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Liberalai
Britanijoje sukurtoji pavergtųjų kraštų 

tautybių koordinacinė grupė European Li
aison Group per savo vicepirmininkę Za- 
valani rinkimų į parlamentą proga kreipė
si j britų partijas su klausimu, kaip jos 
žiūri j Sov. Sąjungos pavergtųjų kraštų 
reikalą.

Liberalų partijos vadas Jeremy Thcrpe 
jai atsakė tokiu laišku:

..Šio krašto liberalai su pasibaisėjimu 
pastaruosius dvidešimt metų yra žiūrėję j 
Sov. Sąjungos prievartinius veiksmus, 
ypač ryšium su sukilimu Vengrijoje 1956 
m. ir su Čekoslovakijos okupacija 196'8 m. 
Šis paskutinysis įvykis parodė daugeliui 
šio krašto žmonių, o ypač jaunimui, kuris 
neišgyveno Antrojo pasaulinio karo, kad 
režimai ar imperijos, kokią yra sukūrusi 
Rusija, gali tik tol egzistuoti, kol eiliniai 
žmonės tvarkomi ginkluota jėga, ir kad 
žodžio laisvė, teisė demonstruoti ar nevar
žomam keliauti daugelyje kraštų yra reta 
privilegija.

„Kaip jūs gal gerai ir žinote, Liberalų 
partijos užsienių politikos pagrindinis 
punktas yra reikalauti, kad vyriausybės 
skirtų savo energiją Europos reikalams, o 
ne bandytų vaidinti pasaulinį vaidmenį, 
kurio mes nebelaikytume pageidaujamu ar 
būtinu.

„Visiškai natūraliai mes pabrėžiame tą 
vaidmenį, kurį Britanija gali suvaidinti 
platesnėje Vakarų Europos Bendruomenė
je, ir aš didžiuojuos tuo. kad dabar jau vi
suotinai pripažįstama, jog Liberalų partija 
niekada nebuvo nukrypusi nuo savo to sie
kimo.

„Nepaisant visa ko. tikiu, kad tai bus

SEPTYNIOS dienos ’
Grasinimų grasinimai

Paleidusi parlamentą ir pradėjusi prieš- 
rintoninę partijų kovą, Britanija susidūrė 

su kai kuriomis didesnėmis bėdomis.
Vyresnieji gydytojai ir dantų gydytojai 

pradėjo dalinį streikų, protestuodami, kad 
jiems atlyginimai pakelti ne 30 procentų, 
bet tik 15. Kitą pakėlimo pusę turės svars
tyti nauja komisija.

Spaustuvės darbininkų dalinis streikas 
paliko kraštą be laikraščių.

Paryžius ir Maskva sutaria
Po Prancūzijos vyriausybės viršūnių pa

sitarimų su Sov. Sąjungos užsienių reika
lų ministeriu Gromyka paskelbtajame pa
reiškime sakoma, kad abu kraštai turi pa
grindo reikšti pasitenkinimą dėl ligšiolinio 
bendradarbiavimo ir tikisi jį dar plėsti ir 
gilinti.

Abu kraštai esą pasiruošę prisidėti, kad 
pietryčių Azijoje būtų pasiekta taikos.

Izraelio-arabų santykių klausimu pripa
žinta, kad keturi didieji turi siekti, jog Iz
raelis pasitrauktų iš okupuotųjų žemių, o 
Izraeliui būtų garantuota teisė gyventi.

Visi trys j Paryžių
Brežnevas. Kosyginas ir Podgornas pri

ėmė kvietimą apsilankyti Prancūzijoje.
Tasai vizitas turėtų įvykti sekančiais 

metais.

Bus atitraukta kariuomenė?
V. Vokietijos žinių agentūra skelbia, kad 

Maskva ir Praha sutarė, jog dar šiais me
tais turi būti atitraukta iš Čekoslovakijos 
kariuomenė.

Tokį susitarimų patvirtinęs Brežnevas, 
kai prieš mėnesį lankėsi Prahoje.

Sov. Sąjunga pasiliksianti tik vieną ba
zę netoli Prahos.

Masinis žudymas
Indijos sostinę pasiekiančios žinios tvir

tina. kad okupuotame Tibete Kinija vykdo 
masinius areštus, ^liaudies teismus“ ir 
šaudymus.

Suiminėjami ir kontrrcvoliucingumu kal
tinami esą daugiausia tie, kurių artimieji 
yra pabėgę ar areštuoti.

Panašūs dalykai vykstą ir pačios Kinijos 
Kvantungo provincijoje, kur kariuomenė 
suiminėja, teisia ir prireikus šaudo. Spėja
ma, kad čia armija nori griežtai apsivalyti 
tam atvejui, jei kiltų karas su Sov. Sąjun
ga.

Tada bulves kasė
Dabar į beprotnamį uždarytasis sovietų 

mokslininkas Medvedevas praeitų metų 
rugsėjo mėn. Britanijoje turėjo skaityti 
paskaitą, bet nebuvo išleistas. Paskaitą jis 
vis tiek buvo atsiuntęs.

Sov. Sąjungoje sklinda nelegaliai padau
ginta jo knyga apie tarptautinį mokslinį 
bendradarbiavimą, ir ten, be kita ko. jis 
pasakoja, kad tomis dienomis, kai Britani
joje turėjo paskaitą skaityti, jis privalėjo

pasisako
pirmasis ir būtinas žingsnis kuriant Euro
pos vienybę plačia prasme. Neturiu iliu
zijų dėl tų sunkumų, su kuriais susiduria
ma siekiant tai. turint galvoje skirtingas 
politines santvarkas, pagal kurias valdomi 
kraštai Rytuose ir Vakaruose, ir didžiulę 
Sov. Sąjungos įtaką, bet pažanga bus daro
ma, tegu ir lėtai. Būsite pastebėjusi, kad 
N. A. T. O. kraštų užsienių reikalų minis
terial sutarė pradėti aiškintis su Rytų Eu
ropos kraštų vyriausybėmis, nors tokie pa
sitarimai nebus pradėti iki sekančių metų. 
Vienas mano kolegų, Emlyn Hoosen, siūlė 
tokį ėjimą jau prieš trejetą metų.

„Tikiu, kad Politinė Bendruomenė, natū
raliai sužydusi Europos Ekonominėje Ben
druomenėje, gal bus tik rėmai, kurių ribo
se galės būti išspręsti nesutarimai ar nesu
sipratimai tarp Rytų ir Vakarų.

„Kai tik ta politinė Bendruomenė su
bręs, tai esu įsitikinęs, kad tos Bendruo
menės visos institucijos skirs bendruosius 
savo rūpesčius Rytų Europos politikai. O 
šiuo tarpu aš sveikinu N. A. T. O. nusista
tymą, tegu ir bandomąjį, ir su džiaugsmu 
sutiksiu žinią apie kokias nors oficialias ar 
neoficialias darbo komisijas, kurios imsis 
ruošti pagrindą bendravimui tarp Rytų Eu
ropos valstybių ir padidėjusios Ekonomi
nės Bendruomenės.

„Jeigu toks bendravimas įvyktų, mano 
manymu, pats svarbiausias įnašas, koks 
galėtų būti duotas siekiant tarptautinio pa
stovumo. būtų galimas sutarimas tarp Ry
tų ir Vakarų, kuris Europą paliktų laisvą 
nuo atominių ginklų ir pasiektų to, kad iš 
Europos būtų atitrauktos Rusijos ir Ame
rikos ginkluotos pajėgos, abiems pusėms 

atlikti dviejų dienų prievolę žemės ūkyje 
— kasti bulves.

Vyskupas primena konkordatą
Bilbao vysk. dr. Cirarda paskelbė gany

tojišką laišką, pasmerkdamas Ispanijos vy
riausybę ir primindamas, kad ji laužo kon
kordatą.

Vien praeitą savaitę buvo areštuoti 9 
baskų kunigai. Jų nemaža yra iš anksčiau 
kalėjimuose.

Schwarzenbachas nelaimėjo
Šveicarijos parlamento narys Sshwar- 

zenbachas varė sėkmingą propagandą už 
tai, kad bent trečdalis svetimšalių būtų 
sumažinta krašte. Jų Šveicarijoje yra anti 
milijono, ir jie labai reikalingi krašto 
ūkiui. Gyventojų Šveicarija turi daugiau 
kaip 6 mil.

Klausimui išspręsti turėjo būti vykdo
mas referendumas — atsiklausta gyvento
jų. Už Schwarzenbacho pasiūlymą balsavo 
557.714, prieš 654.588.

Revolverių padedami
Keturi čekoslovaikai ir keturios čekoslo- 

vakės, visi jauni, privertė Čekoslovakijos 
lėktuvą pasukti į Vakarų Vokietiją. Viena 
pora atsivežė 2 m. amžiaus dukterį!

Visi keturi vyrai ir viena moteris turėjo 
revolverius.

Visi Vokietijoje suimti, nes aiškinamasi, 
ką daryli dėl tos prievartos lakūnui.

Reikalauja mėsininko padėjėjo
Lenkų ambasada Kopenhagoje, Danijo

je, reikalauja išduoti mėsininko padėjėją, 
kuris privertė j tą kraštą skristi ir jį ten 
nugabenti Lenkijos lėktuvą.

Šveicarija suvaržo
Nors Schwarzenbacho pasiūlymas suvar

žyti svetimšalių įvažiavimą nepraėjo, bet 
Šveicarija tuojau pat sustabdė įvažiavimą 
iki rudens. Leidžiama įvažiuoti tokiems, 
kurie dirbs viešbučiuose.

Tegyvuoja naujas prezidentas!
Argentinos armijos, laivyno ir aviacijos 

vadai paskelbė, kad jie pašalino ketverius 
metus prezidentu išbuvusį generolą Onga- 
nią, kuris kariuomenės vadų toms parei
goms buvo paskirtas, ir patys perėmė poli
tinę krašto galią.

Ongania buvo pašalinęs armijos štabo 
viršininką Lanussę. nesutardamas su juo 
dėl konstitucijos galiojimo. Dabar valdžios 
priekin iškeliamas gen. Lanussė.

Raginimas pasipriešinti
Grupė vienintelės Ispanijoje leidžiamos 

politinės falangistų partijos paskelbė atsi
šaukimą pasipriešinti vyriausybės abejin
gumui ir nesusigaudymui. Šiaip dar vis esą 
žmonių, kurie pasiryžę ginti slaptą grupių 
ir pusiau slaptų organizacijų politiką.

duodant garantijas; tačiau turiu pabrėžti, 
kad tai laikau greičiau galimybe, o ne kaž
kuo tokiu, ko galima pasiekti per keletą 
metų. O tuo tarpu, manau, Britanija turė
tų susikoncentruoti ties tuo, kad mes galė
tume tinkamomis sąlygomis įstoti E. E. E. 
Kaip jūs suprasite, tai jau būtų didžiulis 
žingsnis į priekį ir susilauktų toli siekian
čių išdavų. Tai galėtų pagreitinti susitari
mą. ir galiu jus patikinti, kad mano vado
vaujama Liberalų partija visu savo svoriu 
to sieks.

„Tačiau mes suprantame, kad kaip nors 
kitaip negalime sukurti bendrų institucijų 
Europai, kaip tik pagal dirbtinį planą su 
nedemokratiniais kraštais. O iš to seka, 
kad mūsų pastangos ir įtaka visada bus 
panaudojama bandyti palenkti tuos kraš
tus į laisvę ir demokratiją“.

Nuoširdžiai Jūsų
Jeremy Thorpe

MIRĖ PROF. T. IVANAUSKAS
Birželio 1 d., eidamas 88 metus. Kaune 

mirė akademikas, biologijos mokslų dakta
ras. mokslo veikėjas ir pedagogas prof. 
Tadas Ivanauskas.

Prof. T. Ivanauskas gimė 1882. XII. 28 
Lebiodkos dv„ Lydos apsk. Dar studentau
damas Varšuvoje pradėjo domėtis gamtos 
mokslais. Studijavo Peterburgo universi
tete gamtą ir matematiką, bet kaip studen
tų riaušių prieš caro valdžią dalyvis nega
lėjo užbaigti mokslo, todėl išvažiavo į 
Prancūziją ir Sorbonos universitete jį bai
gė. Baigęs universitetą, daug dirbo zoolo
gijos srityje ir atliko eksperimentinių eks
pedicijų įvairiuose pasaulio kraštuose.

1918 m. grįžo iš Rusijos į Lietuvą kaip 
lietuvių vyriausios tarybos delegacijos na
rys, o 1919 m. įkūrė gamtos tyrimo stotį, 
kurios rinkiniai davė pagrindą sukurti uni
versiteto zoologijos kabinetui ir gamtos 
mokslo muziejui. Iš pradžių buvo Lietuvos 
Aukštųjų Kursų zoologijos lektorius, o vė
liau Vytauto Didž. Universiteto gamtos- 
matematikos fakulteto zoologijos katedros 
vedėjas.

