra žmogus to
kiose sąlygose ir kiek -nuostolio ir skausmo 
padaryta tautai. Išvežimų kartojimas po 
karo, vėliau sudarinėjimas sąlygų lietu
viams „savanoriškai“ išvažiuoti, šiandieni
nė praktika uždarinėti sveikus žmones į 
beprotnamius rodo tik viena, kad Sov. Są
jungos valdomuose kraštuose viskas gali
ma ir žmogus nėra ir negali būti saugus. 
Taigi išvežimai yra lyg ir to nesaugumo 
simbolis, ir ta diena yra skirta liūdesiui 
dėl lietuvių tautos sudėtųjų aukų, o kartu 
vis iš naujo įsisąmoninti, kokiose netikru
mo sąlygose lietuvis jau daug metų gyvena 
savo krašte. Tas siaubo ir nesaugumo sim
bolis — birželio keturioliktoji.

(d. a.)

PAGROBTAS ARAMBURU
Mūsų skaitytojui Aramburu pavardė 

nieko nesako. O tai yra pavardė generolo, 
kuris buvo Argentinos prezidentu. Argen
tinos buvusio prezidento-diktatoriaus Pe
rono šalininkai tvirtina, kad jie pagrobę 
generolą, suruošią jam teismą ir, tikriau
sia. nubausiu mirties bausme. Jeigu gene
rolą -tektų nužudyti, tai jo lavonas būsiąs 
grąžintas. Taigi šiuo atveju peronistai pa
darysią geriau, negu valdžia padariusi su 
jų garbinamosios Perono žmonos Evitos 
palaikais. Kai Evita mirė vėžiu, jos palai
kai buvo palaidoti nežinomoje vietoje, kad 
peronistai begarbindami nestiprintų žmo
nėse Perono kulto. Deja, Aramburu palai
kai būsią grąžinti -tik -tada, kai valdžia grą-

žins tautai Evitos palaikus.
Kuo gi peronistams nusidėjo Aramburu? 

1956 m. peronistai ruošė sukilimą, kuris 
nepasisekė. 27 jų buvo sušaudyti, ir Aram
buru tuomet buvo krašto prezidentas, dėl 
to peronistai laiko jį atsakingu, žinoma, 
kartu su kitais anuometinės vyriausybės 
pareigūnais. Tai dabar jie, matyt, nutarė 
pradėti atsiskaityti.

Pats pagrobimas nieko negali stebinti: 
dabar tokius dalykus vykdyti ypač madin
ga daugiausia Pietų Amerikos kraštuose, 
o taip pat ir kitur.

Patriotizmas ar naikinimasis ?
.Šitaip pavadintą vedamąjį išsispausdino 

bostoniškis savaitraštis „Keleivis".
Ta tema rašo ir dar gana dažnai ne vie

nas lietuviškas laikraštis, bet tas rašymas 
ne kartą vis būna besaikis vieni kitų pik
tas puldinėjimas.

„Keleivio“ šį straipsnį laikytume nuosai
kiu, dėl to ir persispausdiname savo skai
tytojams, nes ir mūsuose yra visokių nuo
monių tuo klausimu.

Kova dėl nesužalotos lietuvybės išsau
gojimo ir jos gyvybės pratęsimo išeivijoje, 
o ypač kova dėl Lietuvai laisvės grąžinimo 
dabartinėmis sąlygomis reikalauja iš mūsų 
ne tik karšto jausmo ir žalios energijos, 
bet dar daugiau ištvermės, šalto proto, pre
ciziško savo veiksmų apskaičiavimo ir di
delio veiklos metodų lankstumo, susidu
riant su vis naujomis situacijomis. Trum
palaikis narsumas, mindžiojanit savo pačių 
skrybėles ir daužant kumščiais savo buto 
langus, vargu begali duoti kokių nors tei
giamų vaisių mūsų siekiamam idealui įkū
nyti.

Deja, realybė rodo, kad šiuo atveju mū
sų galva dažnai taip perkaista, jog ir ge
riausių norų turėdami, imame nesusivokti, 
ką bedarome ir kieno naudai iš smegenų 
vadelių išsilaisvinęs liežuvis jau pats savo 
valia 
Tuoju 
ti su 
puota 
klausimu, o dar konkrečiau — su dabar čia 
rengiamų okup. Lietuvos dainininkų kon
certų lankymo ar nelankymo apsisprendi
mu.

Kai vieni tų menininkų apsilankymų ne
laiko susirūpinimo vertu dalyku, kiti juo
se įžiūri per didelę politinę grėsmę. Kai 
vieni mano, kad jie duoda čionykštei ir te
nykštei mūsų lietuvybei net tam tikros 
naudos, tai kiti juose girdi tikrą mūsų lais
vės kovos pražūtį. Dar atsimename iki šiol 
spaudoj reikštas dvi viena kitai priešingas 
nuomones, ir, regis, būtų ne tragedija, jei
gu atsirastų dar ir trečiaip galvojančių, 
nes pažiūrų įvairumas demokratinėje san
tvarkoje nėra joks mirtinas nusidėjimas ir 
iš to ateity turėtų išsikristalizuoti tik dar 
Skaidresnė tiesa.

Eet šioje vietoje ir prasideda mūsų ku
nigaikščių tautos nuolat pasikartojanti is
torinė nelaimė. Jeigu toje pasakų senovėje, 
gaidžiui pragydus, visi velniai išsilaksty- 
davo atgal į pragarą, tai šiandien. Norei
kai, Kaniavai ar Daunorui užtraukus ari
ją, visas piktųjų dvasių legionas įsimaišo į 
mūsų tarpą, ir tuoj prasideda tikri Babilo
no bokšto statybos nesusipratimai. Užuot 
kitaip galvojančius bandę argumentuotai 
įtikinti, -mes norime jiems savo pažiūrą 
įsakyti, užuot savo oponentą išklausę, mes 
stengiamės jo negirdėti, užuot rimtai ir 
draugiškai diskutavę, bandome vienas kitą 
užrėkti ir suniekinti, užuot pirma apsimąs- 
tę, — jau pradedame veikti.

To rezultate — vieni, iš entuziazmo įsi
bėgėję į kraštutinumą, pradeda neigti net 
patį Vliką, pagrindinį Lietuvos laisvinimo 
veiksnį, o kiti, -tik sau prisiskirdami patrio
to vardą, jau tariasi turį teisę visus kiek 
kitaip mąstančius ar darančius apšaukti 
išdavikais ir net komunistais...

Ar galimas bent koks susitarimas? Štai.

tarnauja. Tai ypač išryškėjo pašla
mėtu, kai vis dažniau tenka susidur- 
vadinamuoju „bendravimo“ su oku- 

Lietuva ir tenykščiais lietuviais

nekeliant net jokio platesnio „bendravimo 
su kraštu“ klausimo, tiktai žvilgtelėkime, 
kokiomis sąlygomis kietosios laikysenos 
šalininkai sutiktų bent šių koncertų blogy
bę pakęsti?

Platinamuose anoniminiuose protesto la
peliuose sakoma, kad tai būtų galima 
tik tada, jeigu šių dainininkų siuntėjai 
„surengtų Baro, Vaznelio. Stempužienės ir 
kt. koncertus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
kad -galėtų jų pasiklausyti visi, kas tik no
ri“.

Taigi atrodo, lyg „bendravimo“ prieši
ninkai čia pat reikalauja dar platesnio 
bendravimo... Be to, juk viešai iš spaudos 
žinoma, kad ne -tik čia paminėtieji, bet dar 
ir kiti dainininkai, muzikai ir net sambū
riai tokių gastrolių į Okup. Lietuvą yra 
kviečiami, tik jie patys -ten nevažiuoja, nes 
iš ten sugrįžusius ta pati spauda ar tų pa
čių anoniminių lapelių autoriai apšauktų 
išdavikais, savo kultūriniu įnašu remian
čiais sovietinį okupantą ir Lietuvos komu
nistus. Taip, kaip jau bandomas apšaukti 
Marius Katiliškis, kurio romanas „Miškais 
ateina ruduo“ buvo Išleistas Lietuvoje po 
to, kai visi pageidavome, kad laisvo išeivi
jos rašytojo žodis būti; ir ten išgirstas, 
kaip buvo aprėktas dail. Viktoras Vizgir
da, nuvežęs ten ir parodęs apie 400 čio
nykščių mūsų dailininkų skaidrių.

Tokiu būdu, jei neatgautume blaivesnio 
amo. savo tarpe susiniekimtume ir susinai
kintume kone visi, nes ir dabar, net be iš
vykos į Okupuotą Lietuvą, -tik už a-kompo- 
navimą V. Daunorui jau niekinamas Chi- 
cagos Lietuvių Operos ugdytojas Aleksand
ras Kučiūnas, komp. Darius Lapinskas ir 
tik -už pasikalbėjimą su minėtu solistu — 
net taurus lietuvis ir jaunimo draugas 
kun. Antanas Saulaitis. O kiek čia dar be
trūksta. kad iš patriotų sąrašo išbrauktu
me ir Vytautą Marijošių. Jeronimą Kačins
ką. Julių Gaidelį ir eilę kitų meno atsto
vų, kurių kūrinius kartais gali okup. Lie
tuvoje sugroti ar išleisti?

Visą šį pragaištingą erzelį savo nusira
minimui mes bandome suvesti į formulę 
„Mus kiršina“, -kai tuo tarpu daug daugiau 
ženklų rodo, kad mes patys kiršinamos, 
stokodami sąmoningumo.

Bet yra ir visai reali galimybė, kad ne
matoma ranka ir -mus kiršina, ypač kad 
mes lengvai leidžiamės kiršinami. Neabe
jotina, kad komunistiniai propagandistai 
per ilgus dešimtmečius yra savo „mene“ 
tobulai išsimiklinę. Ir nebūtinai jie turi 
vaikščioti mūsų -tarpe su aiškiai išpieštu 
kūju ir piautuvu ant krūtinės. Dažnai pa
kanka vieno gerai užsimaskavusio provo
katoriaus. kuris gali išnaudoti net ištisos 
masės padorių tautiečių nuoširdžius pat 
riotinius jausmus savo reikalui.

Tokiu atveju, atrodo, mums derėtų ne 
užsimerkus tuoj kibti vienas kitam į apy
kaklę. bet susirinkusį ar mums įgirdytą 
visą tulžies vandenėlį nuleisti į kanalizaci
jos vamzdį, kad labiau 
didesnėje perspektyvoje 
veiklos padarinius.

Visada mums reikėtų
Sibiro kankinių ministerio Petro Klimo ir 
prezidento Aleksandro Stulginskio žodžius, 
raginusius nekęsti mūsų tautos ir valsty
bės priešo ir okupanto, bet mylėti gyvą lie
tuvį ir džiaugtis jo laimėjimais, jeigu jie 
stiprina mūsų tautos atsparumą. Gal šį 
kartą vertėtų atkreipti dėmesį ir į aiškaus 
ir neatlaidaus komunistų priešo Broniaus 
Railos „Dirvos“ n-r. 27 pabrėžtą konstata
vimą:

„Juk vien -tik pastarieji okupuotos tėvy
nės iškilesnių dainininkų koncertai Ame
rikoje labai aiškiai ir graudžiai rodo, kaip 
mes daugelis dar esam nepribrendę tokius 
reiškinius teisingai suvokti, garbingai ir 
tautiškai laikytis, sukontroliuoti emocijas 
ir išlikti civilizuotoje doros normų plotmė
je. Konfliktų ir prieštaravimų pynėje, 
užuot ieškodami dvasinio kapitalo mūsų 
laisvės ilgoje byloje, mes patys pirmieji 
skaldom. tūžtamės, skelbiam melus ir 
šmeižtus, -inkriminuojam tiktai ne tuos ir 
ne tai. ką reikėtų“.

