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ELTOS SUKAKTIS
ELTAI. Lietuvos Telegramų Agentūrai, 

vėliau Vakaruose pakeitusiai savo pobūdį, 
balandžio 1 d. sukako 50 veiklos metų.

ELTA, informacinė įstaiga, aprūpinti 
spaudą (vėliau ir radiofoną) ir kt. įstaigas 
politinėmis bei kitomis žiniomis, buvo 
įsteigta Kaune 1920 m.. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijai pavedus. Ji išsivystė iš 
lietuvių spaudos biurų, pirmojo pas. karo 
metu organizuotų Šveicarijoje, Danijoje. 
Švedijoje, vėliau ir Vilniuje ir Kaune.

Eltos pirmuoju direktorium buvo dr. J. 
Eretas, turėjęs patirties, nes dirbęs Šveica
rijos spaudos biuruose. Vėliau Eltos orga
nizavimo darbą tęsė M. Avietėnaitė. J. Pa
leckis ir A. Jakobas. 1928-34 m. Eltai va
dovavo E. Turauskas. 1934-39 m. — P. Dai
lidė, 1939-40 m. — V. Gustainis.

Elta ligi 1939 m. kovo mėn. turėjo skyrių 
Klaipėdoje (ved. V. Gvazdinskas) ir 1939 
m. lapkričio mėn. — 1941 m. birželio mėn. 
Vilniuje (čia skyriui iš eilės vadovavo P. 
Radzevičius. V. Martinkėnas ir V. Alsei
ka).

Sovietams įsibrovus į Lietuvą, Eltos di
rektorium centro įstaigoje buvo paskirtas 
K. Korsakas. Rusams netrukus perėmus 
Eltą savo žinion ir pajungus TASS (Sovie
tų Sąjungos Telegramų Agentūra) kontro
lėm Korsaką pakeitė Leiba Sausas ir iš 
Maskvos atsiųstas Isačenko. „Politruku“, 
bet redaktoriaus titulu iš Maskvos rusas 
prisiųstas ir Eltos skyriun Vilniuje.

1941 m. birželio mėn. pabaigoje Lietu
vos Laik. Vyriausybė Eltos direktorium 
paskyrė ilgametį redaktorių J. Grišką. Vo
kiečių okupacijos tarpsnyje Elta buvo pa
jungta DNB (vokiečių žinių agentūra) tar
nybai ir drauge su Vilniaus skyrium — vo
kiečių gen. komisaro tarnybai (Presse- 
dienst dės Generalkommisars). Nuo 1944 
m. liepos mėn. Lietuvą vėl užėmus bolševi-

SEPTYNIOS PIENQS
Po 18 dienų

18 parų išskraidę erdve, sovietų kosmo
nautai sėkmingai nusileido.

Jie ilgiau išskraidė erdve negu kurie ki
ti iki šiol. Jiems kelionėj buvo sutrikęs re
gėjimas.

Kinija nutraukia pasitarimus
Kinija nutarė nutraukti pasitarimus, ku

rie vyko Varšuvoje tarp jos ir JAV amba
sadorių.

Kinija savo nusistatymą grindžia tuo, 
kad JAV dar labiau plečia karą pietryčių 
Azijoje, įžygiuodama į Kambodiją,

Ko Ulbrichtas nori?
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ul

brichtas savo partijai pareiškė, kad Vaka
rų Vokietijoje dar nepribrendo sąlygos pri
pažinti Rytų Vokietiją de jure.

Dabar jis norėtų, kad abi Vokietijos bū
tų priimtos į J. Tautas ir pasikeistų tarp 
savęs diplomatiniais atstovais.

Anksčiau Ulbrichtas reikalavo, kaip są
lygos santykiams užmegzti, pripažinti Ry
tų Vokietiją de jure. Manoma, kad Maskva 
pakeitė jo nusistatymą.

Lėktuvo nepasisekė pagrobti
„Leningradskaja Pravda“ rašo, kad areš

tuota grupė žmonių, daugiausia žydų tau
tybės. kurie norėjo pagrobti lėktuvą.