Profesorius dalyvavo daugelyje konfe
rencijų užsieniuose, o 1923 m. atstovavo 
Lietuvos univ. Paduvos universiteto 700 
metų jubiliejaus iškilmėse ir buvo apdova
notas garbės daktaro laipsniu. Profeso
riaus pastangomis Lietuvoje buvo pradė
tas paukščių žiedąvimas, ir jis buvo vie
nas iš iniciatorių medelių sodinimo šven
čių, o 1938 m. jo rūpesčiu suorganizuotas 
Kauno zoologijos sodas.

Netoli Kauno savo Obelynės ūkyje jis 
įrengė pirmąjį žvėrių ūkį (augino juodsi- 
dabrines lapes ir audines) ir didelį įvairių 
medžių gamtos muziejų.

1940 m. prof. T. Ivanauskas pradeda va
dovauti Vilniaus universiteto zoologijos 
katedrai, buvo išrinktas Mokslų Akademi
jos nariu, dirbo žemės ūkio akademijos 
miškininkystės katedroje, o 1954 m. pa
skirtas Kauno Medicinos instituto kated
ros vedėju.

Prof. T. Ivanauskas išspausdino gamtos 
klausimais straipsnių ii- knygų, bet labiau
siai jį domino ornitologija, ir jis parašė 
stambią 3 tomų monografiją „Lietuvos 
paukščiai“, baisiai įdomų darbą.

I prof. Tado Ivanausko laidotuves suva
žiavo didelis lietuvių mokslininkų būrys, 
vyresnieji lietuviai komunistų partijos pa
reigūnai, studentai, gausi Kauno visuome
nė. ir, aidint gedulingiems orkestro gar
sams, jis buvo nulydėtas į Tabariškių ka
pines, netoli jo numylėtosios Obelynės. Po 
svyrūnėliais beržais iškilo lietuviškos že
mės kauburėlis — profesoriaus Tado Iva
nausko kapas.

KAS TURI PASIRŪPINTI?
Melnaragėje, ties Klaipėda, prieš dve

jus metus pradėta statyti kavinė, o kai ji 
šiais metais buvo baigta statyti, pasirodė, 
kad jai trūksta vandens. Dabar, kaip tei
gia „Tiesa“ (geg. 19 d.) net dvi organiza
cijos tebesiginčija, kas turi pasirūpinti i 
vandeniu kavinei. (ELTA) |

KULKA KARININKUI
Sov. Sąjungoje slaptai leidžiamoji „Bė

gamųjų įvykių kronika" rašo, kad Estijoje 
buvo nuteistas ir sušaudytas sovietinio lai
vyno karininkas, žymus opozicinio demok
ratinio judėjimo veikėjas. Spėjama, kad 
tai yra Genadijus Gavrilovas, kuris tarna
vo sovietiniame Baltijos jūros laivyne ir 
buvo suimtas kartu su savo draugais. Areš
tai buvo vykdomi dviejose laivyno bazėse 
Baltijos jūroje — Taline ir Kaliningrade 
(Karaliaučiuje).

Iš viso buvo suimta daugiau kaip 30 lai
vyno ir armijos karininkų. Gavrilovas ty
lėjęs. bet jo draugai išsiplepėję.

Kodėl spėjama, kad sušaudytasis yra 
Gavrilovas?

Pirmiausia — slaptoji policija užklupusi

jį bespausdinant demokratinio judėjimo 
laikraštį „Demokratiją“.

Antra — jis. tarnaudamas atominiame 
povandeniniame laive, suorganizavęs poli
tinėms teisėms ginti sąjungą ir paskleidęs 
atsišaukimą, kuriame reikalaujama politi
nių teisių, parlamentarinės demokratijos, 
kad galiotų įstatymai, reiškiamas susiža
vėjimas Dubčeku, Čekoslovakijos užpuoli
mas laikomas gėdingu veiksmu.

FECHTUOTOJO VARDAS
Maskvoje veikiąs Visasąjunginis kūno 

kultūros ir sporto komitetas Sovietų Są
jungos „sporto meistro“ vardą neseniai su
teikė Kauno fechtuotojui K. Jurevičiui.

(ELTA)

ANTRASIS JAUNIMO KONGRESAS
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo atsto

vų suvažiavimas, sušauktas PLE Valdybos 
iniciatyva ir įvykęs 1970 m. gegužės 16-17 
dienomis Clevėlande. Čiurlionio Ansamb
lio Namuose, apsvarstęs II-jo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso tikslus ir sieki
mus. nutarė: ryžtis II-jį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą įgyvendinti; kviesti 
prie šio didžiojo tautinio tikslo aktyviai 
dėtis visas lietuvių jaunimo organizacijas, 
spaudą ir paskirus asmenis; prašyti visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenes ir plačiąją 
lietuvių visuomenę Kongresą moraliai bei 
materialiai remti; rengti jaunimo kongre
sus paskiruose kraštuose ir į juos siųsti 
JAV ir Kanados jaunimo atstovus; atsi
žvelgiant į likiminlus lietuvių tautos 
siekimus, rūpintis, kad Jaunimo Kongre
sas protestuotų prieš genocidinę Lietuvos 
okupaciją ir pasisakytų už Lietuvos lais
vės atstatymą; Kongreso metu pristatyti 
viso pasaulio lietuvių kultūrinio gyvenimo 
eksponatus — dailės ir foto parodas, leidi
nius, koncertus, dramos veikalų pastaty
mus; įjungti ankstyvesnės imigracijos jau
nimą į Kongreso darbą; Kongreso tęstinu
mo išlaikymui paruošti konkrečią pokong- 
resinę programą; prašyti PLB Valdybą dar 
šiais metais surengti jaunimo simpoziumą 
bendravimo su kraštu klausimu ir to sim
poziumo dalyvius, klausimą išstudijavus, 
savo pageidavimus ir sugestijas pateikti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ko
mitetui.

VIII ATEITININKU KONGRESAS
Chicagoje, Jaunimo Centre, rugsėjo 4-7 

dienomis ateitininkai ruošia savo kongresą 
su plačia programa. Bus svarstomi organi
zaciniai reikalai, skaitomos paskaitos, bus 
iškilmingi posėdžiai, koncertas, literatūros 
vakaras.

EUROPOS LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ TARYBOS 

KONFERENCIJA
Europos Lietuvių Krikščionių Demokra

tų Tarybos (ELKDT) metinė konferencija 
įvyko gegužės 2-3 d. d. Baden-Badene (Vo
kietijoje).

ELKDT konferencija pradėta šv. Mišio- 
mis, kurias atlaikė iš Romos atvykęs prel. 
L. Tulaba.

Konferenciją atidarė ELKDT pirminin
kas A. Venskus, kviesdamas dalyvius ty
los minute prisiminti neseniai mirusį švie
saus atminimo Lietuvos prezidentą, aktyvų 
lietuvį ir krikščionį demokratą Aleksandrą 
Stulginskį.

Darbų eigoje pranešimus padarė ELKDT 
pirmininkas ir tarptautinėse organizacijo
se veikiantys atstovai, taip pat aptarti vi
daus ir tarptautinės krikščionių demokra
tų veiklos bei ELKDT ryšių su lietuviško
mis organizacijomis klausimai, naujai per
žiūrėtas ir patvirtintas ELKDT statutas.

Konferencijos metu su dideliu dėmesiu 
išklausyta prel. L. Tulabos paskaita tema: 
„Tai kas dedasi dabar Lietuvoje ir kaip 
mes turime atsinešti“ ir dr. P. Karvelio po
litinė apžvalga tema: „Europinė saugumo 
konferencija ir Lietuvos byla“.

Paskaita ir politinė apžvalga buvo daly
vių gyvai ir konstruktyviai aptartos bei 
diskutuotos. Priimta eilė rezoliucijų bei 
nutarimų.

Konferencijoj dalyvavo iš Italijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos atvykę ELKDT nariai 
bei svečiai.

ELKDT pirmininku perrinktas inž. A. 
Venskus.

((ELKDT INFORMACIJA)

GRĮŽO DR. J. K. VALIŪNAS
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas š. 

m. gegužės 20 d. grįžo iš kelionės į Filipi
nus ir Australiją ir eina pareigas. (E)

ARŪNAS LAUKAITIS — MEDICINOS 
DAKTARAS

Balandžio 2 d. A. Laukaitis išlaikė egza
minus medicinos daktaro laipsniui įsigyti 
ir parašė bei atspausdino 46 psl. darbą 
„Die Lymphogranulomatose“. Nuo 1969 m. 
spalio 1 d. jis atlieka praktiką kaip med. 
asistentas Marki Indersdorf ligoninėje.

Dr. Laukaitis yra gimęs 1943 m. sausio 
2 d. Alytuje, mokytojų Juozo ir Sofijos 
Laukaičių šeimoje. 1944 m. pabėgęs su tė
vais į Vakarus, 5 metus lankė lietuviškas 
ir vokiškas pradžios mokyklas, 1963 m. 
baigė Dachau realinę gimnaziją ir įstojo į 
Muencheno un-tą.

Lankydamas ilgus metus Muencheno 
vargo mokyklą, jis ten gavo pagrindines ži
nias lietuvių kalbos, istorijos, geografijos 
ir literatūros moksle. Anksti įsijungęs į 
Lietuvių Bendruomenę, dr. Laukaitis yra 
šiuo metu jauniausias Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys. Nors ir ne
daug laiko turėdamas, jis palaiko tampri; 
ryšį su Muencheno lietuviais studentais ir 
dalyvauja taut, šokių grupėje.

MIRĖ MIKOLA ABRAMČYK
Paryžiuje gegužės 29 d„ sulaukęs 68 m. 

amžiaus, mirė Mikola Abramčyk, bieloru- 
sų Tautinės Rados prezidentas nuo 1943 m.

Jis buvo pripažintas vadas apie 150.000 
už Sov. Sąjungos ribų gyvenančių bieloru- 
sų.

Kilęs iš šeimos, kuri jau iš seno reiškėsi 
pasipriešinimo judėjimuose, jis irgi buvo 
artimai susijęs su bielorusų Tautine Tary
ba (Rada), kuri, bolševikų 1919 išvaikyta, 
susirado prieglobstį Čekoslovakijoje. Ten 
jis ir gyveno kurį laiką, o paskui iš Pary
žiaus kovojo su savo krašto pavergėjais, 
rašydamas brošiūras, redaguodamas žur
nalą, rūpindamasis ten įsikūrusiais savo 
tautiečiais.

Karo metu važinėjo slapta į vokiečių 
okupuotą Bielorusiją. 1943 m. perėmė Ta
rybos prezidento pareigas. Areštavo jį ges
tapas, bet jis pabėgo į Prancūziją. Po karo 
redagavo laikraštį ir toliau rūpinosi savai
siais pabėgėliais Prancūzijoje. Veikė ir 
kaip politikas ir turėjo gerų ryšių didžiųjų 
kraštų politiniuose sluoksniuose.

------------------- '

GENOCIDO PARODA
Amerikos Lietuvių Taryba jau ištisą de

šimtmetį rūpinasi Lietuvos Okupacijos 30 
metų sukakčiai paminėti. Šią liūdiną su
kaktį ji pagaliau nutarė atžymėti sovieti
nio genocido paroda, kurios reikalams iš
leista apie 12.000 dol.

Paroda ruošiama birželio 13-20 dienomis 
Chicagoje. Baisiojo birželio sukakties pro
ga atlaikytos pamaldos už sovietinio geno
cido aukas, Jaunimo Centro namuose iš
kelta ir gedulo ženiklan nuleista vėliava, o 
paskiau suruošta spaudos konferencija 
amerikiečiams žurnalistams.

Parodoje pasižadėjo dalyvauti kai kurie 
JAV politikai, kongresmanai, prezidento 
Niksono patarėjas pik. R. Vandervort, o 
patsai prezidentas pasižadėjo atsiųsti spe
cialią telegramą. Dar numatyta kviesti ir 
kitus įžymiuosius JAV asmenis.

Kiti sovietų pavergtieji 'kraštai atsiųs 
savo atstovus ir savo laisvės netekusias 
tautų vėliavas.

Parodos tikslas — parodyti tikrąjį Sovie
tų Sąjungos veidą, jos kėslus ir į jos ne
laisvę patekusias tautas.

LIETUVOS GYVENTOJŲ STATISTIKA
1970 metų sausio 15 d. surašymo duome

nimis, Lietuvoje yra 3.129 tūkstančiai gy
ventojų.

„Tiesa“ pateikia Lietuvos gyventojų len
telę, kurioje rašoma: 1913 m. apskaičiavi
mu buvo 2.828 tūkst., 1940 m. — 2.925 
tūkst., 1950 m. 2.573 tūkst., 1959 m. sausio 
15 d. surašymo duomenimis 2.711 tūkst. ir 
1970 m. sausio 15 d. 3.129 tūkst.

Surašymo metu įregistruota 1.466 tūkst. 
vyrų ir 1.663 tūkst. moterų.