LATVIJOS VALDOVAI
Latvių Žinių Agentūra skelbia, kad Lat

vijos komunistų partijos centro komiteto 
prezidiumą sudaro 10 narių, iš kurių 2 yra 
rusai, 6 surusėję latviai ir 2 latviai, kurie 
iki 1940 m. gyveno savo krašte.

Iš 39 miestų ir apskričių pirmųjų parti
jos sekretorių 18 yra -rusai. Iš 41 ministe- 
rių pareigas einančių 12 pagrindinių mi
nisterijų valdo rusai, o 26 -latviškos kilmės 
asmenys, bet gimę, -augę ir mokęsi Rusijo
je.

NEPAGARBA VĖLIAVAI
Latvijos komunistinė spauda dabar iš

kėlė atvejį, kad grupė jaunimo buvo nu
bausta už nepagarbą sovietinei vėliavai.

Dar praeitais metais, švenčiant revoliu
cijos sukaktį, būrelis jaunimo nuplėšė iš
kabintą vėliavą. Už tai dvidešimtmetis A. 
Misulonis -gavo pusantrų metų kalėti, o E. 
Kiepina -metus. Trys studentai buvo išmes
ti iš universiteto, o trys darbininkai nu
bausti savo darbovietėse.

Bausmę švelninanti aplinkybė buvo ta, 
kad šį nusikaltimą jie įvykdė išgėrę.

POEZIJOS PAVASARIS LENINUI
Gegužės 30 d. Lietuvoje prasidėjo tradi

cinė „Poezijos pavasario“ šventė.
Į tą šventę suvažiavo ir kitų sovietinių 

tautų poetų. Pagal tradiciją „Poezijos pa
vasaris“ prasidėjo Kaune, Dainų slėnyje.

Poezijos vakarai buvo suruošti Užventy
je, kur paminėta Žemaitės 125 m. gimimo 
sukaktis, Radviliškyje, Šiauliuose, Likėnų 
kurorte, Kupiškyje, Klaipėdoje ir Druski
ninkuose.

Pabaigai „Poezijos pavasaris“ susitiko 
su Vilniumi ir pasirodė birželio 6 d. televi
zijoje.

Visos šitosios šventės yra skirtos Leni
no garbei.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje gegužės 26-29 d. d. vyko V Lie

tuvos rašytojų suvažiavimas. Suvažiavime 
taip pat dalyvavo aukštieji komunistų par
tijos darbuotojai, valdžios atstovai ir kele
tas kitų sovietinių -respublikų svečių.

Suvažiavimą atidarė akademikas K. 
Korsakas. Savo kalboje jis pažymėjo, kad 
aktualiausias šiandien klausimas yra „ra
šytojo užsiangažavimas šiandien pasaulyje 
vykstančios aštrios klasinės ideologinės ko
vos atžvilgiu“.

Ilgus metus išbuvęs rašytojų Sąjungos 
pirmininku, poetas E. Mieželaitis paprašė 
atleisti jį iš pareigų, nes norįs -atsidėti kū
rybiniam darbui. Nauju Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininku išrinktas rašytojas 
A. Bieliauskas, pavaduotoju poetas A. Mal
donis, sekretoriais rašytojai A. Pocius ir J. 
Požėra.

MEDALIAI IR ORDINAI 
DAUGIAVAIKĖMS

Medaliais ir ordinais Lietuvoje buvo ap
dovanotos 251 daugiavaikės motinos.

prašvistų akys ir 
pamatytume savo

prisiminti tikrųjų

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
Pirmininkui INŽ. STEPUI IR PETKUTEI 

NENORTAMS
jo mylimos mamytės mirties Lietuvoje 

nuoširdžią užuojautą reiškia
DBLS Valdyba ir LNB Direktoriai

dėl

Jo Ekscelencijai Estijos Ministeriui 
Britanijoje A. TORMAI dėl jo mylimos 

žmonos mirties užuojautą reiškia
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Valdyba

PERSEKIOJIMAI SUSARGDINO
„Tėvynės“ savaitraščio žiniomis, trys 

Lietuvos kunigai yra beprotnamyje. Sako
ma, kad jie susirgo dėl persekiojimų ir 
kankinimų.

DIDŽIAUSIAS LENINAS
Didžiausia pasaulyje Lenino statula (22 

metrų aukščio) yra Rytų Vokietijoje.
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NEMARIOJI LIETUVA
Alfonsas Tyruolis, pats poetas, domisi 

taip pat kitų tautų poezija ir verčia ją į lie
tuvių kalbą, jei tik yra kur vertimus iš
spausdinti. Labiausiai jis domisi kitų tau
tų klasikais — Gete, Šileriu, Dante, Šeks
pyru. Ne taip seniai atskiru leidiniu pasi
rodė jo verstieji Šekspyro sonetai. Vertė
jas jis geras, ir jeigu lietuviškame pasau
lyje ieškotume palyginimų, tai jo dvynis 
kitas toks būtų daugybę klasiškų dalykų 
išvertęs A. Churginas, gyvenąs Lietuvoje. 
Skirtumas tarp šių abiejų klasikus poetus 
į lietuvių kalbą mėgstančių versti vyrų, 
tur būt, yra tik tas, kad Churginas iš ver
timų darbo ir gyvena ir dirba vien tą dar
bą atsidėjęs, kaip išsispecializavęs profe
sionalas, o A. Tyruolis — tik atliekamu

PRISTATOMA VIDA GASPERIENĖ
Gegužės 22 d. Nottinghame leidžiamasis 

„Guardian Journal“ išsispausdino poetiš
kos antraštės straipsnioką: ..Melodingi at
siminimai „ištremtiems“ lietuviams“, pa
puoštą tautiniais drabužiais apsirengusios 
dainininkės Vidos Gasperienės fotografija.

Taip, apie V. Gasperienę ir rašoma ir 
apie jos dainas.

Prieš 25 metus V. Gasperienė paliko sa
vo kraštą, sakoma straipsnyje, bet tiek jai, 
tiek ir kitiems Nottinghame gyvenantiems 
lietuviams daug atsiminimų sukelia savo 
krašto liaudies dainos. V. Gasperienė. sa
koma, yra šiame krašte viena iš tų dviejų 
moterų, kurios koncertuose dainuoja lie
tuviškai. Pastaruosius septynetą metų, sa
vo vyro Henriko ir šeimos skatinama, ir 
dabar ji tą reikalą labai rimtai imanti. Ly
ja, sninga ar saulė šviečia — kas savaitė 
vieną vakarą vis važiuoja ji į Birmingha- 
mo muzikos mokyklą, kur ji studijuoja 
dainavimą.

Ji yra mezzo-sopranas ir dalyvavusi dau
gelyje festivalių. Jos neras yra dainuoti to
kiuose didesniuose festivaliuose, kaip Blac- 
kpoolio ir Cheltenhamo. Festivaliuos ji dai
nuoja tradicinius dalykus ir jau turi pasi
ruošusi klasikų repertuarą, kuriame yra 
Bramsas, Makleris ir Ričardas Straussas. 
Ji mėgsta Benjamino Britteno kūrinius. Ji 
norėtų išplėsti savo festivalių darbą ir 
įtraukti į savo repertuarą juose lietuvių ir 
vokiečių liaudies dainų, kurias ji dainuo
ja koncertuose.

Gasperienė, Lietuvių Sąjungos Notting
hame narė, mėgsta poeziją ir deklamuoja 
ją savo kalba. Vienu metu ji savo Sąjun
gos narius mokė lietuviškų tautinių šokių.

Lietuviškai dainuoti jai turi ypatingą 
reikšmę, nes, kaip ji sako, dainų žodžiuose 
atgyja kraštas, kurį ji pažinojo prieš 1945 
m. dar vaiku su tėvais palikdama. Ji nie
kad nebebuvo sugrįžusi, bet tumi ten gyve
nančių giminių.

Daugumas lietuviškų dainų, kurias ji iš
moko, yra užrašytos, bet tas, kurias ji iš
moko iš savo motinos, ji dainuoja iš at
minties. Jos motina Lietuvoje yra dalyva
vusi keliuose choruose ir su jais keliavusi 
po kraštą kaip pusiau profesionalė daini
ninkė.

Gasperienė turi Lietuvoje pusbrolį, stu
dijuojantį konservatorijoje kompozicija.

O kai nedirba, — o ji dirba Nottingha- 
mo Kooperatyvų Draugijos patalpose Len- 
tone kaip personalinio skyriaus valdininko 
sekretorė, — tai Gasperienė praktikuojasi 
tobulindama savo dainavimą. 

laiku ir vis dar'turėdamas prieš akis rūpes
tį, kur tuos vertimus dėti, ar jie rankrašty
je turės sudūlėti, ar bus išspausdinti.

Sakome tai žinodami, kad A. Tyruoliui 
ne tuojau pat pasisekė surasti leidėją įdo
miai ir vertingai poezijos antologijai, kurią 
dabar vis dėlto pristatė lietuviškam skai
tytojui Juozo Kapočiaus Lietuvių Enciklo
pedijos Leidykla. Ta Alf. Tyruclio sudary
toji antologija pavadinta Nemarioji žemė. 
Lietuva pasaulinės poezijos posmuose (176 
psl.).

Knygos pratartyje jos sudarytojas tvir
tina. kad nedaug tėra kraštų, kuriuos poe
tai būtų taip plačiai apdainavę. Pasaulio 
lyrikai, epikai ir dramaturgai nemaža rašė 
apie Lietuvą, bet maža kas tos poezijos te
buvo versta į lietuvių kalbą. Dėl to A. Ty
reliui teko ieškoti tos poezijos tekstų sve
timomis kalbomis ir prašyti vertėjų talkos, 
nors didžią dalį ir pats vertė. Matyt, sku
bėti ir talkos ieškoti vertė noras pristatyti 
tą antologiją apie Lietuvą kaip tik atitin
kamų sukakčių proga — Lietuvos valsty
bės įkūrimo 700 metų ir nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų. Kaip matome, knyga 
šiek tiek pasivėlino, bet ką gi darysi! Ge
riau vėliau negu niekad, ypač 'kad knyga 
ir įdomi ir lietuviška prasme naudinga.

Sudarytojas šiai knygai yra parašęs ir 
nedidelę istorinę apžvalgą apie Lietuvą pa
saulinėj poezijoj. Lietuva minima jau „Ei
liuotoje Austrijos kronikoje“, aprašančio
je Boleslovo Narsiojo žygį į Lietuvą XI 
amž. pabaigoj. Lietuva susilaukė atgarsio 
XII amž. pabaigoj ir slavų žemėse, ir to 
atgarsio išraiška matyti „Sakmėje apie 
Igorio žygį“. Taip ir toliau eina Lietuvos 
vardas pro kronikas, pro senųjų poetų raš
tus iki pat mūsų šių dienų. Aišku, tuose ri
botuose antologijos puslapiuose A. Tyruo
lis negalėjo visa ko pristatyti, pasitenkin
damas kai kurių apie Lietuvą rašiusiųjų 
ar lietuvišką medžiagą naudojusių rašy
tojų vardus vien suminėdamas toje istori
nėje apžvalgoje.