Žiniomis iš Maskvos, areštuota 12 asme
nų, kurie kėsinosi į mažą lėktuvą, turėjusį 
Skristi į Kareliją.

Kai apskritai priversti lėktuvus skristi 
pagal ginkluotų keleivių valią yra beveik 
kasdienis reiškinys. Sov. Sąjungoje tai be
ne bus buvęs pirmas bandymas.

Pirmieji vyriausybės rūpesčiai
Britanijos naujosios vyriausybės atitin

kami ministerial pradeda aiškintis kai ku
riuos pirmiausia reikalingus spręsti reika
lus.

Tie pirmieji reikalai yra: šiaurės Airijos 
klausimas, ginklai Pietų Afrikai, Europos 
Ekonominė Bendruomenė, profesinių są
jungų reformos įstatymas, karinė atsako
mybė Tolimuosiuose Rytuose.

Mirė Sukamo
Mirė buvęs Indonezijos prezidentas Su

kamo. Jis 1945 m. paskelbė krašto nepri
klausomybę (Indonezija buvo Olandijos 
kolonija).

Po 1965 m. nepasisekusio ir žudynėmis 
pasibaigusio prokomunistinio sukilimo, ku- 
rin buvo įveltas ir prezidentas, jis palaips
niui buvo išstumtas iš pareigų.

Ginklai Pietų Afrikai
Pirmasis Britanijos naujosios vyriausy

bės užsimojimas — kaip galima greičiau 
išspręsti, ar duoti ginklų Pietų Afrikai, ku-

rios užsienių reikalų ministeris yra atva
žiavęs į Londoną.

Jeigu bus duodama, Britanijos įmonės 
paims už tai kasmet 75 mil. svarų.

Tur būt, provokacija
Victor Zorza „The Guardian“ dienrašty

je spėja, kad Leningrade dvylika areštuo
tųjų. tariamai norėjusių pagrobti lėktuvą, 
yra provokacijos auka — saugumo policija 
būsianti viską suorganizavusi.

Ryšiai su V. Vokietija
Rumunijos ministeris pirmininkas Mau- 

reris pakvietė apsilankyti jo krašte Vaka
rų Vokietijos prezidentą Heinemanną ir 
kanclerį E-rand-tą.

Dubčekas tardomas
Buvęs Čekoslovakijos komunistų vadas 

Dubčekas esąs tardomas 'bene trečią savai
tę.

Svarbiausias tardytojų reikalavimas, 
kad jis prisipažintų kaltas dėl visa ko, kuo 
jis rusų buvo ir yra kaltinamas dėl Čeko
slovakijos laikysenos prieš okupaciją.

Manoma, kad jam bus sudaryta byla.
Jis atleistas iš Čekoslovakijos ambasado

riaus Turkijoje pareigų.

Samdiniai iš Europos
Paryžiuje ir Briuselyje samdomi važiuo

ti į Kambodiją kovoti vyrai, kurie jau turi 
įsigiję patyrimo Biafroje ir Konge.

Pirmasis jų uždavinys būsiąs ne tiek ko
voti, kiek tinkamai karo meno išmokyti 
mažas grupes kambodiečių.

Atlyginimai — tarp 900 ir 1.500 svarų už 
dvi savaites.

Ambasadų valymas
Skandinavijos kraštų sostinėse buvo pa

tikrintas Čekoslovakijos ambasadų perso
nalas, kiek jis patikimas dabartinei val
džiai. Apie pusei pareigūnų įsakyta grįžti 
namo.

Čekoslovakijos ambasadorius Danijai 
Vasekas pasiprašė politinio prieglobsčio.

Scheel laimėjo
Koalicinę Vakarų Vokietijos vyriausybę 

su socialdemokratais sudaranti laisvųjų 
demokratų partija turėjo savo kongresą, 
kuriame visiškai pralaimėjo dešinysis 
sparnas.