LKMA SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 1-6 dienomis Toronte, Kanado

je, įvyks L. K. Mokslo Akademijos VIII su
važiavimas.
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Mokslininko sukaktis
DR. ANTANAS RUKŠA — MOKSLO SKRUZDĖ 

JO GYVENIMAS IR DARBAI
Rašo Stepas Vykintas

Dr. A. Rukšai birželio 15-toji — gimta
dienis. Šįmet jis — ypatingas — septynias
dešimtasis. Žurnalistas ar mokslo mylėto
jas negali lengvai pro šią datą praeiti. 
Stabtelėkime ir pažvelkime į Jubiliato gy
venimo kelią dr jo nuveiktus darbus.

Dr. A. Rukša gimė 1900 m. birželio 15 d. 
Žvigonių viensėdyje. Pabaisko valsčiuje. 
Ukmergės apskrityje, ūkininkų šeimoje. 
Jų giminėje buvo nemaža mokytų žmonių: 
vysk. Baranauskas, prel. A. Povilonis... 
Taigi, tėvai ir sūnų mielai leido į mokslą, 
tikėdamiesi jei ne kunigo, tai bent mokslo 
vyro... Motina nuvežė Antanuką į Anykš
čius pas savo tetą Aneliją Povilonytę ir 
atidavė privačiai mokytojai Žalkauskaitei, 
kuri buvo senų, bajoriškų, lenkiškų pažiū
rų. Ji mulkino jaunuolį, kad Lietuva netu
rinti istorijos, ir įbruko jam į rankas Len
kijos istoriją „Dzieje Polski“... Bet vėliau 
nuo šios lenkiškos „panaberijos“ Antanu
kas atsikratė, kai jis 1911 m. įstojo j Uk
mergės gimnazijos pirmąją klasę ir, gyven
damas pas vargonininką Stasį Puodžiūną, 
susipažino su Lietuvos istorija. Tada An
tanuko melagingai įsigytas lenkiškumas iš
tirpo kaip sniegas.

1915 m. vasarą, artėjant vokiečių fron
tui, prel. A. Povilonis išsiuntė Antaną į 
Rževą pas atsargos pulk. A. Novickį ir da
vė jam mokslapinigių. Antanas mokėsi 
Rževo gimnazijoje labai gerai: buvo vienas

Prof. dr. A. Rukša

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE 

1910-1919 METAIS
jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis

Pasiryžęs aprašyti Joniškėlio apskrities partiza
nų dalyvavimą nepriklausomybės kovose, stengiau
si patirti, kaip apie juos atsiliepia buvusieji jų prie
šai okupuotoje Lietuvoje leidžiamoje literatūroje. 
Mano darbui pritariantieji bičiuliai parūpino man 
su tuo laikotarpiu susijusių knygų. Jas bestudijuo
jant man paaiškėjo apskritai lietuvių bolševikų kil
mė ir jų išdavikiškas vaidmuo rusų kare prieš atsiku
riančią nepriklausomą Lietuvą.

„Blizgindami“ savo partijos praeitį, lietuviai 
bolševikai anuometinį rusų antpuolį ir dalinę Lie
tuvos okupaciją melagingai vadina broliška rusų pa
galba tada Lietuvoje tariamai vykusiai proletarinei 
revoliucijai. Tačiau tas savo pasakas jie patys su
griauna, skelbdami anų laikų dokumentus.

Paaiškėjo taip pat, kad prieš spausdindami jie 
tuos dokumentus stropiai išsijoja. Tačiau ir tuo 
se jau taip išsijotuose dokupientuose, akylai pana
grinėjus, galima surasti įrodymų, kad. nežiūrint ru
sų ir lietuvių bolševikų visų pastangų ir tam reika
lui rusų skirtųjų milžiniškų sumų, jiems nepavyko 
sukelti Lietuvoje jokios revoliucijos.

Tik stengdamiesi pasauliui akis apdumti, rusai, 
puldami Lietuvą, prisidengė tariamosios revoliuci
nės Lietuvos darbininkų ir valstiečių valdžios var
du. Iš tikrųjų rusai vykdė Maskvoje suplanuotą vai
dinimą, kuriame lietuviams bolševikams atiteko tik 
dosniai apmokamų, bet labai negabių ir negarbingų 
artistų vaidmuo.

Joniškėlio apskrities partizanai pasireiškė slap
ta veikla bolševikų okupuotoje apskrityje ir atviro
se kovose su rusais raudonarmiečiais. Tik pažinus

partizanų priešų silpnybes, galima suprasti, kodėl 
nedideliam būreliui slaptai veikiančių partizanų se
kėsi paversti niekais rusų galybe besiremiančių lie
tuvių bolševikų pastangas sukurti apskrityje bolševi
kinį „rojų“.

Šioje apžvalgoje aš ir stengiuosi įrodyti tas jų 
silpnybes jų pačių dokumentais.

Atskirame sąraše raidyno tvarka nurodau šalti
nius, kuriais esu naudojęsis.

Bestudijuodamas tuos bolševikų raštus, įsitiki
nau, kad ne tik propagandiniai straipsniai, bet net į 
mokslinį vardą pretenduojančios knygos rašomos ne 
objektyviai šaltai, bet į sakinius nuolat įmaišoma 
sodrios ironijos, pašaipos ar panieką reiškiančių tra
faretinių agitacinių epitetų. Tiesiog sunku prisivers
ti į tą įžūlų jų raštų toną ir nuolatinius faktų iškrai
pymus atsakinėti ramiu disputininko tonu. Todėl 
maloniai prašau skaitytojus atleisti man, jei aš ne vi
suomet įveikiau švelniai, diplomatiškai paneigti jų 
tvirtinimus, bet atvirai ir stačiokiškai aiškinau tikrą
ją padėtį ir ilgesniais išvedžiojimais įrodinėjau bol
ševikų teigimų netikslumus.

Man pačiam anuomet iš pradžių teko gyventi 
Rusijoje ir arčiau pažinti lietuvių tremtinių nuotai
kas.

Rusų bolševizmu jie nekvaršino sau galvų, tik 
rūpinosi greičiau iš to pragaro pasišalinti ir sugrįžti 
nepriklausomon tėvynėn, kur tikėjosi patys žmoniš

kai susitvarkyti.
Deja, ir tėvynėje didžiausių pastangų pareikala

vo kova prieš lietuvių bolševikų vardu prisidengu
sius rusus. Nors nuo ano laiko jau praėjo 50 m., bet 
mačiusiam visą įvykių eigą tiesiog biauru žiūrėti, 
kaip lietuviai bolševikai savo raštuose mulkina žmo
nes, dėdamiesi Lietuvos vaduotojais iš imperialistų 
bei kapitalistų glėbio.

Niekam ne paslaptis, kad lietuviai užsikrėtė 
bolševizmu Rusijoje. Karui besitęsiant, vokiečiams 
užiminėjant vis didesnius Lietuvos plotus, į Rusiją 
pasitraukė apie 200.000 Lietuvos gyventojų. Į ka
riuomenę buvo pašaukta apie 45.000 vyrų. Rusams 
nelaimingai pasibaigusioje Mozūrų operacijoje vo
kiečių nelaisvėn pateko apie 20.000 lietuvių. Taigi 
karo pabaigoje Rusijoje gyveno dar apie 200. 000 
lietuvių.

Caro vyriausybė draudė kitataučiams kokią 
nors politinę veiklą. Kad lietuvių kamienas buvo iš
saugotas Rusijoje, didelis nuopelnas priklauso Du
rnos atstovo M. Yčo vadovaujamam n ukentėj tįsiems 
nuo karo šelpti komitetui. Jis visuose Rusijos už
kampiuose turėjo daugiau kaip 250 skyrių. Jis buvo 
įsteigęs 254 mokyklas, pradedant gimnazijomis ir 
baigiant amatų mokyklomis, daugybę bendrabučių 
moksleiviams ir prieglaudų pavargėliams, taip pat 
šelpė senesnio amžiaus ir ligų prispaustuosius atski
rai gyvenančius lietuvius. Lėšų tiems reikalams jis 
gaudavo pagal sąmatas iš kunigaikštytės Tatjanos 
komiteto (Dšm. 39 p.).

Tik po vasario revoliucijos, kai 1917 m. buvo 
nuversta caro valdžia, susidarė sąlygos ir rusų pa
vergtoms tautoms pradėti rūpintis tolimesniu savo 
likimu. 1917 m. kovo 13 d. kitų tautybių pavyzdžiu 
Petrapilyje buvo sudaryta Lietuvių tautos taryba. Ji 
išrinko Laikinąjį Lietuvos valdymo komitetą ir 
kreipėsi į naująją vyriausybę, kad ji pavestų komi
tetui valdyti visas iš Lietuvos evakuotąsias įstaigas 
ir paremtų k-to pasirengimus organizuoti Lietuvą 
karui pasibaigus. Nors buvo gauta gražių pažadų, 
bet užsimojimų nebuvo leista vykdyti.

(Bus daugiau)

iš pirmųjų mokinių — jo varžytininkas bu
vo latvis Rutenbergas. Eaigęs 6 klases. 
1918 m. vasarą jis grįžo į Lietuvą ir keletą 
mėnesių mokytojavo Pabaisko pradžios 
mokykloje. 1919 m. jis įstojo savanoriu į 
Kėdainių J. šarausko vadovaujamą ko
mendantūrą. Tų pačių metų gruodžio mėn. 
baigė karo mokyklą jaunesniojo leitenan
to laipsniu ir buvo paskirtas į 8 pėstininkų 
pulką. 1920 m. rugs. 22 d. ties Druskinin
kais buvo patekęs į lenkų nelaisvę, bet lai
mingu būdu su kitais 4 draugais pabėgo.

1923 m. A. Rukša išlaikė Panevėžy eks
ternu egzaminus ir gavo brandos atestatą. 
Tada jis pasitraukė iš kariuomenės ir ėmė 
studijuoti Kauno universitete iš pradžių li
teratūras humanitarinių mokslų fakultete, 
vėliau ekonomiją ir galop, prof. J. Balčiko
nio paskatintas, klasikinę filologiją. Dirb
damas gimnazijos mokytojo darbą Panevė
žyje. aktyviai dalyvaudamas visuomeninė
je veikloje, 1933 m. jis baigė Vytauto Di
džiojo u-to filologijos skyrių ir gavo diplo
mą. Po to klasikines studijas gilino Vieno
je pas prof. K. Mrasą — lotynistą ir prof. 
L. Radermacherį —graikistą. Šias studijas 
apvainikavo daktaro laipsniu.

1936 m. rugp. 1 d. dr. A. Rukša švietimo 
ministerio buvo paskirtas Kauno III vals
tybinės gimnazijos direktoriumi. Jo dėka 
ši gimnazija buvo paversta vienintele kla
sikine gimnazija Lietuvoje.

1939 m. Jubiliatas buvo Vytauto Didžio
jo u-to humanitarinių mokslų fakulteto ta
rybos išrinktas lotynų kalbos ir literatūros 
lektoriumi. 1940 m. bolševikų buvo atleis
tas iš gimnazijos direktoriaus pareigų, bet 
paliktas u-te, kur buvo humanitarinių 
mokslų tarybos nostrifikuotas jo daktaro 
laipsnis ir jis pakeltas į docentus. 1941-42 
m., be universitetinio darbo, dr. A. Rukša 
buvo paskirtas Švietimo vadybos genera
linio tarėjo pavaduotoju. 1944 m. jis su 
žmona pasitraukė į Vokietiją ir nuo 1945 
m. gyvena Augsburge. 1946-49 m. jis buvo 
Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinne- 
berge klasikinės katedros vedėju ir ekstra
ordinariniu profesoriumi. Vėliau jam teko 
dirbti IRO. BALFo organizacijose, Lietu
vių Vasario 16 gimnazijoje mokytoju ir 
trumpą laiką direktoriumi ir galop vokie
čių gimnazijose. Dabar jis gyvena kaip 
pensininkas ir dirba mokslinį darbą.

Pirmasis mokslinis dr. A. Rukšos rašinys 
buvo paskelbtas „Jaunojoje Lietuvoje“ 
1929 m. „Klasicizmo reikšmė mūsų kultū
rai“. Pirmasis jo publicistinis straipsnis 
taip pat buvo išspausdintas tame pačiame 
žurnale. Bedirbdamas mokslo darbą u-te, 
dr. A. Rukša su kol. J. Dumčiumi buvo su
planavę per 15 m. paruošti didžiulį moks
linį lietuvių-graikų žodyną. Bet 1944 m. 
bolševikinė okupacija šiuos planus sužlug
dė. Lietuvoje gyvendamas, išvertė Sofok

lio tragedijas (kartu su A. Venclova) ir pa
rašė du mokslinius darbus: „De Catulli car
mine" ir „Diarium Societatis lesu ir lietu
vių kalba Vilniuje (1710-1723)“. Šie dar
bai dėl nenormalių sąlygų Lietuvoje nebu
vo išspausdinti. Pirmąjį darbą išleido Pa
baltijo universitetas, o antrąjį išspausdino 
„Tautos praeitis“ I, 3, 1961.