Pati antologijos medžiaga paskirstyta 
laikotarpiais. Prieš kiekvieno poeto kūri
nius vis duodamas žiupsnelis žinių apie 
autorių, ir visa poezija pradedama dides
nėmis ištraukomis iš Eiliuotosios Livonijos 
kronikos (XIII amž.) —apie Saulės perga
lę ir Mindaugo krikštą. Štai ištraukėlė iš 
Saulės mūšio aprašymo:

Kariuomenė šauni, tvirta
Jau traukė Lietuvon raita
Laukais ir kai kur per upes, 
Įveikdama kliūtis žvarbias, 
Kol buvo peržengta riba. 
Ten plėšė, degino tada 
Siaubiai ne vienas jų būrys. 
Lyg koks audringas sūkurys 
Pradėjęs siautėti aplinkui. 
Po to patraukė Saulės linkui 
Lūžtvynų ir šilojų plotu.

O ką gi Steiermarkas rašė apie Lietuvą 
„Eiliuotojoje Austrijos kronikoje“? Ką vo
kiečių ordino kapelionas Karaliaučiuj Je- 
roschinas „Prūsų žemės kronikoje“? Kas 
čia dabar galėtų visų jų raštus pakartoti 
ar atpasakoti! Lietuviui skaitytojui tie jų 
raštai, be abejo, bus nežinomų žemių atra
dimas.

Susipažinę antologijoje su kronikų iš
traukomis, dar iš tų senųjų laikų susidu
riame su de Machaut, Suchcnwirt. Schon- 
doch, Chaucer kūrinių ištraukomis. Iš hu

manistinio amžiaus darbų ištraukos patei
kiamos Visliciensio. Hussoviano. Dantisco, 
Royzio. Schroeterio, Radvano, Boyerio. 
Sarbievijaus. Romantizmo laikų atstovai 
pristatomi Mickevičius, Slovackis, Kra
ševskis, Lermontovas, Kondratavičius. 
Ghislanzonis, Dahnas, Zeyeris, Voigtas.

Jeigu apie Lietuvą rašiusių žymiųjų ro
mantikų poetų pavardės mums daugiau 
pažįstamos, jei dažnesnis mūsų būsime ir 
jų raštų skaitę, tai naujieji laikai pradeda
mi latvio Rainio pavarde. Gal kas bus 
skaitęs šį tą ir ruso Balmonto, o jis. žiūrė
kite. yra visą pluoštą eilėraščių apie Lie
tuvą parašęs (jo knyga „Šiaurės pašvaistė“ 
skirta Lietuvai). Latvė Aspazija (Rainio 
žmona) juk ir dramą parašė lietuviška te
ma. Tielo, rašęs vokiškai, buvo lietuviškos 
kilmės. Prancūziškai rašęs O. V. Milašius 
jau daugaiu buvo verstas į lietuvių kalbą. 
Miegel (vokietė), Štrals (latvis), Einhorn 
(žydas), Schneur (žydas), Neidus (žydas). 
Bahdanovič (gudas), Karklinš (latvis), II- 
lakoviczowna (lenkė) ir eilė dar kitų — 
štai tie naujieji ir naujausieji laikai, ku
riems paskirti paskutinieji antologijos pus
lapiai, visi įdomūs, daugumas tikra naujie
na.

K. Abr.

K. BIELINIO PREMIJA
1965 m. gruodžio 7 d. miręs Kipras Bie

linis, knygnešio Jurgio Bielinio sūnus, pa
liko 3.000 dol. premijai, kuri bus skiriama 
už geriausią mokslinį ar beletristinį veika
lą apie rusų bolševikų ir vokiečių nacių 
vykdytus teroristinius veiksmus ir genoci
dą okupuotoje Lietuvoje.

Premijai veikalai turi būti įteikti ligi 
1972 m. sausio 1 d. Informacijų kreiptis 
šiuo adresu: Pijus Venclova, 6324 So. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

DIDŽIUOJASI ROBERTU SELENIŲ
JAV Detroito miesto lietuviai didžiuoja

si moksleiviu Robertu Selenių.
Robertas per „Lietuviško Balso“ radiją 

anglų kalba duoda reportažus, kurie žavi 
ir stiprina lietuvius ir domina amerikie
čius.

Leiba Neidus
LIETUVAI

Lietuvos negalėčiau užmiršt niekados, 
Kai svetur dar labiau ją mylėjau! 
Neįveiktų tos meilės nė vienas, 
Neišrautų to ilgesio švento...

Tu esi, kaip mamytė, širdinga,
Tavo sūnus suvargintus myliu.
Ir dainos jųjų kerinčią gamą. 
Nekaltumą tą šventąjį, glostantį širdį...

Ant laukų — tarp rugių, avižose, 
Tarp vosilkų melsvų, susimąsčiusių. 
Abejonė pirma mano gimė, 
Ir dangaus atsiųstoji svajonė saulėta...

Medumi grikių laukas pakvipęs
Ir kitur vis medum atsiduoda.
Ir drauge su gėlėm geriu sultis, 
O miškelis, kaip brolis, mums šypso...

Lietuvos negalėčiau užmiršt niekados, 
Kai svetur dar labiau ją mylėjau, 
Neįveiktų tos meilės nė vienas, 
Neišrautų to ilgesio švento...

(iš antologijos Nemarioji žemė)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ P. PAULIUKONIS

JAV Worcesteryje mirė istorikas, moky
tojas ir visuomenininkas Pranas Pauliuko
nis. gimęs 1904. XI. 16 Varšgaliuose, Uk
mergės aps. Ilgą laiką mokytojavo, o vo
kiečių okupacijos metu buvo Zarasų gim
nazijos direktorius, bet už lietuvišką veik
lą nacių buvo išvežtas į Vokietiją.

Po karo P. Pauliukonis mokytojavo ir 
suorganizavo Ansbacho stovykloje progim
naziją.

Išsikėlęs į JAV, dėstė Lietuvos istoriją 
Worcesterio ir Putnumo seselių mokyklo
se.

Aktyviai dalyvavo spaudoje, daugiausia 
rašydamas istorijos klausimais. 1946 m. iš- 
leisdino Lietuvos istorijos santrauką ang
lų kalba, o 1947-48 m. m. dar ir kitų istori
nių knygų.

MIRĖ PREL. IG. ALBAVICIUS
Balandžio 19 d. Chicagoje mirė prelatas 

Ignas Albavičius, vienas iš žymiųjų Ame
rikos lietuvių visuomenininkų.

Jis buvo gimęs 1890 m. Lazdijuose. Sei
nuose baigęs kunigų seminariją, išvažiavo 
studijuoti į Romą ir ten gavo filosofijos li- 
cencijato laipsnį.

1914 m. išvyko į Ameriką ir joje pasiliko 
gyventi visam laikui.

Visą gyvenimą buvo aktyvus lietuviškos 
visuomenės narys ir daug pasidarbavo ne
priklausomai Lietuvai.

Pasaulinio karo metu dirbo Alte ir buvo 
vienas iš Balfo organizatorių.

REIKALINGA PINIGINĖ PARAMA
Jaunimas Už Tikėjimo Laisvę yra pa

siuntęs kelis šimtus memorandumų Jung
tinėms Tautoms, vyskupams, kunigams: 
yra užmezgęs ryšius su mūsų dvasiškijos 
bei visuomenės vadais ir gavęs jų pritari
mą; renka dokumentinę medžiagą apie lie
tuvių religinę padėtį; ruošia peticiją Apaš
talų Sostui religinės laisvės klausimais.

Šiems darbams neužtenka vien idealiz
mo ir norų, bet reikalinga ir stipri mate
rialinė parama. Jaunimo Žygio už Tikėji
mo Laisvę komitetas skelbia visuotinį va
jų. kuris pradedamas šių metų gegužės 24 
dieną ir baigsis birželio 21. Vajų praveda 
specialus Finansų Komitetas Čikagoje.

Aukas siųskite: Jaunimo Žygis už Tikė
jimo Laisvę, c/o Alfonsas Pargauskas, 6643 
South Francisco Avenue, Chicago, Ill., 
USA. Čekius rašykite Lithuanian Youth 
For Religious Freedom vardu.

LIETUVOS RESPUBLIKA
Argentinoje, Rosario miete, gegužės 16- 

17 d. d. iškilmingai buvo atidaryta „Re- 
publica de Lituania“ vardo mokykla.

Kaip rašo,, Laikas“, jau kovo 16 d. 600 
vaikų, Lietuvos Vytuką prisisegę prie mo
kyklos uniformos, pradėjo 1970 metų 
mokslo pradžią naujose patalpose.

VILENTO KATEKIZMAS
Olandijoje, Hagoje, išleistas senas lietu

vių kalbos paminklas — Baltramiejaus Vi
lento katekizmas, pavadintas „The Old Li
thuanian Cathechism of Baltramiejus Vi
lentas (1579)“. Jį paruošė spaudai ir ap
rūpino aiškinamąja studija amerikietis 
prof. Gordon B. Ford jr.

Paskutinė ši katekizmo laida buvo pasi
rodžiusi 1612 m.

RELIGIJA
‘Gerai, gerasis ir ištikimasis tarne; ka
dangi tu buvai ištikimas ant nedauge
lio, aš ant daugelio tave pastatysiujįeik 
į savo viešpaties džiaugsmą* (Mato 
25.21).

Religija yra artimas ir gyvas žmogaus 
sąlytis su Dievu. Jis apima tikėjimą į visas 
Dievo apreikštąsias tiesas ir mūsų meilę 
Dievui. O iš Dievo pusės — mums nuolat 
teikiamą pagalbą, kad pasiektume savo 
antprigimtinį tikslą. 'Palaiminti mirusieji, 
kurie miršta Viešpatyje* (Apr. 14,13).
Tikras tikėjimas

Vienas yra Dievas, vienas jo apreiškimas 
žmonėms, ir vienas gali tik būti tikras ti
kėjimas ir viena tikra religija. Netikrų re
ligijų yra šimtai: 'tai žmonių prasimanytų, 
jos neveda į Dievą. Galime tai palyginti su 
netikrais pinigais. Valstybė atsako tik už 
savo leistus pinigus. Kas įsigyja padirb
tus, netikrus, nors labai panašius į tikruo
sius, turi sau nuostolį. Su netikra religi
ja. žmogiška negalima pasiekti antprigim- 
tinio tikslo. Kodėl?
Pramanyti tikėjimai

Visi pramanyti tikėjimai daug kame 
viens kitam priešingi. Jei nesiskirtų, liktų 
tik vienas tikėjimas. Religija apima tikėji
mą. o tikėjimas yra grynas mokslas, nuro- 
dąs, ko reikalauja Dievas iš žmogaus ir ką 
žmonės esame kalti Dievui. Kai tie moks
lai tuo pačiu klausimu yra viens kitam 
priešingi, jie visi negali būti tikri. Vienas 
tikras tikėjimas veda į Dievą. Be to, visi 
žmonės turime tą pačią žmogiškąją prigim
tį, tą patį galutinį tikslą, tuos pačius Die
vo įsakymus ir tą patį vieną Dievą. Todėl 
ir religija gali būti tik viena tikra. Tikras 
tikėjimas remiasi tikrai Dievo apreikštąja 
tiesa. O tiesa yra dalykiška, objektyvi, ne
sikeičianti, neskaidoma ir viena. Žmonių 
sudarytieji skirtingi tikėjimai doros klau
simuose labai skiriasi. Tai ypač pastebime 
išskyrų, ištuokų ir išsiskyrusiųjų naujų ve
dybų klausimuose. Kai tikrasis tikėjimas 
ištuokas draudžia pasmerkimo bausme, tai 
netikri tikėjimai jas leidžia.
Išganytojo Bažnyčia

Visų žmonių išganytojas yra vienas, ir 
viena jo kurtoji Bažnyčia. J ją yra ps- 
kviesti visi žmonės įsijungti. ‘Eidami į visą 
pasaulį, skelbkite Evangeliją visam šutvė 
rimui. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas 
bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerk
tas* (Mofk. 16, 16). V. Jėzus įgaliojo ir sa
vo vietoje paliko apaštalus: ‘Kas jūsų 
klauso, tas manęs klauso; kas jus niekina, 
mane niekina* (Luko 10. 16).