Partijos pirmininku perrinktas Scheel, 
kuris dabar yra krašto užsienių reikalų 
ministeris. ir patvirtinta dabar vyriausy
bės vedamoji Rytų politika.
Solženicino ateitis

Amerikiečių „Newsweek“ rašo, kad Sov. 
Sąjungos diplomatai klausinėjasi neutra
liuose Europos kraštuose, ar nepriimtų ra
šytojo Solženicino, kuris kiekviena proga 
kritikuoja vyriausybės veiksmus.

kams, Elta paversta TASS žinioje dirban
čia ir sovietiniam režimui tarnaujančia 
spaudos įstaiga.

Elta 1920-44 m. gaudavo žinias Heli ir 
kt. aparatais, plačiai naudojosi telegramo
mis, laikraščių iškarpomis bei kitų kraštų 
agentūrų, Vakaruose ir Rytuose, biulete
niais. Todėl Eltos žinioms buvo būdingas 
bruožas — jos pasižymėjo bešališkumu, 
objektyvumu, ir tai ypač išryškėjo 1939 m. 
kilus Vokietijos-Lenkijos karui ir vėliau, 
nacių Vokietijai vykdant karo veiksmus 
vak. Europoje ir prieš Sovietų Sąjungą. 
Prieškarinė Elta turėjo penkis skyrius: už
sienio, vidaus, ekonominį, foto ir sporto 
tarnybos. Eltos centre Kaune ir skyriuose 
Klaipėdoje ir Vilniuje dirbo ligi 30 paty
rusių. įvairias kaltas mokančių redakto
rių, teisininkų, diplomatų. Iliustracinę El
tos medžiagą gamino J. Kapočiaus cinko- 
grafija „Vaizdas“.

Elta užsieny buvo atkurta 1944 m. Vliko 
Delegatūra 1944 m. gruodžio 14 d. Berlyne 
nutarė steigti slaptą informacinį biurą, ku
rio uždavinys — informuoti užsienį apie 
Lietuvos padėtį, aptarti ir Lietuvos vals
tybės atkūrimo galimybes bei viltis. Biuro 
vedėju buvo paskirtas A. Valiukėnas, ben
dradarbiu — Julijonas Būtėnas. Abiejų 
nėra gyvųjų tarpe. 1945 m. liepos 4 d. Vil
kas patvirtino Eltos Informacijos Biuro 
programą su pastaba, kad Eltai ypač teks 
rūpintis žiniomis apie gyvenimą Lietuvo
je. Vlikui įsikūrus Wuerzburge, Eiuro ve
dėju buvo paskirtas J. Griška. o 1945 m. 
spalio 5 d. Vliką nukėlus į Pfullingeną. ties 
Reutlingenu, pranešimus, skirtus diploma
tams dr politikams, redagavo J. Būtėnas, o 
biuletenius liet, visuomenei — J. Griška ir 
St. Daunys. 1945-46 m. Eltos biuletenį re
dagavo G. Galvanauskas (Galva), talki
ninkavo B. Dundulis ir V. Trumpa. Eltos

žinių biuletenis kasdien pradėtas spausdin
ti 1945 m. Elta 1945-46 m. buvo Vliko pir
mininko žinioje, o 1946 m. E. Galvanaus
kui sudarius Vliko Vykd. Tarybą ir įstei
gus Informacinę Tarnybą, šioji perėmė El
tos biuletenių leidimą. Inf. Tarnybai nuo 
1946 m. vadovavo prof. J. Brazaitis, B. Gai- 
džiūnas, T. Šidiškis, M. Brakas ir M. Gel- 
žinis. ,

1952 m. balandžio 2 d. priimtas Eltos sta
tutas su taisyklėmis. Rotatorium „Eltos In
formacijų“ biuletenis nuo 1949 m. leistas 
kas 10 dienų. Ligi 1957 m. jį redagavo A. 
Pauliukonis, o 1957-61 m. H. J. Jakužaitis 
(abu mirę), 1961-65 m. — V. Alseika. Tuo 
metu „Eltos Informacijos“ buvo leidžiamos 
Reutlingene, Vliko Vykd. Tarybos būstinė
je. 1965 m. pabaigoje „Eltos Informacijos“ 
pradėtos leisti New Yorke — pradžioje kas 
10 dienų, vėliau kas dvi savaitės. Eiuletenj 
redagavo V. Rastenis (1965-1969), nuo 
1969 m. gruodžio mėn. — V. Alseika.