Didžiausią mokslinio darbo duoklę dr. A. 
Rukša atidavė „Lietuvių Enciklopedijai". 
Jis jai parašė iš viso per 43.000 eilučių. Tai 
sudarytų kelių tomų veikalą. Vis tai moks
liniai darbai iš graikų ir romėnų istorijos, 
religijos, mitologijos, literatūros, kalboty
ros etc. Jis šalia enciklopedijos redaktorių 
tikrai nusipelnė lietuviškojo enciklopedis- 
to vardą.

Ir dabar dr. A. Rukša rašo du didžiulius 
mokslo darbus: „Lietuvos universiteto is
torija nuo jo įkūrimo iki antrosios bolševi
kų okupacijos (1579-1944)“. Tai 420 maši
nėle rašytų puslapių veikalas. Jį leidžia 
Lietuvių profesorių draugija Amerikoje. 
Vyr. redaktorius istorikas ir enciklopedis- 
tas dr. Pr. Čepėnas. Kitas dr. A. Rukšos 
mokslinis darbas „Lietuvos švietimas ir 
mokslas 1920-40 m.“ bus išspausdintas dr. 
Pr. Čepėno redaguojamam kolektyviniam 
veikale „Lietuvos istorija, 1900-1940“. Vei
kalą leidžia dr. Kazio Griniaus fondas.

Jubiliatas ir skaitytojai man atleis, jei 
čia neišvardinsiu gausybės smulkių Jubi
liato mokslo darbų. Tai bibliografų uždavi
nys. Noriu tik tiek pabrėžti kad dr. A. 
Rukša, kaip mokslininkas, pasižymi dide
liu kruopštumu, moksliniu atsargumu, ob
jektyvumu ir darbštumu. Jis, kaip ta 
darbščioji skruzdėlytė, tempia mokslo 
skruzdėlynan šapą po šapo, trūkšlį po 
trūkšlio...
Dr. A. Rukša ne tik mokslininkas, bet ir 
klasikinės literatūros vertėjas. Be Sofok
lio tragedijų, jis yra išvertęs į lietuvių kal
bą Vergilijaus „Enėjidę“, J. Kapočiaus iš
leistą 1965 m. JAV, to paties romėnų poeto 
Bukolikas ir Georgikas (tebėra rankrašty
je). Horacijaus odžių I knygą. Iš Horaci
jaus poezijos „Dirvoje“ atspausdinta odė 
I, II ir III, 30 (Žr. „Dirva“, 1967. V. 29, nr. 
62).

Nors kritikai įvairiai vertino Dr. A. Ruk
šos „Enėjidės“ vertimą, tačiau ir šiandien 
galiu pakartoti, ką prieš keletą meti; esu 
rašęs: „Kai kas žavisi Enėjidės II, IV ir VI 
knyga, tačiau su didžiausiu susižavėjimu 
perskaičiau dr. A. Rukšos visas 12 knygų, 
nes kiekvienoje knygoje, kiekvienoje heg
zametro eilutėje jaučiau vis kitokį grožį. 
Lietuviškojo hegzametro skambumas daug 
kur pralenkia vokiškojo J. Spitzenbergerio 
vertimą“.

Dr. A. Rukša tikrai apsigimęs poetas, ku
ris meistriškai valdo stilių ir jaučia lietu
viškojo žodžio kūrybinę galią.

Jubiliatas yra nemaža darbų atlikęs ir 
visuomeninėje veikloje. Jis yra laikęs daug 
paskaitų įvairiausiomis temomis jaunimui 
ir suaugusių auditorijai. Jis yra tremtyje 
dalyvavęs Lietuvių Demokratų partijos ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio steigime ir 
centro vadovybėse, jis buvo vienas iš 
„Minties“ laikraščio steigėjų-bendradar-

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVIŠKOS PROGRAMOS 

FILIPINUOSE
Australijos „Mūsų Pastogė" rašo: „Vil

ko pirmininko dr. J. K. Valiūno pastango
mis nuo liepos 1 dienos Filipinų sostinėje 
Maniloje radijo stotyje Veritas, kurią 
kontroliuoja Azijos katalikų vyskupai, bus 
pradėta transliuoti lietuviška radijo prog
rama du kartus į dieną po 25 minutes. Šios 
transliacijos tikslas — informuoti Sibiro 
lietuvius tremtinius, nes ši stotis yra labai 
galinga ir jos transliacijos labai gerai gir
dimos visame Sibire.

„Kadangi Filipinuose lietuvių kaip ir nė
ra, tai visą programą Vlikas pristatys juos
telėse įkalbėtą ir įgrotą".

PIRMOS KLASĖS DAINININKAS
Gegužės mėn. numeryje rimtajai mu

zikai plokštelėse skirtasis britų žurnalas 
„Record review“ visą skiltį paskyrė Lietu
vių Meno Klubo išleistąją! Kipro Petraus
ko plokštelei, nurodydamas ir adresą, kur 
plokštelė gaunama (o ji ir gaunama per 
Klubą).

Žurnalas davė visą smulkią plokštelės 
metriką, išvardydamas, kas dainuojama 
(lietuviškų dainų pavadinimai ir surašyti 
lietuviškai). Ta proga išspausdintas ir 
naujas pasisakymas John Freestone, kurio 
nuomonė apie K. Petrausko dainavimą jau 
anksčiau buvo išpopuliarinta. Čia jis dar 
kartą tvirtina, kad K. Petrauskas buvo 
„pasaulinės klasės dainininkas“, turėjęs 
„puikų lyrinį balsą”, dainavęs geru stiliaus 
pajutimu.

J. Freestone išvada: jis nuoširdžiai re
komenduoja tą nepaprastą plokštelę vi
siems. kas mėgsta gerą dainavimą, ir 
tiems, kurie domisi Rytų ir Vidurio Euro
pos tautų liaudies muzika.

MADŲ PARODOS
New Yorko lietuvės moterys balandžio 

mėn. suruošė šeštąją madų parodą.
Madų parodos organizuojamos grynai 

labdaros tikslais. Šių metų pelnas skiria
mas Neringos mergaičių stovyklai, kurią 
ruošia Putnumo seselės.

NAUJOJI VILTIS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga ir 

„Neo-Lithuania“ korporacija nutarė pradė
ti leisti tautinės krypties politinį ir kultū
rinį žurnalą „Naujoji Viltis“.

Žurnalas tęs pirmųjų viltininkų A. Sme
tonos ir kan. J. Tumo-Vaižganto idėias da
bartinėse sąlygose. Numatoma leisti vieną 

bių. Jis buvo išrinktas Krašto Valdybon ir 
vienerius metus ėjo sekretoriaus pareigas, 
kelias kadencijas buvo Garbės Teismo na
rys. Krašto tarybos narys etc.

Dr. A. Rukša išvarė platų barą pedagogi
nio, mokslinio, literatūrinio ii’ visuomeni- 
nio-politinio darbo srityse. Savo pozity
viais darbais Jubiliatas yra didžiai nusi
pelnęs mūsų tautai. Baigdamas drįstu pa
linkėti Jubiliatui ilgiausių, našiausių ir kū
rybingiausių metų! 

ar du 'kartus per metus. Redakcinę kolegi
ją sudaro dr. J. Ealys, A. Diržys ir A. Lai- 
kūnas.

DAIL. K. VARNELIS PARODOJE
Čikagoje dail. K. Varnelis su 2 kitais 

garsiais moderniojo meno atstovais ame
rikiečiais išstatė savo kūrinius modernio
jo meno muziejuje.

Pernai dail. K. Varnelis laimėjo 1.000 
dol. už savo modernųjį meną.

ANSAMBLIO SUKAKTIS IR 
PLOKŠTELĖ

Po karo Vokietijoje garsinęs Lietuvos 
vardą dainomis ir tautiniais šokiais, „Čiur
lionio“ ansamblis. įsteigtas ir vadovauja
mas muziko J. Mikulskio ir emigravęs į 
JAV Clevelandą. atšventė 30 metų jubilie- 
jų.

Ta proga ansamblis išleido 2 ilgo groji
mo plokšteles su 28 dainomis. Pelnas bus 
skiriamas ansamblio monografijai išleisti.

MENO ISTORIJOS DAKTARĖ
Raquel Catalina Kulionytė. gimusi Beri- 

sse, Argentinoje, pernai La Platos univer
sitete gavo meno istorikės doktoratą.

Jos diplominis darbas bu.vo Lituanistinio 
meno istorija. Tai pirma lietuvaitė Pietų 
Amerikoje, gavusi universiteto diplomą už 
lituanistinį darbą.

ARGENTINOS LIETUVIUOSE
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje at

stovų suvažiavimas įvyko balandžio mėn. 
Jame dalyvavo 60 skyrių ir komisijų dele
gatai. Draugija veikia nuo 1914 m„ ir da
bartinis jos pirmininkas yra Raul J. Stalio- 
raitis. Kaip matyti iš „Argentinos Lietuvių 
Balso", draugija yra nesrovinė ir rūpinasi 
savišalpos darbais ir sklypų prekyba.

KIEK KAINAVO ENCIKLOPEDIJA?
Lietuviškos enciklopedijos leidėjo J. Ka

počiaus apskaičiavimu. Enciklopedija kai
navusi 1.370.300 dolerių. Leidėjas turi 
51.000 dol. nuostolio. Neatsilyginusių už 
Enciklopediją padarytasis nuostolis siekia 
25.000 dol.

NEIŠSAKOMOJI GALYBĖ
•Dabar pasilieka tie trys dalykai: tikė
jimas. viltis, meilė; tačiau didžiausias 
tarp jų yra meilė' (Kor. 13. 13).

Meilė yra protingos valios veiksmas, tai 
palankumas asmens kitam asmeniui su no
ru bendrauti su juo. Kam yra svambi meilė 
žmonių gyvenime, vaizdžiai rašo šv. Povi
las ap. ‘Jei aš 'kalbėčiau žmonių ir angelų 
kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau 
kaip žvangantis varis ir skambantis kiir- 
bolas... Meilė yra kantri, maloninga. Meilė 
nepavydi, nesielgia sauvalingai. nesipučia. 
Ji yra nesididžiuojanti. neieško savo nau
dos. nesusierzina, neįtaria piktumu, nesi
džiaugia neteisybe, o džiaugiasi tiesa- visa 
nukenčia, visa tiki, visa ko viliasi, visa pa
kelia*. (1 Kor. 13).

Kas yra taikytina žmonių savitarpio san
tykiams. tas daug tauresniu būdu sakytina 
apie Dievo ir žmogaus savitarpinę meilę. 
Meilė visa nugali.
Užslėpti turtai

Visagalis Dievas apdovanojo žmogų im
liu protu ir laimės noru. Eegerindamas sa
vo aplinką, surado neišsakomai didelę jėgą 
dulkėse — atomuose. Atominę jėgą plačiai 
naudoja savo reikalams. Išmoko skaldyti 
atomus ir ten glūdinčią galybę priversti 
sau tarnauti. Ne žmogus sukūrė atomus. 
Ne žmogus į juos uždarė skaičiais sunkiai 
apibrėžiamą jėgą. Atominės jėgos fizikas 
L. Meither nustebęs pareiškė: ’Tik dides
nės jėgos, negu gali turėti žmogus. sukr:vė 
ir valdo atominę jėgų'.

Kadangi tai tinka kiekvienos medžiagos 
atomui, o visas pasaulis yra nepaprašai 
didelio atomų skaičiaus rinkinys, turim? 
pripažinti, kad tos jėgos Kūrėjas yra D'e- 
vas. Fizikas Jurgis Davis sako: ‘Jei visa's 
būtų pati save sukūrusi, ji savyje turėtų 
Kūrėjo jėgą, ir mes būtume priversti teig
ti. kad pasaulis yra Dievas, bet taip nė~a: 
pasaulis nėra Dievas, — jis Dievo kūrinys. 
Prikryžiuotoji meilė

Dievo meilė žmogui reiškiasi gausiose 
dovanose. Dievas apdovanojo mūsų pri
gimtį dideliais dvasios ir kūno savumais, 
polinkiais, pomėgiais, jėgomis ir siekiais. 
Įsikūnijęs Dievo Žodis, antrasis asmuo švč. 
Trejybės, žmonių kalba skelbė amžinąsias 
tiesas. O tiesa padaro žmones laisvus, ga
linčius pasiekti amžinuosius tikslus. Nedė
kingi žmonės prikryžiavo Kris'v. Bet jis 
kėlėsi. Jis gyvas. Jis kviečia pas save vi
sus. 'Ateikite pas mane visi, kurie vargsta
te ir esate apsunkinti, ir aš jus a'-aivinsiu. 
Imkite sau mano jungą ir mokyk 'ės iš m”- 
nęs. nes aš romus ir nuolankios šird' s: 
taip jūs rasite savo sieloms poilsio. Nes 
mano jungas saldus ir mano našta lengva' 
(Mato 11. 28).

K. A. M.
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LAIŠKAS IS NOTTING HAMO
Tegu ir gražiausia gėlė, kuri diena iš die

nos žydėtų tuo pačiu žiedu ir diena iš die
nos puoštųsi tais pačiais lapais iš šimtme
čio į šimtmetį, būtų jau mirusi tik baigusi 
sukrauti tą savo puikų amžiną žiedą. Su
stingimas yra dėsnis ue tik priešingas gy
vajai gamtai, bet ir iš viso neįmanomas 
viskam. įkas supa mus šioje žemėje.