Visi stabmeldiškieji tikėjimai, kokiais 
vardais jie besivadintų, yra netikri tikėji
mai. Visi žmonių sugalvoti tikėjimai yra 
netikri tikėjimai. Vienas tikras tikėjimas 
yra V. Jėzaus skelbtas ir paliktas Katalikų 
Bažnyčiai. Ir tikintieji tai išpažįsta viešai, 
kas sekmadienis Mišiose kalbėdami: 'Ti
kiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę 
Bažnyčią*.

Pądėkiim nutolusiems suprasti tiesą ir 
grįžti į Kristaus Bažnyčių.

K. A. M.
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„Čia iš tikrųjų man nebėra nieko nauja. 
Aš jau seniai nebetikiu sauvaliautojų in
teligencija. Dėl to .aš ir netikėjau, kad by
la bus baigta. Aš taip pat žinojau, kad 
kiekvienas nusikaltėlis bijo viešumos. O 
teismas yra viešuma. Dėl to jie neatiduos 
manęs teismui. Lieka jiems kitas kelias — 
pripažinti mane bepročiu. Šiuo atžvilgiu 
klaida buvo padaryta Taškente. Berezovs- 
kis, pats save garbinąs idiotas, rimtai tikė
jo. kad jis gali man sudaryti bylą. Štai ko
dėl jis negalėjo suprasti tos išvados, kurią 
padarė psichiatrų komisija, ir kodėl jis ne
pasirūpino parinkti komisijon tokius na
rius, kurie neabejodami būtų pripažinę 
mane nepilnapročiu. Kai taip atsitiko, susi
darė tokia padėtis, kurion turėjo įsikišti 
Maskva.

„Laukiau to įsikišimo nuo pat to meto, 
kai tik paskaičiau išvadą, kurios priėjo 
Taškento psichiatrų komisija. Atrodo, kad 
jis, savo viršininkų išbartas, pusiau pro 
pirštus žiūrėjo į visa ką, kai jau komisija 
buvo baigusi darbą, ir nebesidomėjo mano 
byla. Štai dėl ko aš laukiau antros komi
sijos ir žinojau, kad šįkart jie neberizikuos 
ir paskirs mane į tą instituciją, kuri ir yra 
tik tam tikslui, kad būtų kur dėti KGB ne
pageidaujamus žmones, tuos, kurie nepa
darė jokio nusikaltimo ir yra sveiko proto, 
pripažįstant juos bepročiais ir pavojingais 
visuomenei. Pabrėžiu: aš tai žinojau. Bet 
kas gi pačioje savo gilumoje nesinešioja 
vilties, kad bus geresnis sprendimas!

„Daktarė, kuri prižiūrėjo mane 1964 m.. 
Margarita Feliksovna, užrašinėjo mano at
sakymus iškraipytus. Ji tai darė ne tiek 
norėdama pripažinti mane bepročiu, kiek 
greičiau dėl savo politinio nemokšiškumo 
ir filistiniškos psichologijos.

GENEROLAS GRIGORENKA PASAKOJA
„Baigėsi izoliacija, ir prasidėjo aiškini

mas. Sekančią dieną buvo atidaryta kame
ra. ir man buvo pasakyta eiti kalbėtis su 
skyriaus viršininku prof. D. R. Luntsu.

Grigorenka po to buvo pripažintas pro
tiškai nesveiku ir šitaip nusako savo ap
klausinėjimą:

„Rugpjūčio 6 d. man buvo parodytas nu
tarimas, kuriuo tardytojas skiria mano by
lai psichiatrų komisiją. Iki tol nebuvo tar
domas, o dabar staiga klausimas: „Ar tu 
nesi kvailas, seni?“ Bet tai ne pats svar
biausias dalykas. Pats svarbiausias daly
kas. kad mano bylą vedąs tardytojas neį
žiūri mano elgesyje nieko nenormalaus. 
Dar daugiau, nurodydamas man. kad tas 
nutarimas kilo tik dėl to, jog aš kartą jau 
esu buvęs pripažintas nesveiku, jis balsiai 
perskaitė tą SSRS kriminalinio statuto 
straipsnį, pagal kurį tardytojui duodama 
teisė painformuoti kaltinamąjį apie tokį 
nutarimą. Ir jis pridėjo: Kaip matai, aš 
pats laikau tamstą visiškai normaliu, bet 
pagal įstatymą tai turi nuspręsti specia
listai Kai aš paprašiau, kad į komisiją bū
tų paskirti trys mano pažįstami psichiat
rai, atsakė, kad tai nepatartina daryti, nes 
jo nutarime išvardytieji specialistai, kurie 
iš tiesų yra žymūs specialistai ir visiškai 
bešališki žmonės, jau pradėjo studijuoti 
bylos medžiagą ir naujų įjungimas tik be
reikalingai užvilkintų. Iš to aišku, kad man 
nedalyvaujant tardytojo parinktieji eks
pertai iki sesijos pabaigos (rugpiūčio 18 
d.) turėjo 10 dienų laiko medžiagai studi
juoti. Kokia medžiaga buvo jų žinioje?

„1. Dokumentai klinikinių tyrinėjimų 

mano bylos Serbskio institute 1964 m., 
įskaitant psichologinius tyrimus ir ence- 
falogramą;

„2. Medžiaga, kurią pateikė Leningrado 
specialioji psichinių ligų ligoninė;

„3. Leningrado rajono Maskvoje sveika
tos centro psichiatro išvados;

„4. Pradinio apklausinėjimo medžiaga 
mano byloje.

Kaip man atrodo, buvo pakankamai me
džiagos prieiti bešališko sprendimo.

Su visa tuo susipažinusi, komisija, į ku
rią įėjo nusipelnęs mokslininkas, Viduri
nės Azijos karinės srities psichiatrinis vir
šininkas prof. F. F. Detingofas, pulkinin
kas E. B. Kaganas ir dvi gydytojos, teismo 
medicinos specialistės Smirnova ir Slavgo- 
rodskaja, aiškinosi mano bylos reikalą rug
piūčio 8 d. Aiškinimasis užtruko apie tris 
valandas. Jie smulkiai klausinėjo mane. Jie 
taip pat tikrino mane. Visi keturi gyvai da
lyvavo tame pokalbyje. Tikrinant kiekvie
nas laikė savo pareiga patys įsitikinti, kaip 
aš reaguoju.

„Komisijai prisistačiau su tokiu jausmu, 
kad mano beprotybės klausimas jau yra 
nuspręstas iš anksto. Tačiau tyrimo metu 
pasireiškusi ta tokia dalykiška ir draugiš
ka atmosfera nesąmoningai privertė mane 
patogiau pasijusti, ir aš net pradėjau tikė
ti. kad galiu susilaukti bešališko sprendi
mo.

„Spalio 22 d. netikėtai buvau nugaben
tas į Serbskio institutą, tardytojo prieš tai 
net nesupažindintas su antrosios komisijos 
nutarimu. Iš to išeina dvi nesąmonės.

„1. Būtų galima laikyti natūraliu daly

ku, kad gynyba reikalautų antros ar net 
trečios ir ketvirtos komisijos ginamajam, 
kuris yra padaręs sunkų nusikaltimą, nu
sipelnantį mirties bausmės. Bet kodėl tar
dymo komitetas turėtų reikalauti antros 
komisijos, kai jau yra surinkta pakanka
mai kaltinamosios medžiagos ginamajam 
nubausti ne daugiau kaip trejiems me
tams? Suprantama, kad tai būtų reikalin
ga, jei kiltų abejonė, ar iš viso padarytas 
nusikaltimas, arba jeigu įrodymai yra la
bai menki.

2. Kuo remdamasis tardytojas, kuris 
prieš pasiųsdamas kaltinamąjį teisminėn 
psichiatrų komisijon neturėjo jokių abejo
nių dėl jo sveikatos, staiga po komisijos 
pradėjo taip stipriai abejoti, nors buvo pri
pažinęs jį visiškai sveiko proto, kad net 
laikė nebereikalingu dalyku sudarinėti tą 
antrąją komisiją? Ar nebūtų tik teisinga 
darytis prielaidą, kad tardytojas nenorėjo 
atvirai priešintis ekspertų išvadai, iš anks
to žinodamas, kad kaltinamasis gali pra
dėti prieštarauti? Kitais žodžiais tariant, 
tardytojas sudarė sau reikalingas sąlygas, 
kad galėtų pasidaryti tokias išvadas, kokių 
jam reikia, dėl mano proto.

„Keletas žodžių dėl ekspertų Serbskio 
institute. Be tų duomenų, kuriuos ji gavo 
iš Taškento komisijos, ši komisija dar pa
pildomai turėjo psichologinių tyrimų duo
menis ir papildomą encefalogramą. Ar tie 
dalykai tokie jau reikšmingi, sprendžiant 
apie psichinę būklę? Pagaliau dėl tos ko
misijos darbo. Kai jau buvau matęs, kaip 
dirbo Taškento komisija, tai šitos darbas 
tikra parodija, turint galvoje, kad tai yra 

ekspertų komisija. Jokio medicinio apžiū
rėjimo. Greičiau tardymas, atliekamas vie
no žmogaus. Maja Michailovna rašinėjo 
sau užrašų knygutėje, kai kiti du komisi
jos nariai pusiau snaudė. Danilas Romano- 
vičius taip toli nukeliaudavo mintimis, kad 
net tekdavo kartoti klausimą, kai pirmi
ninkas kreipdavosi į jį. O ir tas vienas, 
kuris vedė formalų .pasikalbėjimą, nekrei
pė dėmesio į atsakymus. Bendras įspūdis: 
sprendimas jau iš anksto buvo nutartas, o 
komisija tik dėjo antspaudą ant to, kas 
prieš tai buvo paruošta.

„Taigi, palyginus abi komisijas, pati 
svarbiausia išvada galėtų būti pasidaryta 
šitokia: komisijos savo žinioje turėjo visiš
kai tuos pačius faktus: papildoma encefa- 
lograma, papildomas psichologinis tyrimas 
ir kvalifikuotų ir bešališkų egzaminuoto- 
jų pakeitimas vos prasitrynusiomis ir tar
pusavyje plepančiomis slaugėmis vargu 
galėjo praturtinti antrąją komisiją. Iš es
mės jos skyrėsi pavadinimais: pirmoji bu
vo vadinama laboratorine, antroji kliniki
ne.

Tačiau esama ir esmingesnio skirtumo: 
pirmoji komisija dirbo kaip medicininė 
grupė, praleisdama su manim arti trijų 
valandų; pastarosios komisijos nariai ma
tėsi su manim 20 minučių, ir jos nariai bu
vo visiškai abejingi mano pasikalbėjimui 
su pirmininku.

Apskritai gali būti daroma išvada, kad 
Taškente reikalas buvo svarstomas rimtai, 
tiriama buvo iš esmės ir išvadų prieita tei
singų ir bešališkų; Serbskio institute ne
buvo jokių tyrimų: komisijos pagrindinį 
principą sudarė reikalavimas „ginti savo 
pulko garbę“. Todėl natūralu, kad jie tik 
pridėjo antspaudą prie 1964 m. išvados ir 
tariamuoju tyrimu pridengė tą antspau
dą“.
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Susitikimas Woerishofene
pradžioje JAV-bėse visą savaitę vyks Aš
tuntasis ateitininkų federacijos kongresas, 
vienintelis šio bendro darbo posėdžio klau- LIETUVOJE

JUBILIEJINIS VOKIETIJOS

Prieš 60 metų užsieny (Rusija tada, kaip 
ir dabar, nebuvo lietuviams užsienis) gi
mė mokslus einančio katalikiškojo lietuvių 
jaunimo organizacija ateitininkai. Kiek
vienas jos gyvavimo dešimtmetis buvo at
žymėtas kongresais. Šiame šimtmety mūsų 
tautai buvo lemta tik porą dešimtmečių 
naudotis laisve bei nepriklausomybe. To
dėl ir ateitininkai tegalėjo tik dvi dešimtis 
savo gyvavimo metų atžymėti kongresais 
laisvoje Lietuvoje. Kiti minėjimai vyko už
sieny tremties sąlygomis.