Žmogus, sumaniausias ir veikliausias vi
sų gyvių tarpe, gimsta su instinktu siekti 
tikslų ir jiems veikti. Tie tikslai yra dik
tuojami tai jo asmeniškų reikalavimų, tai 
dvasinės bei medžiaginės aplinkos sukur
tos žmonių generacijų prieš jį. Žmogaus 
sėkmė jo gyvenime ir priklauso nuo jo su
gebėjimo ne tik įsisąmoninti bei suprasti 
tų paveldėtų dvasinių bei medžiaginių tur
tų vertingumą, bet ir perduoti juos gyvus 
ir dar daugiau vertingus sekančiai genera
cijai. O tai vėl reiškia, kad šis turtų pavel
dėjimas uždeda žmogui naujas pareigas, 
nuolatos kelia naujas problemas, kurias 
jis. kad nesustingtų, bet gyventų, privalo 
spręsti ir jų sprendimui veikti.

Pasididžiuot in i ir gražūs buvo Aušros 
laikai Lietuvoje! Bet kas iš jų būtu likę, 
jeigu sekanti generacija būtų jais tik gro- 
žėjusis ir nebūtų vykdžiusi to Aušros lai
kų paveldėjimo uždėtųjų pareigų? Aušros 
laikai būtų mirę. Nepriklausomos Lietuves 
niekuomet nebūtų buvę. Dvasiškai lietuvis 
būtų gal nustojęs alsavęs.

Ir štai šios pabiros mintys kažkaip ri
kiuojasi ir glaudžiasi į vieną sakinį — žmo
gus vien savo prigimtimi yra skirtas siekti 
ko nors naujo ir savo siekimams veikti net 
irgi tokiais atvejais, kada jo siekimai ir jo 
veikimas vestų jį į jo paties sunaikinimą. 
Jis negali merdėti, jis negali ir atgal eiti.

Sutinku, kad šis sakinys praskleidžia už- j 
dangą paskutiniųjų žmogaus siekimų tra-1 
gėdijai. Deja, žmogus neturi kitokio pasi
rinkimo — jis privalo siekti, jis privalo 
veikti. Ar žmogus veikia savęs sunaikini
mo ar savęs patobulinimo linkui, priklauso 
nuo to. kiek ir kaip jis įsisąmonina iš anks- 
tybesnių generacijų paveldėtuosius dvasi
nius ir medžiaginius turtus, kiek ir kaip 
jis supranta gyvenamojo laiko uždavinius 
ir kiek tinkamai pasirenka priemones 
tiems uždaviniams spręsti.

Kodėl jaunimas vaikšto ilgaplaukis, abe
jingas, nusivylęs? Kodėl jis maištauja, ke

lia riaušes, laužo ir degina? Kodėl tokių 
senų žmogaus sukurtų institucijų pagrin
dai. kaip, pvz., bažnyčios, atrodo, braška, 
norėtų skilti ir subyrėti? (o kokio naujo 
pastato ji norėtų, tai bažnyčia pati dar ne
žino). Kodėl žmogus ir jo visa bendruome
ninė sandara, atrodo, yra atsidūrusi neži
nioj ir žemės kamuolys, ant kurio jis gyve
na. atrodo, štai gal šiandien, o gal rytoj, 
kaip pritvinkusi pūslė, paims ir sprogs be 
plano?

Mokslininkai, dvasiškiai, menininkai, 
kariai ir politikai, kudloti ir nuplikę, apsi
rengę ir nuogi — visi šiandien svarsto tą 
patį klausimą: kaip ilgai dar?..

Tai ne pirmas atsitikimas Europos isto

Po Chicagos dangum
Po koncertų. Chicagoj šį pavasarį paren

gimų kas savaitgalis pilna. Negali visus ap
eiti. Praėjęs čia mūsų solistės Šukytės kon
certas sukėlė lietuviams pasididžiavimą, 
kad iš mūsų tarpo taip aukštai iškyla žmo
nės.

Chicagą aplankė ii- trys iš pavergtos Lie
tuvos solistai: Noreika, Kaniava ir Dauno
ras. Jie kaip menininkai geri, daug jų kū
rinių Chicagos lietuviai klausosi per radi
jo valandėles, tik audrą čia sukėlė tai. kad 
Okupantas juos čia siunčia. Spauda įvairiai 
tuos koncertus įvertino, o ..Naujienos“ dar 
išaiškino ir tai. kodėl pavergtasis solistas 
čia turi dainuoti. Kiti laikraščiai tylėjo. 
Palyginus su Chicagos lietuvių skaičiumi, 
tai labai maža jų tuos koncertus lankė.

Amerikos mokyklose išryškėjo, kad pro- 
resūra ir mokytojai mažai teauklėja jauni
mą krašto meilės, pagarbos savo vyriau
sybei. vėliavai, gerbimo kito turto, mora
lės, jaunimas nenori eiti į kariuomenę. Ne
didelės grupės kelia triukšmą, o spauda. 
TV ir radijas išpučia didelį burbulą.

Džiugu, kad lietuviškas jaunimas toj 
maišaty nedalyvauja. Jis buvo gegužės 
mėn. pradžioj susirinkęs rimtai spręsti lie
tuvybės išlaikymo problemų. Mokslus ei
nantis jaunimas mažai mūsų spaudos skai
to, lituanistinis paruošimas menkas, ta
čiau jaunimas nori veikti, rengia simpoziu
mus, iškylas, stovyklas, studijų savaites. 
Kai kurie suvažiavę į Chicagą skundėsi, 
kad nėra išleistos Lietuvos istorijos.

Buvusių Anglijos lietuvių klubų judėji
me iškilo susijungimo problema. Ges. 10 d. 
įvykęs AL Klubo susirinkimas vienbal
siai nutarė, kad reikia pagaliau užbaigti 
ginčus ir kartu visiems suėjus dar daugiau 
veikti. Netrukus bus abiejų klubų bendras 
susirinkimas ir išrinkta valdyba.

rijoj, kad žmogus taip staiga pasikeistų, 
kaip jis tai padarė mūsų gyvenamajame 
šimtmetyje. Dvi siaubingos karo audros 
juk negalėjo praūžti, visai nepaliesdamos 
žmogaus. Visų pirma žmogus tapo iki tam 
tikro laipsnio nuvertintas, o nusivertinęs 
jis pradėjo abejoti savim, visų savo kūri
nių vertingumu. įskaitant Dievą. Visu kuo 
abejodamas, jis pasijuto dvasiškai išsem
tas. tuščiaviduris ir pasimetęs. O pasime
tęs jis arba visai nusivylė ir pasitraukė ra
miai sau gyventi, siekdamas tik viena — 
galimai pagarbiau pragyventi iki galo (tai 
senoji generacija), arba protestui prieš se
nąją santvarką užsiaugino barzdas, nusi- 
nuogino ir išėjo į laukinį primityvų gyve
nimą ieškoti naujų gyvenimo tikslų, naujos 
prasmės, naujų stabų (tai naujosios gene
racijos dalis).

Tačiau daugumai nė vienas tų dviejų ke
lių pasirodė nepriimtinas. Šios daugumos 
žmogus, kad ir tiek pat nusivylęs, kad ir 
tiek pat nusivertinęs, kad ir tiek pat pasi
metęs. apsisprendė likti ten, kur jis yra, 
ieškoti naujų gyvenimo idealų ir tikslų, 
kurti naujas vertybes ir griauti senas.

♦ ♦

Naujas vertybes kuriant, niekas tiek 
daug nepasitarnavo, kaip mokslas. Įsidė
mėkime: nė viename žmogaus civilizacijos 
saulėtekio horizonte, ar tai Azijos, ar tai 
Afrikos, ar pagaliau pačios Europos tūks
tančių metų būvyje, mokslas nedavė tiek 
daug ir tokių žymių žmogaus likimą ap
sprendžiančių išradimų, kaip kad šio šimt
mečio tik septyniasdešimties metų laikotar
pis. Kai kurie mums jau labai gerai žino
mi išradimai įgalina žmogų girdėti ir ma
tyti, kas vyksta už tūkstančių mylių; pa
pusryčiavus Londone, papietauti Vašingto
ne, o iš ten nuskristi į mėnulį; padaryti Že
mę neišsemiamu žmogaus gerovės šaltiniu 
arba susprogdinti ją į dulkes; padaryti že
mės dirvą dar našesnę arba pasiųsti ūki
ninką su visais jo padargais ir gyvuliais į 
muziejų, o pačiam valgyti fabrikuose pa
gamintą maistą; pagaliau gimti gamtos 
tvarka arba gal artimoj ateity būti pagim
dytam stiklinėje pagal užsakymą — ber
niuku ar mergaite, mokslininku ar kariu, 
geraširdžiu samariečiu ar žiauriu galvažu
džiu.

Aš esu tikras, kad šis sakinys skamba vi
siems, kaip ir man. tarytum pasaka , arba 
sugalvota nesąmonė. Bet tai yra tikrovė, 
tai naujas pasaulis, kuriame mes jau gyve
name arba greitu laiku gyvensime. Tas pa
saulis, gal jūs tūli pasakysite, yra įdomus, 
viliojantis, intriguojantis, bet aš dar pri
dursiu: ir labai klastingas, žiaurus, drama
tiškas. Ar žmogus pasirinks gyventi su lai
mingojo šypsena, ar rūsčiu veidu keliaus į 
savęs sunaikinimą, priklausys nuo jo pa
ties, t. y. nuo tos daugumos, kurią buvau 
tik paminėjęs. Tuo tarpu norėčiau tik pa
stebėti, kad žmogui, bandančiam šypsotis, 
atrodo, nesiseka, nes jo šypsena reikalau
ja daug ir didelių pastangų. Atseit, dau
guma tarytum lyg ir veda žmogų į jo su
naikinimą. užuot vedusi į jo naują atgimi
mą.

*
O kas yra (a dauguma?

LB Chicagos Apygardos suvažiavime bu
vo išrinkti nauji valdybos nariai. Pirmi
ninkas dabar yra J. Jasaitis, vicepirm. A. 
Juškevičius, nariai K. Radvila. A. Būga, J. 
Vaičiūnas, K. Rožanskas ir K. Januška.

Birželio 6-7 d. d. įvyksta LB tarybos rin
kimai.

Jaunimo Centras praplečiamas. Tėvai Jė
zuitai rūpinasi, kad lietuviškas centras 
Chicagcje, kuriame vyksta įvairūs paren
gimai, susirinkimai, pr~odos, pamokos, kur 
dar norima ir sporto salės, vietos bibliote
kai ir I :etuvių Archyvui, būtų patogus. 
Kun. Kubilius, kuris statyba daugiausia 
sielojasi, dabar turėjo perimti ir radijo va
landėlių vedimą. Jaunimo centro salėj ne
seniai įtaisytas filmoms rodyti ekranas.

Organizacijoms ir tautiečiams padedant, 
iki rudens, tikimasi, bus galima jau atida
ryti naująsias patalpas.

Lietuvių Plazoj, kur yra Marquette Par
ko cen' -as. Gimimo bažnyčia. Švento Kry
žiaus ligoninė, Marijos auikšt. mokykla, 
birželio 7 d. įamžinama į „Lithuanian Pla- 
zos“ virtovę. Tam tikrame skaičiuje blokų 
jau bus įvestas tas vardas.

Šiais metais atžymimas ir 100 metų nuo 
pirmo l'etuvio įsikūrimo Chicagoje. SMM 
Gimimo parapijoj veikia ir daugybė įvai
rių organizacijų. Šį kartų noriu paminėti 
Šv. Vardo draugiją. Ji priklauso diecezijai, 
tik mūsų parapijoj lietuviai jai priklauso 
(yra vienas kitas kitatautis). Dabar pir
mininkauja J. Žeberskis.

Chicagos Alto skyrius, kurį sudaro įvai
rios organizacijos, kasmet iš eilės renka 
naują pirmininką ir valdybą. Šių metų pir
mininku išrinktas kun. A. štašys iš A. L. R. 
Katalikų federacijos.

Balys Brazdžionis j

Niekuomet gyventojų skaičius Europoje 
neaugo taip sparčiai, kaip mūsų laikais. 
Tik pastarojo pusantro šimtmečio bėgyje 
Europa ne tik patrigubino savo gyventojų 
Skaičių, bet dar net apvaisino tokius konti
nentus. kaip Australija ar Amerika. Tuo 
būdu atsirado žmonių minios. Vos tik pra
slinkus šimtmečio pusei, minia pradėjo įsi
galėti. pradėjo reikalauti sau teisių, pradė
jo keisti paskirą žmogų. ir tapo svarbiu 
žmogaus bendruomeninės sandaros veiks
niu. Ir štai toji dauguma — minia! Toji nu
žmoginta dauguma, užkariavusi jau mil
žiniškus plotus ir suradusi sau vadus, ver
žiasi toliau...