Iš tiesų viena ateitininkijos šaka, ir tai 
pati gyvybingiausioji, būtent, moksleiviai, 
ir savo tėvynėje tegalėjo naudelis la'sve 
tik 10 metų. Nuo 1930 metų jie buvo auto
ritetinės vyriausybės uždrausti ir turėjo 
eiti j pogrindį.

Trečiasis ateitininkijos gyvavimo de
šimtmetis iš viso negalėjo būti paminėtas, 
nes sutapo su sovietine okupacija (1940). 
kurią po metų pakeitė vokiškoji. Jei Lietu
va šiandien būtų laisva, daugiatūkstantinė 
ateitininkų organizacija labai iškilmingai 
minėtų 60 metų jubiliejų. Dabar gi šią su
kaktį tenka švęsti kukliai tremtyje.

Lietuvoje ateitininkai ir tų sąlygų netu
ri. Būdinga, jog ateitininkų gimimas nulė
mė jų veiklos vietą: užsieny išvydę dienos 
šviesą, didesniąją savo gyvenimo dalį vei
kė ir tebeveikia svetur.

Vokietijos ateitininkai 60 savo organiza
cijos metines atšventė Bad Woerishofene. 
Vakarų Europos lietuvių religiniame cent
re, per Sekmines, gegužės 16-18 d. d. Iš 
įvairių krašto vietovių šventės išvakarėse 
suvažiavo apie 40 moksleivių, studentų ir 
sendraugių. Vien iš Romuvos atvyko šešios 
pilnutėlės mašinos. Jei pridėsime penketą 
vietinių ateitininkų, gausime beveik pus
šimtį dalyvių. Beveik visus apnakvino ir 
karališkai maitino vaišingasis vietos kle
bonas kun. Antanas Bunga. Sendraugiams, 
žinoma, reikėjo ir patiems prie išlaidų pa
dengimo prisidėti (dosnesnieji ir kiek pla
čiau savo pinigines pravėrė), tačiau be 
kun. Bungos pagalbos tokio masto rengi
nys nebūtų buvęs įmanomas.

Suvažiavimą ruošti iniciatyvos ėmėsi 
Vokietijos ateitininkų sendraugių valdyba 
(pirmininkas dr. J. Grinius, sekretorius 
kun. Br. Liubinas, iždininkė mokyt. I. Nat
kevičienė). Susitarus su ateitininkais stu-

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
J. LUKOŠIUS

dentais ir moksleiviais, suvažiavimo šeimi
ninku išrinktas kun. Br. Liubinas, ant ku
rio pečių krito pagrindiniai paruošiamieji 
darbai ir programos pravedimas.

Pirmoji suvažiavimo diena 
pradėta gegužės 16 d. (šeštadienį) kun. 
Bungos klebonijoje Bad Woerishofene. 
nors dauguma dalyvių suvažiavo penkta
dienį vakare ir naktį. Jie suruošė susipaži
nimo vakarą su šokiais.

Suvažiavimą 15 vai. atidarė jo šeiminin
kas kun. Br. Liubinas. Iš jaunų, subrendu
sių ir ilgo gyvenimo patirtį sukaupusių 
krūtinių galingai ir darniai suskambėjo at
eitininkų himnas. Šeimininko pakviesti, vi
si atsistoję susikaupimu pagerbė mirusius 
ir už bendrus idealus žuvusius ateitinin
kus. Po to jis pasveikino ir pristatė žy
miuosius asmenis bei svečius. Vysk. dr. A. 
Deksnį pavadino saviškiu, kadangi jis sa
vo jaunystę pradėjo ateitininkų gretose ir 
visą laiką jose pasiliko. Dr. P. Karvelis pri
klauso šiai organizacijai nuo pirmųjų jos 
dienų. Sveikino jaunuosius draugus iš Ro
muvos, dar nespėjusius visiškai įsijungti j 
ateitininkų eiles, o taip pat ir kitų konfesi
jų atstovus. Pastebėjo, kad šis suvažiavi
mas galėjo įvykti tik dėl to. jog Vokietijos 
lietuvių bendruomenės jaunimo sekcija ne- 
suruošė tuo laiku savo suvažiavimo ir kad 
šios vokiečių parapijos klebonas yra kun. 
A. Bunga.

Vysk. A . Deksnys tarė, jog šiais metais 
sukanka 50 metų, kai jis stojo į slaptąją at
eitininkų organizaciją, kuri davė jam idė
jinį pagrindą visam gyvenimui. Su malo
numu priėmė kvietimą dalyvauti šiame su
važiavime. Pastebėjo, kad šiek tiek pakeis
ti ateitininkų himno žodžiai. Anksčiau bu
vo giedama ..Dirbkim, krunėkime dėl Lie
tuvos", o dabar — „Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos“. Tad kovokime, jog žmonės Lie
tuvoje išgirstų, kad mes tikrai dirbame.

Perskaitytas Ateitininkų federacijos va
do prof. Justino Pikūno sveikinimas.

Bendrasis posėdis
buvo pradėtas tuoj po atidaromosios da
lies. Jo pirmininku pakviestas Vokietijos 
moksleivių ateitininkų pirmininkas Ričar
das Palavinskas (VIII kl.). o sekretorium 
— sendraugis J. Lukošius.

Kadangi rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo

ISTORIJA PILIAKALNYJE
ČIČINSKO KALNAS IR UPYTĖS KAPINYNAS

Čičinsko kalnas yra už 0.5 km nuo Upy
tės. Tai apskrita, apie 3 ha ploto piliakal
nio pavidalo kalva. Senovėje ją iš visų pu
sių supo Vešėtos ežeras. Tai buvo patogi 
gynybai, sunkiai prieinama vieta. Mano
ma, kad čia stovėjusi senoji Upytės pilis, 
žinoma jau XIII a. Ypač dažnai Upytės 
vardas minimas Hermano de Vartbergės 
kronikoje ryšium su Livonijos ordino žy
giais į Lietuvą. Nuo 1363 m. iki 1378 m. už
registruota net 11 grobiamųjų žygių, ku
riais buvo nusiaubtos Upytės ir gretimų 
vietovių žemės. Matyti, pilis tais laikais at
rėmė ne vieną kalavijuočių puolimą.

Čičinsko kalnu Upytės vieta pradėta va
dinti, greičiausia, tik XIX a. pirmoje pusė
je, kai buvo sukurtas pats padavimas apie 
Čičinską. Tad teisingiau Čičinsko kairu; 
būtų vadinti Upytės piliakalniu.

Upytėje yra ir kitas archeologinis pa
minklas — III -VII amžių kapinynas, da
vęs įdomių duomenų pažinti to meto Upy
tės gyventojų materialinei kultūrai ir lai
dojimo papročiams. Čia buvo atidengtas 
51 kapas. Mirusieji laidoti labai retai, lai
dojimo kryptis įvairi. Daugumas kapų ap
tikti 60 — 150 cm gylyje. Keliuose kapuo
se duobės dugne susidurta su taisyklingai 
griaučių šonuose padėtais akmenimis. Vy-

rų kapai išsiskyrė darbo įrankiais ir gink
lais. Juose aptikta geležinių siauraašmenių 
kirvių, lenktų peilių, pjautuvų, ylų, ietiga
lių. žalvarinių bei geležinių diržo sagčių, 
lazdelinių smeigtukų. Moterų kapuose dau
gumoje susidurta su papuošalais — įvai
riaspalviais stiklo ir emalės karoliais, gin
taro karoliais, žalvarinėmis antkaklėmis ir 
šaukštiniais galais, įvairios formos žalvari
nėmis tankinėmis segėmis ir juostinėmis 
apyrankėmis, rečiau su darbo įrankiais — 
ylomis, verpstukais, piautuvais.

Aptikta keletas dvigubų kapų, iš kurių 
ypač turtingas įkapėmis Nr. 7. Prie vyro 
griaučių jokių dirbinių neaptikta. Tuo tar
pu mirusiosios kaklas buvo papuoštas si
dabrine šaukštine antkakle, krūtinė —■ žal
varine apskritine sege su grandinėlėmis ir 
kabučiais. Ant kiekvienos rankos buvo ras
ta net po 6 juostines apyrankes. Skersai 
mirusiosios blauzdikaulių gulėjo dvi žalva
rinių įvijų eilės — drabužio pakraščio pa
puošimai.

Tyrinėtasis kapinynas rodo, kad Upytėje 
III-IV a. turėjo būti nemaža gyvenvietė. 
Jos vietą galima būtų rasti tik atlikus pla
tesnius archeologinius tyrinėjimus.

M. Michelbertas
(iš Mokslas ir gyvenimas)
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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.

simas buvo Vokietijos atstovų pasiuntimas 
į kongresą. Tuoj pat paaiškėjo, kad moks
leiviai iki šiol dar nebuvo gavę instrukci
jų. Kadangi nuo 20 narių siunčiamas vie
nas atstovas, tai sendraugiai, turį 43 na
rius. galėtų pasiųsti du. o studentai ir 
moksleiviai ateitininkai — bent po vieną 
atstovą. Moksleiviai susilaikė nuo atstovo 
rinkimo šiame suvažiavime, nes norėjo pa
laukti. iki paaiškės, ar MAS centro valdy
ba galės finansuoti jo kelionę į JAV-bes. 
Ateitininkai studentai nutarė palaukti 
tikslesnių instrukcijų. Sendraugiai savo at
stovais Aštuntajame ateitininkų federaci
jos kongrese išrinko į Ameriką ateinančią 
vasarą vykstančius dr. J. Norkaitį ir kun. 
Herm. Šulcą.

Tą pačią dieną popiet, 17 vai., prof. Z. 
Ivinskis skaitė per valandą užtrukusią pa
skaitą — Istoriškas žvilgsnis į Ateitininkų 
organizacijos veikimą per šešis dešimtme
čius (1910-1970).

Subatvakaris
Vakare buvo surengtas linksmas susipa- 

žinimo-susidraugavimo pobūvis. Vasario 
16 gimnazijos mokinės, nepamainomos 
kultūrinių bei pramoginių programų ruo
šėjos mokyt. Elizos Tamošaitienės vado
vaujamos, padainavo - suvaidino penketą 
linksmų kupletų: Pamylėjau vakar. Aš nu
pirksiu tau batelius, Prirodino seni žmo
nės. Atnešė diedas kukulių viedrą ir Santa 
Lucia. Dainuodamos skirtingo žanro kup
letus, mergaitės dažnai keitė savo rūbus, o 
vaidindamos „Prirodino seni žmonės man 
jauną mergelę“, keturios moksleivės tapo 
berniukais, o keturios liko mergelėmis. 
Dainininkes akordeonu palydėjo nuolatinis 
jų palydovas Vasario 16 gimnazijos kape
lionas kun. St. Šileika.

Linksmavakarį užbaigė V kl. mokinys V. 
Poškaitis, siūlydamas steigti naują „Klum
pės“ korporaciją ir paskelbdamas jos prog
ramą, kuri „šiek tiek“ skyrėsi nuo buvu
siųjų ir esamųjų. Poškaitis turi vaidybinių 
gabumų, bet jam reikia apvaldyti savo 
jaudinimąsi ir geriau pramokti lietuvių 
kalbos.

Po Linksmavakario iki vidurnakčio vy
ko dar linksmesnė pramoga, ypač jauni
mui — šokiai.

Sekminės
Europoje Kalėdos. Velykos ir Sekminės 

daugiausia švenčiamos po dvi dienas, šie
metinės Sekminės Ead Woerishofene buvo 
nuotaikingos ir prasmingos. Modernioje 
vietos bažnyčioje suvažiavimo dalyviams 
šv. mišias koncelebravo vysk. Ant. Deks
nys su keturiais kunigais (V. Damijonaitis. 
Br. Liubinas, St. Šileika ir H. Šulcas). Jis 
pasakė ir gražų pamokslą Sekminių bei ju
biliejinio suvažiavimo tema. Maldininkai 
per pamaldas giedojo lietuviškas giesmes, 
kurios gražiai Skambėjo geru rezonavimu 
pasižyminčioje naujoje šv. Ulricho bažny
čioje. Dauguma priėmė šv. Komuniją.

Simpoziumas
Po skanių ir sočių pusryčių 11 vai. vyko 

simpoziumas tema „Ateitininkijos paskir
tis ir tikslai ateičiai". Vadovavo dr. J. Nor- 
kaitis, dalyvavo Vokietijos moksleivių ir 
studentų ateitininkų pirmininkai Rič. Pa
lavinskas ir mokyt. V. Bartusevičius ir 
kun. Aug. Rubikas.

Pirmininkaujantis taikliai pastebėjo, 
kad nors Sekminės yra didelė šventė, bet 
posėdis būsiąs darbo. Iš diskusijų laukiąs 
dinamiškumo, vedančio į pažinimą ir pa
tirtį.

R. Palavinskas jaunatvišku radikalumu 
teigė, kad fanatizmas buvusi ilgametė ka
talikų klaida, trukdžiusi pažangą. Kry
žiaus karai buvę tokio nusistatymo vai
sius. Dar ir šiandien kryžiaus karai vyks
tą. Nuolat mus pasiekia žinios apie airių 
katalikų susidūrimus su anglikonais. Eu
ropa nūnai žygiuoja į apsijungimą. Mums 
reikia atsisakyti ultra patriotizmo, jei no
rime būti į ją priimti.

V. Bartusevičius manė, kad ateitininkija 
yra krizėje, kadangi krizę pergyvena ka
ta! Bažnyčia ir išeivija, su kuriomis ateiti
ninkai yra likimiškai susiję. Kaip iš tos 
krizės išeiti?? Konvencionališki receptai: 
susirasti gerų vadų, ruošti įvairius kursus 
ir pan. Iš tikro ateitininkijos ateitis pri
klausys nuo Kata!. Bažnyčios ateities. Ka
ta! Bažnyčia stengiasi apsivalyti nuo ne
reikalingo balasto. Ateitininkai taip pat 
negali sutikti su tuo. kas nustatyta prieš 
60 metų. Nepriklausomoje Lietuvoje atei
tininkai, patekę į politinę opoziciją, nebe
pajėgė užimti pozicinės padėties. Kata! 
Bažnyčia nepajėgė išsilaisvinti iš tradici
nių formų ir galvojimo ir dėl to atsiliko 
nuo gyvenimo. Ją ištiko krizė dėl dogmų 
gausumo, varžiusių gyvenimą. Dėl to ji ta
po žmonėms nebesuprantama.

Ateitininkijos ateitį lems jos sugebėji
mas prisitaikyti išeivijos sąlygoms. Tačiau 
į ateitininkų gretas stoją jaunuoliai turi 
būti apsisprendę išlikti lietuviais.

Kun. A. Rubikas klausė, kas yra ateiti
ninkas. Atsakymą rado šūkyje (Visa at
naujinti Kristuje!) ir himne (Ateitį regim 
tėvynės garbingą). Vadinasi, ateitininkas 
yra žmogus, gyvenąs dėl ateities. Ateityje 
ir viltyje glūdi nepaprasta dinamika. Atei
tininkai. iki šiol buvo dinamiškiausią orga
nizacija. Ateitininkai moksleiviai ir stu
dentai ruošėsi visuomeninei veiklai, o sen
draugiai ją vykdė — vadovavo visupme-

ATOSTOGINIAI UŽDAVINIAI 
MOKSLEIVIAMS

Artėja vasara ir metas, kai okup. Lietu
vos moksleivija bus verčiama pasinerti į 
vad. komunistinį „auklėjimą”. „Tarybinio 
Mokytojo“ laikraščio (bal. 8 d.) vedama
jame teigiama, kad ne visi mokiniai vasa
ros atostogas praleis stovyklose. Kas jų 
laukia? Taigi, anot laikraščio, teks rūpin
tis „tarybinio patriotizmo“ moksleivių tar
pe skiepijimu.

Esą. šiais metais minimos net kelios su
kaktys (Lenino gimimas, 25 metai, kai ru
sai užėmė Berlyną, 30 m. nuo sovietų oku
pacijos Lietuvoje). Todėl tai moksleivijai 
patariama — būkit auklėjami ir atostogų 
metu. Tegul tie mokiniai „išvaikščioja 
partizanų takus, pražygiuoja tarybinių ka
rių. vadavusių Lietuvą, kovų keliais, tegu 
pasisvečiuoja pas revoliucinių kovų ir dar
bo veteranus, tegu su dar didesne meile 
globoja žuvusiųjų šeimas, puošia kapus...“

Lengva įsivaizduoti, su kokia „meile“ 
tuos partinius uždavinius šių (kaip ir kiek
vieną) vasarą vykdys lietuviškasis jauni
mas... (ELTA)

FOTOGRAFIJOS SU PRIEKAIŠTAIS
Vilniuje neseniai lankėsi sovietų telegra

mų agentūros „Novosti“ pareigūnas foto 
parodų reikalams N. Dračinskis. Jis „Tie
sos“ (geg. 2 d.) skaitytojams papasakojo 
apie sovietų foto darbų parodą JAV-se ir 
apie tai. kaip New Yorke „grupelė sionistų 
ištepliojo sienas, apdraskė fotografijas. 
Tai tik atsitiktiniai chuliganų išpuoliai“ — 
ramina rusas.

Jis Vilniuje ir kitur būdamas atrinko 
lietuvių foto menininkų darbus. Jie bus 
parodyti Prancūzijoje, Montrealy. o liepos 
mėn. ir Maskvoje. Ruso priekaištai lietu
viams foto menininkams: „labai mažai 
nuotraukų, vaizduojančių darbą, mokslą, 
statybas, pramonės ar žemės ūkio laimėji
mus...“ (ELTA)

LIETUVIŲ-ESTŲ KALBŲ ŽODYNAS
Estijoje išleistas ir Kaune atspausdintas 

V Lougo „Lietuvių-estų kalbų žodynas“. 
Jo tiražas — 12.000 egz. (ELTA)

ŠOKĖJŲ LAIMĖJIMAI
Kasmet rengiamame tarptautiniame 

„Gintarinės poros — 70“ pramoginių šokių 
konkurse, kuris šįmet buvo suruoštas Kau
no sporto salėje, dalyvavo 25 tarybinių res
publikų, Austrijos, Čekoslovakijos, Japo
nijos, Švedijos, Vengrijos, Rytų Vokietijos 
poros.

„Gintarinės poros — 70“ metų prizą lai
mėjo Vakarų Vokietijos hamburgiečiai J. 
ir H. Bernholdai. Antra vieta atiteko gyd. 
kauniečiams Česlovui ir Jūratei Norvai
šoms ir trečia vieta japonams H. ir K. Iva- 
tams. Už puikiai pašoktus visus šokius 
Kauno radijo gamykla paskyrė Č. ir J. 
Norvaišoms dar ir specialų prizą.

PASIKEITIMAI KAIŠIADORYSE
Prieš šimtą metų Kaišiadoriai buvo žino

mi tik kaip Juodkonių laukai.
Dabar, kaip rašo „Tiesa“, yra baigiamas 

statyti pirmasis gyvenamųjų namų kvarta
las, pastatyti tarybų rūmai, autotranspor
to kontora, restoranas, mokykla ir vaistinė.

Bet „Tiesa“ tvirtina, kad čia ne pabaiga. 
Kauno statybos trestas Nr. 2 pradės dar
bus, kurie kainuos 20 milijonų rublių.

PALANGOS „KLUMPĖ“
Gražiame Palangos kampelyje pastatyta 

120 vietų kavinė „Klumpė“. Tai yra didelis 
medinės klumpės pavidalo pastatas.

AUKŠTUOSIUS MOKSLUS BAIGUSIŲJŲ 
SKAIČIUS

Pagal Vilniaus „Tiesą", šiais metais Lie
tuvoje aukštuosius mokslus baigia 7 tūkst. 
diplomantų, jų tarpe yra 600 medikų. 2000 
inžinierių ir 1.300 pedagogų.

nei. Tai nuolatinių reformų ir atsinaujini
mo žmonės.

Ateitininkijos šūkis dar aktualesnis 
šiandien, kai Bažnyčioje vyksta atsinauji
nimas. Priklausymas Bažnyčiai reikalauja 
nuolatinio apsisprendimo. Valstybės pilie
čiu tampama gimimu, o Bažnyčios nariu — 
krikštu. Bažnyčia susideda iš dieviškojo ir 
žmogiškojo elementų. Viduramžiais ji bu
vo tobulai prisitaikiusi prie feodalizmo 
sistemos. Visuomenė feodalizmo jau seniai 
atsisakė, o Bažnyčioje jis paliko. Reforma 
Bažnyčioje vyko iš viršaus į apačią, todėl 
taip lėtai. Dabar reikalaujama, kad Bažny
čios. kaip ir valstybės, reikalus spręstų vi
si jos nariai. Iš monologo pereinama į dia
logą. senos formos užleidžia vietą naujoms. 
Dialogo reikalaujama iš popiežiaus ir vys
kupų. šitame atsinaujinimo vyksme ateiti
ninkų uždavinys būtų vėl žygiuoti pirmose 
gretose. Bet mes girdime apie ateitininki- 
jos krizę, kurią atnešė tremtis. Ideologinis 
švietimas ir įsisąmoninimas menkėja. Są
voką ir siekimą kurti pakeitė įsikurti. Vo
kietijos. Olandijos. Prancūzijos katalikų 
gyvenimas virte verda, o lietuvių merdi.

Ateitininkų krizė reiškia bažnytinio gy
venimo ateityje 'krizę. Iš jos gali išvesti tik 
gyvas dialogas. Reikia savo žvilgsnį kreipti 
į tėvynę. Ateitininkiškasis darba Lietuvoje 
nesibaigė, nes ir Bažnyčios darbas ten nė
ra baigtas.

(Bus daugiau)

BUS, KAI BUS
Alytaus miesto gyventojai skundžiasi, 

kad parduotuvėse ne visuomet galima nu
sipirkti kruopų, makaronų bei kitų pro
duktų. Trūksta ir daržovių.

Lietkoopsąjungos valdybos pirm, pava
duotojas L. Raževas painformavo gyvento
jus. kad jau duotas nurodymas koop. sąj. 
pirm. Balikoniui pagerinti prekybos dar
bą. O daržovių padaugės, taip rašoma 
„Tiesoje“, kai bus pastatyta vaisių-daržo- 
vių saugykla.