Minia yra vienas keisčiausių žmogaus 
bendruomenės padarinių. Ji, savaime aiš
ku. negali galvoti arba protingai veikti. Ji 
vadovaujasi tik savo gaivališku instinktu 
arba savo egoistiškų geislų jausmais; savo 
veiksmais ji yra nepaprastai agresinga, 
žiauri, ir jos kasdieninė malda yra smur
tas. Siekianti kurti, ji griauna ir ant griu
vėsių pastato naujus stabus, kuriais ji 
greit nusivilia. Bet naujai pastatytieji sta
bai dabar jau būna galingesni, ir minia pa
tampa verge.

Štai toji pasimetusi dauguma, kuriai su
krėsta, išdalyta, pavargusi abejinga Euro
pa, atrodo, gal patikės savo šimtmečiais 
kurtuosius ir sukrautuosius turtus, įgalins 
išrūšiuoti gausiai plaukiančias mokslo ver
tybes ir panaudoti jas žmogui.

Ar ši dauguma panaudos visa tai pasi
metusio žmogaus atgimimui, ar jo visiš
kam sunaikinimui? Aš manau, kad atsaky
mas seka savaime, nes atgimimui reikalin
gi nauji idealai, kurių minia neturi ir ne
gali turėti. Norėčiau priminti Dubčeko ne
vilties šauksmą — grąžinti žmogui žmo
gaus veidą. Prahoje tuo laiku gyveno stu
dentas Palach, kuris susidegino žmogaus 
veido vardan, bet Paryžiaus, Romos, Ber
lyno studentai degina žmogų savo nužmo
gintų stabų pergalei. Stabai žygiuoja, žmo
gus gyvena baimėje.

Vakarų Europa arba suras naujus gyve
nimo idealus ir juose atgims, arba taps mi
nios gaivališkų instinktų bei smurtų auka 
ir taps nauju rytų koncentracijos stovyklos 
priestatu.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

LIETUVOJE
LIGONINĖS PRIESTATAS

Panevėžyje pastatytas naujas ligoninės 
priestatas su kraujo perpylimo stotim, chi
rurginiu bloku ir keturiomis moderniai 
įrengtomis operacinėmis. Veiks ir nauji’ 
skyriai, kurių dar nebuvo — vaikų chirur
ginis, urologinis ir neurologinis. J naujas 
patalpas persikels ir traumatologijos sky
rius.

SKĘSTANČIŲ GELBĖJIMO DRAUGIJA
Lietuvoje įsisteigė Skęstančiųjų gelbėji

mo draugija.

DIPLOMAS UŽ NUOPELNUS
Sovietų Sąjungos profesinių sąjungų 

centro Taryba suteikė aukščiausią lenininį 
diplomą Kauno P. Ziberto šilko kombina
tui už mokslinį darbo organizavimą.

Per dvejus metus pertvarkant gamybą 
buvo panaudota 213 naujovių, kurios atpa
laidavo 486 darbininkus ir davė 623 tūks
tančius metinės ekonomijos.

AUKŠČIAUSIAS MEDIS
Aukščiausias medis Lietuvoje yra Prie

nų miške. Tai pušis, kurios aukštis 45 met
rai, o skersmuo 86 centimetrai.

NUORŪKA PANERIŲ MIsKE
Nerūpestingas iškylautojas numetė ciga

retės nuorūką ir padegė Panerių mišką 
Vilniaus aps. Gaisras buvo laiku pastebė
tas ir per valandą užgesintas.

KIEK TURISTŲ LAUKIAMA?
Tarybinė Lietuva tikisi šią vasarą su

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.

Susitikimas
JUBILIEJINIS VOKIETIJOS

(tęsinys iš praeito numerio)

Diskusijos
Nutarta pirma trumpai peržvelgti Baž

nyčioje vykstančias apraiškas, o paskui 
svarstyti ateitininkiškąsias problemas.

Pastebėta, kad netikslu yra kalbėti apie 
Bažnyčios krizę ar tragediją, o tiksliau bū
tų sakyti, kad vyksta įtampa ar tragiką. 
Taip pat netikslu yra teigti, kad Bažnyčia 
yra įsikibusi į senas formas.

Tridento Santaryba buvo sugipsavusi 
Bažnyčios kojas, kad išlaikytų ją atsparią 
prieš reformas. Po keturių šimtmečių sun
ku pradėti iš karto laisvai judėti. Dėl to B. 
ir dabar bijosi sparčiai ir drąsiai žengti. Ji 
gyvena baimėje. Baimės jausmo vedama ji 
dažnai keičia savo nuomonę.

Buvo diskutuojamas meilės ir tiesos pri
matas. Pranešėjas teigė, kad ir dabar Kat. 
Bažnyčioje tiesa stovi aukščiau už meilę. 
Krikščioniškoji tiesa yra meilė. Be to, tie
sa yra tuščias butelis, į kurį galima daug 
ką įpilti.

Sekminių pietūs
Tik nedaugelis iš suvažiavimo dalyvių 

buvo ragavę garsių, net į spaudą jau spė
jusių patekti memmingeniškio Radžio kep
tų viščiukų. Daugumas nekantriai laukė 
pietų, kad galėti; paragauti, nes jau iš ry
to pastebėjo tarpe virėjų besisukiojantį 
baltu chalatu apsivilkusį vyriškį. Jis ir bu
vo garsusis Radis, atvykęs su savo kepimo 
aparatu ir visais reikalingais priedais. Dar
bas vyko sparčiai. Keliasdešimt gražiai pa
rudavusių vištukų bematant išsitiesė ant 
stalo, ir pietūs galėjo būti pradėti punk
tualiai 13 vai.

Diskusijų tąsa
Po skanių pietų, trumpos iškylos pėsčio

mis ar automobiliais ir kavutės, vyko gy
vos diskusijos antros simpoziumo dalies te
ma.

Simpoziumo vedėjas dr. J. Norkaitis iš
kėlė keistenybę: carinės Rusijos okupacijos

laukti apie 7.000 užsienio turistų.
„Tiesoje“ rašoma, kad dabar bus galima 

turistiniais maršrutais pamatyti Vilnių. 
Kauną. Trakus, Pirčiupius ir Druskinin- 

Tnisl
Pats didysis antplūdis laukiamas liepos 

viduryje, kai Vingio parke Vilniuje įvyks 
dainų šventė.

PROF. A. MINKEVIČIUI 70 METŲ
Lietuvos augalijos tyrinėtojui prof. An

tanui Minkevičiui sukako 70 metų ir 45 
metai mokslinio tiriamojo ir padagoginio 
darbo Kauno ir Vilniaus universitetuose.

Jis yra tyrinėjęs Lietuvos samanas, gry
bus (ypač parazitinius), dumblius, kerpes. 
Daug yra dirbęs augalų ligų srityje.

1932 m. jis Ciurike už dezertaciją apie 
narkozės įtaką augalų apsikrėtimui para
zitiniais grybais gavo gamtos daktaro 
laipsnį. Po karo ėmė tyrinėti Lietuvos den
droflorą, parašė veikalą apie grybines me
džių ir krūmų ligas, vadovą samanoms pa
žinti (šis darbas susilaukė respublikinės 
premijos). Taip pat daug rašė knygų ir 
straipsnių apie Lietuvos florą.

Daugiau kaip 20 jo vadovaujamų studen
tų apgynė disertacijas ar baigia rašyti kan
didatinius darbus.

VENCLOVA, PASIRODO, GERIAUSIAS 
POETAS

„Poezijos pavasario“ šventės proga orga
nizacinis komitetas nutarė paskirti Salo
mėjos Neries prizą už geriausią šių metų 
poezijos knygą A. Venclovai. Jo knyga pa
vadinta „Mėlyno Nemuno vingis“.

Woerishofene
ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
J. LUKOŠIUS

ir autoritetinio režimo metu nepriklauso
moje Lietuvoje, kai ateitininkų veikla bu
vo draudžiama, jie buvo dinamiškiausi, o 
dabar, kai naudojamasi visiška laisve, pa
stebima stagnacija ir neveiklumas. Kodėl 
taip yra? Pagrindinė sendraugių funkcija 
šiandien būtų palaikymas ryšių su savo 
buvusiomis korporacijomis, su studentija 
ir moksleiviais. Ateitininkai turi daug var
žovų — parapija, Bendruomenė, Liet. kat. 
mokslų akademija ir kit.

Savo gimtojo krašto netekimas neturė
tų būti kliūtis veikiat. Priešingai, ta aplin
kybė privalėtų dinamizuoti •— stengtis iš
kovoti Lietuvai laisvę. Prieštarauta vyres
niųjų sendraugių įtaigai, kad žmogiškieji 
junginiai ilgiau kaip 50 metų egzistuoti ne
gali, o ateitininkai jau yra sulaukę 60 me
tų ir rodo merdėjimo žymių. Tokį tvirtini
mą sunku būtų paremti gyvenimo pavyz
džiais. Vyresniesiems skaudu buvę klausy
tis jaunųjų priekaištų Bažnyčiai, tuo pa
grindu dirbtinai dramatizavusių padėtį. Iš 
tikrųjų šiandien Bažnyčioje yra daugiau 
laisvės, negu kada nors anksčiau, o mini
maliausia drausmė reikalinga, kad nebūtų 
nueita į anarchiją.

Lietuva šiandien yra vieta, kur bando
ma sovietų galybė. Galime susilaukti džiu
gių ar liūdnų įvykių. Ateitininkai turį būti 
ideologiškai ir politiškai pasiruošę viso
kiems įvykiams. Šokiai nėra veikla: Moks
leiviai, net ir Studentai ateitininkai nesu
geba diskutuoti su komunistais, Tuo tarpu 
Lietuvoje politinis švietimas yra intensy
vus, ir kiekvienas komunistas žino suk
čiausius atsakymus į įvairius klausimus. 
Pateikta pavyzdžių, kokią suktą propagan
dą ir-šmeižtus naudoja komunistai Lietu
voje prieš savo priešininkus. : ■

Jaunieji pageidavo, kad ateitininkų ideo
logija būtų patraukliai pateikta tiems, iš 
kurių tikimasi narių. Dabartiniame savo 
užvalkale ji atrodo reakcinga arba, nieko 
nesakanti. Reikia būti atviriems pasauliui 
ir eiti su laiku. Reikia gyvo dialogo.

Iš kitos pusės buvo pastebėta, kad dia
logas vyksta tik tada, kai kalba abi pusės. 
O kai vienas kalba, o kitas tyli arba užsi
kemša ausis,’ kad nieko negirdėtų, tada nė
ra jokio pokalbio. • • •

Moksleivių ateitininkų vadai painforma
vo, kad padėtis nėra taip bloga, kaip kai 
kurie vyresnieji galvoja. Jaunieji ateitinin
kai uoliai susipažįsta su ideologija, gilinasi 
į religines problemas, ir ne vienas jų šioje 

"sfityjė ’daūgi aū išmario,“hegirka1"ktrrtc vy
resnieji. •

Lietuvoje apie ateitininkų veiklą svetur 
žinoma, nors nedaug. Pažįstami net kai ku
rie darbai. Pavyzdžiui, dr. Girniaus „Žmo
gus be Dievo“ okup. tėvynėje plačiai skai
toma. Knyga savomis priemonėmis daugi
nama ir eina iš rankų į rankas. Bet, nepai
sant to, reikia daryti įtaką kraštui, apvai
sinti jį savomis idėjomis. Tam tikslui pra
vartu būtų sudaryti branduolį, kuris ruoš
tų medžiagų.

Pabaltiečių studentų krikščionių sąjun
gos vardu suvažiavimą pasveikino jos sek
retorius Arth. Hermanas. Jis pastebėjo, 
kad Sąjungos problemos yra panašios į at
eitininkų.

Meninė programa
Po vakarienės vyko meninė . programą, 

atvežta iš Romuvos, kurios, be savųjų, žiū
rėjo ir keliolika vokiečių: vietos policijos 
vadas ir parapijos komiteto pirmininkas 
Duerk, bažnyčios maršalka Seitz, Augs
burgo srities laikraščio Mindelheimo apskr. 
skyriaus redaktorius Habermann ir būrelis 
vietos jaunimo. Pranešinėtojas kun. Br. 
Liubinas svečius su atskirais programos 
numeriais taikliai supažindino vokiečių- 
kalba.

Rimtam susimąstymui minčių pateikė 
dialogas tarp gyvo ir mirusio žmogaus., pa
imtas iš „A’ePies“ 1962 m. 8 nr, pailiust
ruotas spalvotais šviesos paveikslais ir Be
thoveno 5-ąja. Vasario 16 gimnazijos moki
nės, vadovaujamos ir paruoštos mokyt. E. 
Tamošaitienės, padainavo 3 partizanų dai
nas ir 3 iš Motinos dienos repertuaro. Taik
liai sąmojingas, bet neužgaulus buvo ELI 
reportažas apie suvažiavimą, iš komiškos 
pusės palietęs visus svarbiuosius jo daly
vius. Tuoj pat žiūrovai įsi‘ikmo. kad mo
kinės moka ne tik gražiai dainuoti, bet ir 
dar gražiau šokti. Jos pašoko Lenciūgėlį 
(su R. Palazir.Sku). Kervrnę. Nemunėlį, 
Mi'kitienę ir Lėlių šokį (Živilė Vilčinskai'ė 
ir Romaną Žu'autai'ė). F.o'arpiais Kris
tina Sutkaitytė ir Kęstutis Ivinskis dekla
mavo eilėraščius, o kun. St. Šileika su 
akordeonu išjudino visus žiūrovus dainuo
ti liaudies dainas.

Po programos jaunimas dar ilgai šoko, o 
vyresnieji šnekučiavosi prie stiklo vyno. J 
šokius ir nuoširdžius pokalbius įsijungė ir 
vokiečiai svečiai.

(Bus daugiau)

PIRMOJI FILATELIJOS PARODA
Vilniuje istorijos-etnografijos muziejuje 

gegužės 16 d. buvo atidaryta ir vieną sa
vaitę velkė pirmoji okup. Lietuvoje „res
publikinė“ filatelijos paroda. Eksponatus 
pateikė daugiau kaip 20 filatelistų iš įvai
rių Lietuvos miestų. (ELTA)
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JAUNIMO VADOVŲ POSĖDIS

Jaunimo sąskrydžio Manchesteryje nu
matytasis jaunimo vadovų posėdis įvyks 
birželio 20 d., šeštadienį, 3.30 vai. popiet, 
Socialinio Klubo patalpose.

Posėdis pradedamas punktualiai, dėl 
prašome nesivėlinti.

(o

die-

yra 
jos

žinomas, kaip pajėgus, stiprus vienetas, tai 
šių pamaldų metu labai maloniai nustebi
no lietuvių jaunimo choras, nedidelis skai
čiumi, bet labai gražiai, žavingai sugiedo
jęs Tėve mūsų.

Šia proga reikia pasveikinti tiek jauni
mo choro vedėją, tiek patį jaunimą ir pa
linkėti sėkmės ir ištvermės toliau lavintis 
ir tobulėti. Visų mūsų padėka jiems už 
gražų giedojimą!

Taip pat reikėtų pasveikinti ir Baltų Ta
rybą, kuri ėmėsi iniciatyvos, surengdama 
įspūdingas pamaldas, sudarydama progą 
bendrai pasimelsti už mūsų kankinius, 
raudonojo Maskvos teroro aukas.

(a. p.)

už

VAŽIUOJANTIEMS J KOPLYČIOS 
ŠVENTINIMO IŠKILMES

Kaip jau spaudoje buvo skelbta, lietuvių 
koplyčios Šv. Petro bazilikos kriptoje šven
tinimo iškilmėms yra paskirtos trys 
nos: liepos 7,8 ir 9.

Be oficialiajai daliai skirto laiko, 
pramatyta galimybė apžiūrėti Romą,
paminklus, ypač susijusius su Lietuvos is
torija, bei jos apylinkes. Antradienio (lie
pos 7 d.) vakaras skirtas kelionei j garsią
ją „Vilią d'Este“, esančią Tivolyje; ket
virtadienio (liepos 9 d.) ryte pramatyta 
pačią Romą apžiūrėti, o po pietų kelionė 
per Romos apylinkes ir vizitas pas prie 
Frascati įsikūrusius tėvus saleziečius.

Visos kelionės vyks samdytais autobu
sais. ir nustatytos tokios kainos, kurios pa
togumo dėlei čia paduodamos doleriais: lie
pos 7 d. vakaras — 2,50 dol.; liepos 9 d. ry
tas — 1,50 dol.; liepos 9 d. popietė — 3,00 
dol. Taigi iš viso susidaro 7 dol. suma, kas 
yra žymiai pigiau nei turistinių firmų ima
mos kainos.

Kadangi „Vilią Lituania“ vietos jau už
pildytos anksčiau užsiregistravusių tautie
čių, kambarius teks parūpinti kituose vieš
bučiuose ir pensijonuose. Kainos yra to
kios: kambarys su pusryčiais ir pietumis 
arba vakariene — 5 doleriai; kambarys su 
pusryčiais, pietumis ir vakariene — 6 do
leriai.

Reikia pabrėžti, kad liepos mėn. būna 
labai daug turistų, todėl tautiečiai yra pra
šomi apie savo atvykimą pranešti kiek ga
lima anksčiau.

Pranešant taip pat reikia pažymėti, ku
riam laikui kambarys pageidaujamas ir ar 
norima prisidėti prie minėtųjų ekskursijų.

Čia pažymėtos kainos yra taikomos pa
skirai atvažiuojantiems.

Visais apsistojimo, kelionių ir ekskursi
jų reikalais kreiptis tokiu adresu: Dr. Al
girdas Jonas Alexis Žemaitis, Via del Gior
dano 34, 00144 ROMA-ITALIA (Tel. 591. 
2. 943).

MANCHESTERIS
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Birželio 20 d., šeštadienį, „Živilės“ 
„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

ir

KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba liepos 5 d., sekmadienį. 4 vai. p. p.. 
Klubo patalpose šaukia pusmetinį visuoti
nį Klubo narių susirinkimą.

Jei nebūtų kvorumo, susirinkimas bus 
atidėtas vienai valandai, o po to pravestas 
neatsižvelgiant narių skaičiaus.

Maloniai prašome visus Klubo narius da
lyvauti.

Klubo Valdyba

LONDONAS

RAMOVĖS SUSIRINKIMAS
LVS Ramovės Manchesterio skyrius šau

kia visuotinį narių susirinkimą birželio 21 
d.. 5 vai. po pietų. Lietuvių Socialinio Klu
bo patalpose.

Dienotvarkė: 1. Centro Valdybos rinki
mai, 2. Skyriaus pagyvinimo klausimas ir 
3. Einamieji reikalai.

Skyriaus Valdyba prašo narius kuo gau
siau dalyvauti susirinkime ir atsinešti min
čių pagilinti organizacijos veiklai.

Skyriaus Valdyba

1941

PABALTIECIAI PAGERBIA IR 
MELDŽIASI

Kiekvieno lietuvio, latvio ar esto.
m. birželio 14 d. gyvenusio savo krašte, ta
data pasiliks atmintyje, kaip viena bai
siausių. 'Tūkstančiai ir tūkstančiai Pabalti
jo kraštų gyventojų tą dieną buvo pradėti 
gabenti į Sibirą baisiai fizinei ir moralinei 
kančiai ir mirčiai. Buvo vėliau ir kitų de
portacijų. tiek pat žiaurių ir dar gauses
nių. bet mes, jau būdami svetur, (o nebe
matėme.

Pabaltiečių Taryba Londone birželio 13 
d. St. Martin in-the-Fields bažnyčioje, prie 
Trafalgar Square, vakare surengė bendras 
pamaldas komunistinėms aukoms pagerbti 
ir už jas pasimelsti.

Pabaltiečių dvasiškijos buvo šie atsto
vai: estų liuteronų dekanas J. Taul, latvių 
liuteronų dekanas R. A. Muziks ir katalikų 
kun. P. Cirsis, S. J., ir lietuvių katalikų 
kun. dr. K. A. Matulaitis.

Ypač reikia pabrėžti ir pasidžiaugti, kad 
ne vien pabaltiečių dvasiškija dalyvavo 
pamaldose, bet taip pat tos bažnyčios kle
bonas kun. Austin Williams, Westminste- 
Tio kardinolo H. E. Heenan atstovas kanau
ninkas J. Longstaff ir Anglikonų Bažny
čios atstovas kun. Michael Moore. Kardi
nolo atstovas perskaitė asmenišką kardino
lo laišką ir ta pačia proga pats kalbėjo apie 
birželio 13 d. įvykius 1941 m. ir ypač žiau
rų sadistišką Maskvos įsakymą, kad depor
tuojamosios šeimos turi būti išskirtos ir at
skiri šeimos nariai tremiami į atskiras Si
biro vietas. Kun. Michael Moore. Angliko
nų Bažnyčios atstovas, pasakė pagrindinį 
pamokslą ir priminė: prieš II-jį pasaulinį 
karą jūs nepagalvojote, kad teks melstis 
svetimame krašte, kaip prieš tūkstančius 
metų meldėsi žydų tauta. Po tūkstančių 
metų vergijos ir trėmimų žydų tauta grįžo 
į pažadėtąją žemę ir vėl turi savo tautą ir 
valstybę gyvas ir laisvas. Abiejų Bažnyčių 
atstovams padėtis Pabaltijo kraštuose yra 
gerai žinoma, ir jie su užuojauta žiūri į pa
baltiečių tautų kančias.

Pamaldų metu giedojo Londono lietuvių 
jaunimo choras, diriguojamas V. O'Brian, 
ir Londono latvių choras, diriguojamas Z. 
Abolins. Jei Londono latvių choras mums

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 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 Vaidyba

43/6
51/6
17/6

NAUJAUSIOS KNYGOS
IR PLOKŠTELĖS

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

P. Andriušis — Rinktiniai raštai
R. Spalis — REZISTENCIJA
Vysk. P. Brazys
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 atsiminimi; plokštelė“ šios 

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

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

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

Plokštelės kaina su persiuntimu
B. BRAZDŽIONIS — Poezijos

591 psl.. gražiai išleista kaina, su 
t imu

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

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

dai- 
ša-

£2.15 — 
pilnatis, 
persiun-

£4.5.0

LEIQH
GRAŽUS KONCERTAS

Leigh skyriaus Moterų draugija nustebi
no visus, suruošdama puikų koncertą — 
pasilinksminimą, kuriame dalyvavo ne tik 
vietiniai lietuviai, bet ir kaimynai iš Man
chesterio apylinkių ir gausus būrys ukrai
niečių.

Svečių tarpe buvo matyti didelis būrys 
Manchesterio veikėjų, su kuriais ten nu
vykęs DBLS pirm. J. Alkis turėjo progos 
pasitarti įvairiais klausimais ir pasidalyti 
įspūdžiais.

Koncertą gražiai pravedė B. Snabaitienė.
Programoje dalyvavo Manchesterio jau

nimas, puikiai sušokdamas keletą tautinių 
šokių, ir Manchesterio skautės, kurios su
graudino dalyvius savo gražiomis daino
mis.

Ypač buvo malonu matyti ukrainiečių 
šokėjus ir girdėti ukrainiečių dainas, ku
rias išpildė vietinės pajėgos.

Labai gražu, kad Leigh skyrius taip 
glaudžiai bendradarbiauja su kitataučiais, 
ir didelė padėka tenka ukrainiečiams už 
suteiktą paramą.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS STOVYKLAI

DBLS Huddersfieldo Skyriaus parama 
per V. Kalpoką 5 sv„ Birminghamo visuo
menės parama per S. čereškevičių 5 sv. 4 
šil., P. Ramaitis iš Londono aukojo 1 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Vadija

PADĖKA
Skautišką padėką reiškiu DBLS Valdy

bai ir Sodybos Vedėjui J. Lūžai už leidimą 
sąskrydžio metu skautams pravesti loteri
ją ir tuo papildyti lėšas skautų vasaros sto
vyklai. Padėka rėmėjams ir bilietų pirkė
jams.

Ypatinga padėka reiškiama Nottingha- 
mo skautų vieneto tėvų komiteto pirm. J. 
Damoševičienei ir dukroms, kurie įdėjo 
daug širdies ir darbo loterijai paruošti ir 
pravesti.

s. .T. Maslauskas.
Rajono Vadas

J. A.

BRADFORDAS
SAVIŠALPOS KASOS SUSIRINKIMAS
Liepos 5 d., sekmadienį. 3 vai. p. p., Vy

ties klube 
SOS narių 
lyvauti ir 
menys.

šaukiamas SAVIŠALPOS KA- 
SUSIRINKIMAS. Kviečiami da- 
tuo -reikalu besidomintieji as-

Sav. Kasos Valdyba

BIRMINQHAMAS
GRAŽU IR APGAILĖTINA

Noriu pasinaudoti proga pasveikinti jus 
už pasigėrėtinas pastangas nuolat infor
muoti lietuvių bendruomenę Didž. Britani
joje apie savo tautiečių veiklą tiek čia. 
Jungtinėje Karalijoje, tiek užsieniuose.

Bet, deja, pasirodo, kad Birminghamo 
kontingentas (apie 250, kaip tikiu) yra iš
tremtas ne tik iš savo krašto, bet ir iš jū
siškio vertingo laikraščio puslapių.

1970 m. balandžio 25 d., šeštadienį. Šv. Jo
no katalikų bažnyčioje. Balzall Heath, Bir- 
minghame, lietuvių vyskupas dr. A. Deks- 
nys suteikė Sutvirtinimo sakramentą Zo- 
kų. Starkų, Sarapinų. Poldmaa ir kelių ki
tų šeimų vaikams.

Taip pat E. Valterienė davė tokias nuos
tabiai malonias ir nostalgija persunktas 
šios atmintinos šventės įžangą ir užbaigą.