KARVĖS NEĮSISAVINA
Žemės ūkio ministerija pranešė, kad per 

gegužės mėn. 17 dienų Lietuvoje karvės 
davė po 200 gramų mažiau pieno negu per
nai. Patikrinimai parodė, kad eilė ūkių iš
leidžia karves j ganyklas nepašertas-alka- 
nas, ir jos negalinčios greit įsisavinti jau
nos ganyklų žolės.

ŽIEMKENČIAI BLOGAI PRALEIDO 
ŽIEMĄ

Lietuvoje blogai peržiemojo žiemkenčiai. 
Ypač nukentėjo Žemaitija ir vakarinė 
krašto sritis.

VERZILOVA, LOVIAGINA IR 
KOMPANIJA

85 Vilniaus Spalio rajono moterų tary
bų aktyvistės iš 44 pramonės įmonių, sta
tybos bei prekybos buvo susirinkusios į se
minarą. Kad jis praeitų geroje nuotaikoje, 
pasistengė Spalio rajono moterų tarybos 
pirmininkė inžinierė konstruktorė V. Ver
zilova. Seminarą pradėjo partijos komiteto 
sekretorė J. Bagdonavičiūtė. Apie Lenino 
jubiliejų ir moterų tarybų uždavinius kal
bėjo LKP CK skyriaus vedėjo pavaduoto
ja V. Loviagina. Toliau pranešinėjo elekt
ros suvirinimo aparatūros gamyklos mote
rų tarybos pirmininkė N. Višniova. Duonos 
kepimo susivienijimo moterų tarybos pir
mininkė L. Sirusienė kalbėjo, tarp kita ko, 
apie dailių darbo drabužių trūkumą.

Radijo matavimo prietaisų gamyklos 
moterų tarybos narė T. Šepeleva pasakojo 
apie darbininkų vaikų elgesio kontroliavi
mą ir jų pažangumą.

Dar apie moterų problemas kalbėjo 
miesto moterų tarybos pirmininkė V. Ol- 
ševskaja. Gilų įspūdį seminaro dalyvėms 
padariusi komunistės-veteranės M. Chodo- 
saitės (Kaunaitės) kalba.

O reportažą apie tai „Tarybinėje mo
teryje“ parašė Vilniaus Spalio rajono mo
terų tarybos pirmininkės pavaduotoja L. 
Matulenko.

A. Z.

KOMJAUNIMO PREMIJOS
1969 m. Lietuvos kamjaunimo premijas 

laimėjo V. Bubnys už apysaką „Aberonas“, 
P. Širvys už eilėraščių knygą „Ir nusinešė 
saulę miškai“, R. Rakauskas už fotografi
jas „Rankos“, „Tėvas“, „Rytas“ ir kt„ A. 
Bražinskas už kantatą „Legenda apie Leni
ną“, J. Piekuras už ‘triptiką „Taikos dekre
tas“, A. Rosenas už suruoštus literatūri
nius vakarus, skirtus Lenino garbei, reži- 
sorius A. žebriūnas už kino filmus „Pasku
tinis šūvis“, „Paskutinė atostogų diena“ ir 
„Gražuolė“.

PROPAGANDOS MOKYKLA — 
PAMINKLAI

„Tiesa“ rašo, kad Kauno 9 forte, kuria
me karo metu buvę vokiečių nužudyta dau
giau kaip 70 tūkstančių civilinių gyvento
jų ir 10 tūkstančių rusų karo belaisvių, yra 
numatyta pastatyti ansamblinj paminklą, 
sukurtą bendromis jėgomis skulptorių ir 
architektų.

Konkurso vertinimo komisijos pirminin
kas A. Rasteika pažymėjo, kad 9 forto an
samblio paminklas „taps savotiška monu
mentalios propagandos mokykla“. Ateity
je numatoma Lietuvoje statyti ištisus pa
minklinius ansamblius, pvz., kad ir Vil
niaus „Tauro kalne" bus pastatytas „tary
binės liaudies žygdarbiams įamžinti“.

SPORTINIAI LAIMĖJIMAI
Vilniuje įvykusiose Lietuvos lengvaatle

čių sporto varžybose buvo atsiekti keli re
kordai.

Jaunimo klasėje 19 m. kaunietis A. Vit
kevičius nustūmė rutulį 18 m 7 cm. Vyres
niųjų klasėje vilnietis K. Šapka iššoko į 
aukštį 2 m 11 cm, vilnietė R. Bagdonavi
čiūtė 200 m barjerinio bėgimo įveikė per 
28.7 sek.

IŠ ŠIAULIŲ MIESTO LAIKRAŠČIO 
„RAUDONOJI VĖLIAVA“ SKYRELIO 
Teliukas numirė nuo peršalimo. Prieš tai 

aš su juo ne kartą kalbėjau, tačiau jis rei
kiamų išvadų dėl savęs nepadarė.

Iš protokolo
Reikalingi sargai, turintieji apmokytus 

šunis. Alga 63 rubliai plius šuniškas mais
tas.

Skelbimas
Jis pavadino mane kvailu durnium, ta

da aš apsisukau ir smogiau jam paneigi
mą.

Iš „Šluotos“

DVI DEGTINĖS KAINOS
Eonka degtinės Lietuvoje kaštuoja 3 

rubliai, o juodojoje rinkoje 5 rubliai.
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Europos lioturiu kronikų
KLAUSIMAS KANDIDATAMS

Jau anąkart buvome rašę, kad rinki
muose j Britanijos parlamentą pilietybę 
turintieji lietuviai ‘turėtų atiduoti savo bal
są už tą kandidatą, kuris rodo susirūpini
mą pavergtųjų kraštų reikalais. O kaip iš
siaiškinti, ar jis yra toks?

Susirinkimuose ar kai jis lanko namuo
se rinkėjus galima juk duoti jam klausimų. 
Tokių klausimų galėtų būti įvairiausių, 
bet mes čia galėtume pasiūlyti patį dabar 
aktualiausią, kurio tekstas anglų kalba bū
tų 'toks:

— This country, quite rightly, does not 
recognise the annexation of the three Bal
tic States. If your party is in favour of the 
European Security Conference do you ag
ree with the aim proclaimed by the Soviet 
press — to achieve permanence of the pre
sent Soviet boundaries?

Lietuviškai tas klausimas skambėtų 
maždaug taip:

— Šis kraštas visiškai teisingai nepripa
žįsta trijų Baltijos valstybių prijungimo. 
Jeigu tamstos partija yra palanki Europos 
Saugumo Konferencijai, tai ar tamsta su
tinki su sovietų spaudos skelbiamuoju jos 
tikslu — pasiekti, kad dabartinės sovietų 
sienos būtų laikomos pastoviomis?

Jeigu jis rodytų palankumx sovietų sie
kimams, tai už jį nėra ko atiduoti balsą.

JAUNIMO SĄSKRYDIS 
MANCHESTERYJE

Ryšium su ruošiamąja Manchesterio 
škautų-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“, Eradfordo „Atžaly
nas“, Manchesterio DBIJS 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.

SPAUSTUVEI REIKALINGAS 
DARBININKAS

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Nidos 
spaustuvei reikalingas darbininkas rinkti 
linotipu ir kitokiems darbams.

Kreiptis į Lietuvių Namus (1 Ladbroke 
Gardens. London, W. 11).

Jaunam vyrukui būtų proga įsigyti gerą 
specialybę. O bet kam tai yra galimybė 
prisidėti prie lietuviškos spaudos darbo.

LONDONAS
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.

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.

LIETUVIŲ PARAPIJOS DERBY ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ L A1M Ė JIM AI

Iš 16 arklių, kurie loterijos būdu buvo 
paskirstyti pirkusiems bilietus, šie keturi 
buvo laimingi: Nijinsky (pirmasis, bilie
tas 2260). Gyr (antrasis, bilietas 4762. M. 
Hoye-Gaugas). Stintino (trečiasis, bilietas 
2660. S. Č„ Birmingham 12) ir Great Wall 
(ketvirtasis, bilietas 3609, K. Pauliukaitis. 
Derby).

Laimėjusieji prašomi atsiųsti savo bilie
tus. kad būtų galima išmokėti laimėjimus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM —• St. Patrick's bažn., bir

želio 14 d„ 12.30 v.
BRADFORD — birželio 21 d„ 12.30 v.
ECCLES — birželio 14 d.. 12.15 vai.
DERBY — birželio 14 d„ 11 vai., Bridge 

Gate.

************************************************************

MUSŲ „MOCK AUCTION“ REIŠKIA, KAD —
Bus smagus vakaras.
Jums proga paremti „Grandį“.
Jums proga šį tą vertingo nusipirkti.
Jums proga paremti „Grandį“.
Jums proga atsikratyti smulkmenomis, ku
rios jau nebereikalingos.
Jums proga paremti „Grandį“.

(Bus daugiau)

I MIRĖ J. GRIGAS
Peterboro lietuvių kolonijoje mirtis iš 

gyvųjų tarpo ištraukė Joną Grigą, vos 47 
metų amžiaus žmogų. Jis buvo palaidotas 

į gegužės 22 d. Gimęs buvo 1923 m., kilimo 
I iš Biržų. Į Angliją atvyko 1947 m., iš kar- 
I to dirbo žemės ūkyje Tadcasteryje, o pas- 
į kutintu laiku geležinkelio stotyje.

Velionis paliko žmoną ir keturis sūnus, 
kurių vienas tarnauja anglų kariuomenėje. 
Nors Ir apie 20 mūsų tautiečių gyvena šio- 

( je apylinkėje, bet paskutinį kartą atsisvei- 
I kinti su velioniu teatvyko vos keturi. Ro- 
S dos. neblogiausiai velionis sugyveno su vi
sais. 

----- --------------

MANCHESTERIS
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

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBI^S 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 kitų 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

BRADFORDAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., šeštadienį, 6 vai. v., Vy
ties klube rengiamas

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS.
Kun. GERYBOS paskaita ir kt. Kviečia

mi dalyvauti nariai ir svečiai.
Vyties Klubo Valdyba

NORTHAMPTONAS
A. A. POVILAS JAŠKUNAS

Dar norlhamptoniškiams nespėjus už
miršti neseniai įvykusių laidotuvių, lygiai 
po dviejų mėnesių, gegužės 25 d., negailes
tingoji mirtis apsilankė iš naujo ir nelauk
tai išrovė iš mūsų tarpo mielą tautietį 
Povilą Jaškūną.

A. a. Povilas, po turėtos pereitų metų 
rugsėjo mėnesyje operacijos, jautėsi visiš
kai pasveikęs, buvo energingas, linksmas 
ir kaip kiekvienais metais ruošėsi į sekmi- 
ninį subuvimą Lietuvių Sodyboje. Gegu
žės 21 d. susipokavęs stovyklavimui reik
menis ir aplankęs netoli savo gyvenamo
sios vietos lietuvį kaimyną, apie 11 vai. 
vakaro eidamas namo sukrito gatvėje. Nu
vežtas į ligoninę neužilgo visiškai prarado 
sąmonę, kurios neatgavęs ir mirė gegužės 
25 d. rytą.

Velionis yra kilęs iš Eutkūnų kaimo. Pa

nevėžio valsčiaus ir apskrities. Savo apy
linkėje buvo žinomas kaip geras kalvis. 
Anglijoje irgi visą laiką dirbo savo specia
lybėje Messers Matthews dirbtuvėje kaip 
sumanus kalvis, mechanikas ir šveicuoto- 

j jas. Buvo nevedęs, gyveno pas savo darb- 
1 davį ir buvo visų mėgiamas ir laikomas 
tikru šeimos nariu. Buvo gimęs 1913. XI.9. 
Karinę tarnybą atliko I pėst. divizijos ket
virtame pulke. Lietuvoje liko brolis su šei
ma ir kiti giminės, o Kanadoje teta ir pus
seserė.

A. a. Povilą gerai pažinojo ir kaimyni
nės lietuvių kolonijos, nes jis buvo visur 
dažnas svečias rengiamuose minėjimuose 
bei subuvimuose. Buvo linksmo būdo, 
draugiškas ir niekada neatsisakydavo pa
aukoti svarioką tautiniams ar religiniams 
reikalams.

Reikėtų su malonumu prisiminti vieną 
I charakteringesnį momentą iš seniai nuto
lusių dienų. Kada prieš gerą dvidešimtį 
metų Anglijoj lankėsi mūsų garsieji vals
tybinės operos solistai, tuo laiku buvęs 
veiklus ir Northamptono DBLS skyrius 
stengėsi neatsilikti nuo kitų kolonijų ir sa
vo tautos garsiuosius solistus pristatyti 
angliškajai visuomenei. Bet suruošti kon
certą miesto Naujojo Teatro salėje ir tin
kamai priimti svečius reikėjo mažiausia 
100 svarų išlaidoms. Vienoje stovyklos 
„bačkoje“ skyriaus valdyba svarstė: ruošti 
koncertą ar neruošti.

Visi norėjo ruošti, bet bijojo didelio 
nuostolio, nes koncertui išreklamuoti buvo 
likę nelabai daug laiko.

Staiga iš kito galo barako pasigirdo bal
sas: ..Ko jūs čia bijote? Vyrai, ruoškite. 
Jei pradegsite, tai keliasdešimt svarų aš 
garantuoju“. Tai buvo ant lovos sėdinčio 
kalvio Povilo Jaškūno padrąsinantis bal
sas. To pasekmėj koncertas buvo suruoš
tas, praėjo su dideliu pasisekimu ir davė 
net gerokai pelno. Šis nuopelnas tada pri
klausė paprastam tyros širdies tautiečiui, 
kuriam mūsų tautinė aukšto lygio ir reta 
proga pasitaikiusi reprezentacija buvo 
daug brangesnė, negu sunkiai pūslėtomis 
rankomis uždirbtas pinigas.

Amžino atminimo Povilas buvo palaido
tas iš Northamptono katedros Kingsthorpo 
R. kat. kapinėse gegužės 29 d., dalyvaujant 
gausiam skaičiui įvairių tautybių žmonių, 
nes daug kas velionį gerai pažinojo ir my
lėjo. Laidotuvėmis rūpinosi ir daug įdėjo 
širdies Mr. & Mrs. F. M. Matthews, t. y. 
pats darbdavys, kurio namuose velionis 
gyveno.

Mr. & Mrs. Matthews yra ypač malonūs 
ir draugiški žmonės. Jie asmeniškai aplan
kė mieste daug lietuvių ir kvietė kuo gau
siau dalyvauti laidotuvėse. Jie nusamdė 
keletą laidotuvių mašinų ir pageidavo, kad 
tiek lietuviai, tiek anglai visi iš karto vyk
tų nuo jų namų į katedrą gedulingom pa
maldom. Po laidotuvių keliasdešimt žmo
nių dalyvavo Mr. & Mrs. Matthews na
muose suruoštose vaišėse. Šiems malo
niems anglams visi Northamptono lietu
viai reiškia savo giliausią padėką ir pagar
bą.

Atsisveikinom su Povilu. Kapas paliko 
paskendęs vainikuose, o širdyje pasiliko 
graudulys ir šviesus velionies prisimini
mas.

Po svetimos, bet svetingos žemės dangu
mi ilsėkis, mielas Povilai, amžinojoje ra
mybėje!

L. Švalkus

LEICESTERIS
DEMONSTRACIJA LEICESTERYJE

„Leicester Mercury“ gegužės 5 d. aprašė 
demonstraciją, kurią tos dienos išvakarėse 
mieste suruošė Rytų Europos tautų atsto
vai.

Demonstracija buvo suruošta prieš Rau
donosios armijos dainų ir šokių ansamblį, 
kuris I>eicesteryje ruošė koncertą. „Raudo
noji armija yra laisvės žudikė“, „Raudono
ji armija yra tironijos įrankis“ — tokius 
ir panašius šūkius nešė demonstrantai. Jie 
dalijo žmonėms ir atsišaukimus.

„Mes žinome, ką ji padarė mūsų kraš
tuose, ir mes įspėjame britų tautą dėl ko
munizmo“, laikraščiui pareiškė latvis A. 
Gailis.

ITALIJA
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ AUKLĖTINIAI

Lietuvių Saleziečių Centras Vytėnuose. 
Italijoje, išsiuntinėtame atsišaukime skel
bia, kad įvairiuose Vakarų pasaulio kraš
tuose gyvena apie 350 lietuvių jaunuolių, 
kurie yra mokęsi jų išlaikomoje mokyklo
je.

Kaip rašoma. 116 jaunuolių dabar gyve
na Vokietijoje, 60 JAV. 33 Kanadoje, 7 Ve- 
necueloje. 5 Belgijoje. 5 Italijoje, 3 Austra
lijoje. 1 Austrijoje. 1 Brazilijoje.

SALEZIEČIŲ VASAROS STOVYKLA
Lietuviai saleziečiai šią vasarą lietu

viams berniukams ir mergaitėms (10-15 m. 
amžiaus) stovyklą Italijos Alpėse, Antey 
St. Andre, ruošia nuo liepos 21 d. iki rug- 
piūčio 11 d.

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- 
taupomis? Nebe galvok, o rašyk tuojau.

STEPUI IR PETKUTEI NENORTASIS 
skaudaus liūdesio valandą 

dėl jo mamytės mirties Lietuvoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Girėnų šeima ir Skibiniauskas

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA HAMBURGE

Hamburgo lietuviai jau 25 metai vis 
pagerbiu lietuves motinas. Šiais metais ge
gužės 10 d. susirinko parapijos salėje taip 
pat motinų pagerbti. Susirinko į šią šventę 
maždaug 60 žmonių, iš jų 20 pasiruošę da
lyvauti programoje. Programos vadovas 
Leonas Narkus sustatė, paruošė ir vyku
siai pravedė viską. Jis pasikvietė Viktorą 
Stonkų, kuris pristatė programos atskirus 
numerius.

Po mažos pertraukėlės pasirodė mūsų 
jaunosios mergaitės su lietuviškais tauti
niais šokiais, šokius taip pat paruošė Leo
nas Narkus-Narkevičius. Ypač norėčiau iš
kelti. kad mūsų jaunosios šokėjos, išskyrus 
tik vieną, visiškai nekalba lietuviškai. Ta
čiau pasisakė norinčios šią gražią tėvų kal
bą išmokti. Nereikia nė abejoti, jos tai pa
darys.

Dalyvis

ANGLIKONAS RAŠO
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo lei

džiamasis biuletenis „Anglikonas“ Nr. 
5/17 rašo, kad pasitraukė jo steigėjas ir re
daktorius L. Venckus. Redagavimą per
ėmė valdyba.

Iš ankstesnio numerio buvo aišku, kad 
tarp valdybos ir redaktoriaus prasidėjo 
trynimasis.

Biuletenis buvo pradėtas leisti, kai L.

AUKOS MIN. B. K. BALUČIO PAMINKLO FONDUI. GAUTOS IŠ LIET.

ORGANIZACIJŲ BEI PASKIRŲ ASMENŲ D. BRITANIJOJE:
Po £50.0.0 aukojo Liet. Namų Bendrovė 

ir Petras Varkala Londone.
£25.0.0 — Londono Lietuvių Socialinis 

ir Sporto Klubas.
£20.0.0 — Manchesterio Lietuvių Klubas.
Po £15.0.0 — Manchesterio Ramovė ir 

Zigmas Juras Londone.
£10.10.0 — Liet. Moterų Draugija „Dai

nava“ Londone.
Po £10.0.0 — DBLS Coventry Skyrius ir 

S. Karalevičius. High Wycombe. Bucks.
£6.0.0 — DBLS Leigh Skyrius.
£5.10.0 — Liet. Skautų S-ga, Anglijos 

Rajonas.
Po £5.0.0 — DBLS Manchesterio Jauni

mo Skyrius. DBLS Nottinghamo Skyrius. 
Prelatas J. Gutauskas. Glasgowe, Joana 
Serafi'haitė Glasgowe, Birutė Valterienė 
Valijoj, P. Bulaitis Londone, R. Spalis- 
Giedraitis Halifaxe, J. Bendorius Londone. 
P. Bugailiškis Derby. K. Zanys Londone, 
A. Miliūnas ir J. Gilys.

Paminklas ant Ministerio B. K. Balučiokapo

Venckus pirmininkavo Klubui.
Be to. biuletenyje rašoma, kad Klubo su

sirinkimas nutarė stengtis apsijungti su se
nuoju to paties vardo klubu ir baigti visas 
nesantaikas. kurios atgarsių ir mes čia 
esame prisiskaitę iki valios.

„MUSŲ PASTOGĖS“ BĖDOS
Australijos lietuviai turi du laikraščius, 

kurie kartais vienas kitą pakritikuoja.
Bet ta kritika pastaruoju laiku išėjo ne 

tik iš ribų, bet ii- iš laikraščių puslapių ir 
įsigijo, rodos, ligi šiol dar negirdėtą formą.

Keliasdešimt protestantų įteikė „Mūsų 
Pastogę" leidžiančiai Krašto Valdybai ul
timatumą pašalinti to laikraščio redakto
rių. Tarp ultimatumą pasirašiusiųjų yra ir 
savininkas tos spaustuvės, kurioje „Mūsų 
Pastogė“ spausdinama. Dėl to ultimatume 
buvo nurodyta, kad dabartinis redaktorius 
nebebus įleidžiamas į spaustuvę.

Tas grasinimas jau įvykdytas. Nors ulti
matumo rašytojai buvo davę 4 savaites lai
ko reikalavimui įvykdyti, bet tik savaitei 
praėjus „Mūsų Pastogė“ gegužės 25 d. tu
rėjo būti išleista jau fotostatiniu būdu 
(tekstas paruoštas rašomąja mašinėle).

Australijos Krašto Valdyba susirūpinu
si. kaip greičiau įsigyti savo priemones 
laikraščiui spausdinti.

Užuojauta Australijos lietuviams, kad 
gražioje ir pajėgioje jų kolonijoje šitokiu 
būdu naudojama energija!

„GRANDINĖLĖ“ Į PIETŲ AMERIKĄ
JAV Cleveland© tautinių šokių ansamb

lis „Grandinėlė" balandžio mėn. išvyko į 
Pietų Ameriką gastrolėms.

NAUJA LITHUANIA GATVĖ
Kordobos lietuviai Argentinoje rugpjū

čio mėn. atšvęs naują Lituania gatvę Kor
doboje.

£3.16.4 — V. Tamašauskas Birmingha- 
me.

Po £3.0.0 — J. Vilčinskas Londone. J. 
Tamulaitis. Turnford. Herts., ir K. Eže
rinskas.

Po £2.0.0 —K. Plukas Londone. J. Pakal
nis Brightone ir V. Kukanauskas.

Po£ 1.0.0 — J. Dyvas, V. Zdanavičius. A. 
Kietavičius, J. Serzin ir Tadas Krivickas.

Iš viso iš D. Britanijos lietuvių fondan 
įplaukė .......................................£300.16.4
iš J. A. Valst. ir kt. kraštų buvo gauta 

.£620.4.1

iš viso aukų gauta ...............£921.0.5
Paminklo pastatymas atsiėjo £1.634.7.0.
Visiems, kurie prisidėjo prie a. a. B. K. 

Balučio paminklo pastatymo, šia proga dar 
kartą tariu ačiū.

Vincas Balickas
Lietuvos Atstovas
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