Apeigų fotografijas, rodos, darė Kairys 
ir Poldmaa, ir jos, tikiu, būtų buvusios la
bai įdomios jūsų laikraščiui ir skaityto
jams. nes visa moteriškoji Zokų šeima ir 
vyresnioji Poldmaa duktė buvo tautiniais 
rūbais, kaip ir keletas lietuvių viešnių iš 
Londono ir Wolverhamptono. Bet esu tik
ras, kad būtų buvę žymiai svarbiau, jeigu i 
ne esmiškiausia Birminghamo lietuvių ben
druomenei pamatyti ir paskaityti visa tai 
jūsų laikraštyje, kad jie dar nėra visiškai 
užmiršti.

Labai gaila, kad jų rinktieji bendruome
nės pirmininkas ar jų bažnytinio komiteto 
pirmininkas nepasistengė šio atmintino įvy
kio aprašyti. Gal jie „mokosi“ (per vėlai — 
čia laisvas kraštas), ką esu parašęs voke: 
..Kingdom without freedom — bird with
out wings" (karalija be laisvės — paukštis 
be sparnų).

(laiško autoriaus pavardė ir 
adresas žinomi redakcijai)

Sesės ir broliai!
Skautybė yra auklėjimas ir skautiško

sios asmenybės ugdymas. Sekdami skauty- 
bės linkmę, bandome gyvendinti įžodį, 
įstatus, šūkį ir įvairius gerus skautiškuo
sius papročius. Kai mums pasiseka tai sėk
mingai vykdyti, tampame skautais-skautė- 
mis ir visaip užsiimame kaip skautai-ės: 
mokomės, lavinamės. darome gerus darbe
lius. Bandome visaip tobulėti stovyklauda
mi stovyklose (visi ruoškimės į vasaros 
stovyklą, kuri įvyksta .Lietuvių Sodyboje 
liepos 25 — rugpiūčio 2 d. d.).

Skautauti juk gali kiekvienas ir kiekvie
na. Ir niekas nėra nė per jaunas tobuliau 
pradėti, kaip niekas nėra ir per senas vis 
lavintis bei vis tobulintis. Dauguma sąži
ningai vykdo savo pažadus — „Branginda
mas savo garbę, aš pasižadu“... Tačiau pa
tirta. kad vieno kito jau skautybei įžodžio 
pažadas pradedamas pamiršti. Pagalvoki
me. ar mes sąžiningai prisiekėme?

Mes, lietuviai skautai ir skautės, esame 
susibūrę į didžiulę ir jau 50 metų gyvuo
jančią Lietuvių Skautų Sąjungą, kurios or
ganizacinės gijos, mus visus jungiančios j 
tekią gausią lietuvišką šeimą, yra išsiraiz- 
giusios po visą laisvąjį pasaulį ir visose 
vietose, kur tik yra lietuvių.

Smagu būti skaute ar skautu. Dar sma
giau ir dar svarbiau būti lietuviu skautu ir 
lietuvaite skaute. Tai didelė laimė ir dide
lė garbė! .

O labai puiku, kai į mūsų skautiškąjį są
jūdį palaipsniui įsijungia ištisos šeimos — 
vaikai ir tėvai, maži ir dideli, jauni ir su
augę. Taip patogiau skautauti ir lengviau 
laikytis lietuvybės.

O mūsų mielosios vadovės ir uolieji va
dovai visur ir visose vietose stengiasi, kad 
lietuvių skautų-čių sąjūdis gyvuotų ir aug
tų ii- kad mes visi drauge smagiai skautau- 
tumėm. Tėvų ir visuomenės pagalba turi 
didelę reikšmę ir įtaką sąjūdžio darbuose.

Geriausi linkėjimai visoms ir visiems!
Budžiu.

lio džiaugsmo diena. Visi vaikai sveikina 
savo motinas, joms išreiškia padėką ir įtei
kia dovanų: gėlių puokštes ir įvairius pir
kinius. įsigytus savo santaupomis. Motinos 
šypsosi, laimingos dėl vaikų rodomos mei
lės ir pagarbos. Atliekant programą, sese
lės Cecilija. Ramona ir Ilona Gaidelytės 
dainuoja lietuvių liaudies dainas; joms pri
taria švilpynių orkestras. Deklamuoja ei
lėraščius Lipšytė. Sadžiūtė. Navickaitė, 
Gaidelytė. Narkūtė.

Scena nedidelė. Jinai vos gali apimti vi
są mūsų jaunimą, norintį vėl pademonst
ruoti lietuvių tautinius šokius .Vaikai ap
sirengę vienodais rūbais — skoningai Onos 
Gaidelienės sukirptomis suknelėmis. Pasi
girsta tautinių šokių muzika, ir jaunimas 
vikriai, grakščiai šoka. Visi džiaugiasi, kad 
mūsų jaunimas ne tik moka dainuoti, bet 
ir gražiai šokti. Jaunimas pašoko 7 tauti
nius šokius, padainavo 8 dainas, pasakė 12 
eilėraščių, apdovanojo motinas gyvų gėlių 
puokštėmis ir maloniai paspaudė joms ran
kas. Kiekvienas vaikas savo motiną apka
bino ir pabučiavo. Specialius sveikinimus 
pareiškė J. Valaitis. L. Narkus ir kun. V. 
šarka. Pastarasis visoms motinoms ir jau
nimui dovanojo saldumynų ir pyragaičius 
visų dalyvių vaišėms. Kavą visiems paruo
šė Hamburgo Apylinkės Valdyba. Salės pa
puošimu pasirūpino Angelika Gaidelytė ir 
pirmininkas. Vaišių metu prisistatė Nar- 
kų šeimos atstovai kaip dainininkai: Regi
na. Tomas. Martyna ir Marius. Jie padai
navo Pas močiutę augau. Petra Evertaitė. 
senelės pamokyta, pasveikino visas moti
nas lietuvišku eilėraščiu Tu mano motinė
le.

Puvo pagerbtos visos mūsų motinos mal
da. žodžiu, giesme, daina, eilėraščiu, tauti
niu šokiu, dovanomis, visa širdimi. Buvo 
joms oficialiai padėkota, ir jos visos prašy
tos, kad savo vaikus dar uoliau mokytų 
gimtojo žodžio bei perteiktų tai. kas buvo 
paveldėta iš lietuvės motinos tradicijų.

Minėjimas buvo gana ilgas, truko porą 
valandų. Vaišės baigtos dainomis apie mo
tiną ir giesme Lietuva, brangi mano tėvy
ne.

Už visą parengimą padėka priklauso mo
kyt. L. Narkui. Angelikai Gaidelytei ir 
pirm. Jonui Valaičiui.

VISI ABITURIENTAI IŠLAIKĖ 
EGZAMNUS

Visi keturi Vasario 16 Gimnazijos abi
turientai — A. šaltytė. R. Landas. G. Ra
dionovas ir P. Veršelis — išlaikė egzami
nus ir gavo atestatus.

SUŽEISTAS EISMO NELAIMĖJE
Hamburgo Apylinkės Valdybos narys 

Petras Gražulis, važiuodamas iš darbo sa
vo automobiliu, išgyveno pavojingą auto
avariją. Mašina buvo sudaužyta, bet mū
sų tautietis išliko gyvas.

Jūsų
v. s. A. Saulaitis

Liet. Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininkas

VOKIETIJA

1896. I. 25 
parapijoje, 
Hannovcr-

MIRUSIEJI
A. a. Petras Rubinas, gimęs 

Vardžiukiemio kaime Dūkšto 
Zarasų apskr., mirė 1970. V. 14 
Stoecken.

Velionis buvo ūkininkas, Lietuvos sava
noris kūrėjas, dirbo pasienio policijoje. Vo
kietijoje gyveno tremtinio gyvenimą Han- 
noveryje.

A. a. Aleksandras Biermanas, buvęs gim
nazijos mokinys, gimęs 1946. IV. 20 Klaipė
doje. žuvo automobilio avarijoje birželio 
1 d.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 21 d., 12.30 v.
LEEDS’— birželio 28 d., 3 v. p. p., Holy

Rosary bažn.
BRADFORD — liepos 5 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAM — liepos 12 d.. 12.30 v., St.

Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 19 d„ 12.30 v.

IEŠKO KOLEKCIJAI PINIGŲ
Užsienietis senų monetų kolekcionierius 

ieško pirkti lietuvių, latvių ir estų nepri
klausomybės metų monetų. Turintieji pra
šomi parašyti „E. Lietuvis“. Kolektoriui.

IR

ne

VASARĄ. IR ŽIEMĄ
RUDENĮ, IR PAVASARĮIR

bet ir kitomis gėrybėmis 
padėti nori.

tik maistu.
Jei saviems
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ.

Ir neliks kišenė kiaura!

imi
JJ 3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON. W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester

Visi mūsų pažįstami eina į „GrandiesCruošiamąjį „Mock-Auction”.
O kaip su jumis, ar eisite?

J. GLEMŽA LIGONINĖJE
Labdaros Draugijos pirmininkas Jonas 

Glemža guli ligoninėje. Sudėtinga akies 
operacija jam. atrodo, gerai pavyko, bet 
ligonis dar ilgesnį laiką turės pasilikti ligo
ninėje.

Jonas Glemža yra 83 m amžiaus seno 
sios kartos veikėjas ir ekonomistas.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
ROMUVOJE

Šiemet vaikų vasaros stovykla lietuvių 
šeimų vaikams nuo 8 iki 14 metų amžiaus 
ruošiama nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 15 
d. Romuvoje (Huettenfelde).

Tėvai ar globėjai už vaikų išlaikymą sto
vykloje moka tiek pat, kaip ir praėjusiais 
metais, t. y. už 1 vaiką — 50 DM. už 2 vai
kus — 80 DM. už 3 vaikus — 100 DM. Už 
daugiau kaip 3 vaikus iš vienos šeimos tė
vai moka po 30 DM už vaiką.

Už stovykloje neišbūtą savaitę mokama 
10 DM mažiau.

Vaikus į stovyklą tėvai atgabena patys. 
Registruoti galima VLB Valdyboje Romu
voje. vietos apylinkėse ir pas kapelionus.

Apie įregistruotus vaikus VLB Valdybai 
pranešama iki liepos 12 d.

JONO IR MARIJOS GARUNKšCIŲ 
JUBILIEJUS

Birželio 13 d. Muenchene gyvenantieji 
Jenas ir Marija Garunkščiai atšventė auk
sinį gyvenimo jubiliejų.

Abu 78 m. amžiaus, aukštaitis iš Andro- 
niškio ir kaunietė, emigravę 13-kai metų į 
Ameriką, grįžo atgal Vokietijon ir jau 7

MOTINOS DIENA HAMBURGE
Ji prasidėjo pamaldomis, kurių metu gie

dojo vaikai, vadovaujami mokyt. Leono 
Norkaus.

Salėje minėjimą atidarė pirm. Jonas Va
laitis. visą lituanistinės mokyklos vedėjo 
L. Narkaus paruoštą programą pravedė 
Viktoras Stangius. Motinos diena yra dide-

NEORŲ PROBLEMA MUENC11ENE
Gegužės 26 d. lietuviškasis jaunimo se

minaras suorganizavo kun. dr. P. Celie- 
šiaus įdomų pranešimą apie negrų proble
mą Amerikoje ir kiek lietuviai joje daly
vauja.

Ne tik Amerikos, bet ir Muencheno jau
nimas su dideliu rūpesčiu ieškojo negrų 
klausimo sprendimo. Vieni manė, kad tik 
diktatūra galėtų sutvarkyti padėtį, kiti rei
kalavo daugiau Bažnyčios ir „gerųjų“ pa
stangų. treti siūlė palaukti, kol išaugs ir 
sukultūrės naujos kartos, kurios bus ap- 
miršę senas skriaudas ir klaidas.

LIETUVIS AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖSE

Ryšium su pasaulinėmis futbolo varžy
bomis Meksikos mieste buvo surengtos 
Daily Mirror globojamos automobilių lenk
tynės. kuriose dalyvavo 96 automobiliai. 
Tarp tų lenktynininkų dalyvavo ir lietuvis 
Kastytis Gurdauskas iš Lietuvos Moskvi- 
čiaus markės automobiliu. Jis laimėjo sep
tynioliktą vietą iš 23. kurie atlaikė 1.660 
mylių lenktynes.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

TURIME BŪTI LAIMINGI
Euro]x>s Lietuvis ir jo priedas lietuviš

kas kalendorius yra mano laukiamiausi 
svečiai iš Europos. Turime būti laimingi ir 
džiaugtis, kad nors tiek turime, o ne kriti
kuoti ir priekaištauti.

Kam nebepatinka lietuviška Vytis, tegu 
užsiklijuoja piautuvą ir kūjį.

Man atrodo, kad visi kritikuotojai bei 
..didieji rašeivos“ šiuo klausimu iš didelio 
rašto išėjo iš krašto, tad atleisk jiems. 
Viešpatie, nes nebežino, ką daro!

Su tikra pagarba ir geriausiais linkėji
mais

Jūsų Inž. Vladas Venckus. Venezuela
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