Vak. Europoje dar 1945-46 m. Vlikas yra 
išleidęs -kelis biuletenius vokiečių kalba. 
Pastovus biuletenis vokiečių kalba „Elta 
Pressedienst“ pradėtas leisti 1953 m. sau
sio -mėn. Reutlingene (red. H. J. Jakužai
tis, 1965 m. spalio mėn. — 1967 m. — V. 
Alseika, Muenchene, nuo 1967 m. liepos 
mėn. V. K. Banaitis, Muenchene — Bonno- 
je). Antrasis Eltos biuletenis svetimomis 
kalbomis, italų, išleistas 1954 m. Romoje 
— „Elta Press“ (red. prel. V. Mincevičius). 
Toliau sekė biuleteniai dar kitomis kalbo
mis: 1956 m. — anglų kalba, leidžiamas 
New Yorke (biuleteniai vokiečių, italų ir 
anglų kalbomis leidžiami kas mėnuo), 1961 
m. — ispanų, 1964 m. —-arabų, 1967 m. — 
prancūzų dr 1967 m. •— portugalų kalba. 
Pastarieji -keturi leidžiami miestuose Bue
nos Aires. New Yorke, Paryžiuje ir San 
Paulo.

Visi Eltos biuleteniai siunčiami ne tik 
spaudai, bet ir paskirų kraštų politikams, 
diplomatams, įvairių kraštų laisvinimo 
veikėjams. Biuleteniai yra svarbus šaltinis 
svetimiesiems patirti apie Lietuvos laisvi
nimo bylą, veiksnių pastangas bei sužinoti 
apie okup. Lietuvos gyvenimą, okupanto 
kolonizavimo, rusinimo bei kt. veiksmus, 
dar ir svetimųjų pasisakymus apie lietu
vius ir kt.

„Eltos“ teikiamoji medžiaga naudojama 
laisvojo pasaulio spaudoje, o svetimomis 
kalbomis leidžiamųjų Eltos biuletenių ži
nios įvairiuose kraštuose, ypač Italijoje, 
persispausdinamos ir dažnu atveju komen
tuojamos.

Šiuo metu viena ELTA veikia Vakaruo
se, o kita — okupuotoje Lietuvoje, Vilniu
je. Iš esmės tik Vakaruose atkurtąją Eltą 
galima laikyti 1920 m. Kaune įsteigtosios 
veiklos tęsėja. Vilniuje Lenino prosp. (buv. 
Gedimino g.) 21 nr. veikianti Eltos įstaiga 
yra laikytina ne savarankiška agentūra, 
bet maskvinės TASS įstaigos padalinys ar 
talkininkas. Jos pobūdis panašu', nors ir 
praplėstas, palyginti su Kaune, 1940-41 m. 
veikusia. Eltos įsteigta.

Būdinga, kad Vilniuje Eltos 50 m. sukak
tis atžymėta jau pernai, sausio 17 d. Pasi
rodo, neseniai Vilniaus archyvuose buvo 
rastas bolševikinės V. Kapsuko valdžios ta
riamasis nutarimas, kuriuo 1919 m. buvu
si įsteigta LITĄ, atseit, Lietuvių Telegra
mų Agentūra. Ir anuomet LITĄ buvo rusų 
talkininkė, nes bendradarbiavo su rusų 
agentūra ROSTA.

Dabar, nors vilniškė įstaiga turi per 50 
savo „kolegijos“ -narių (vadovas — D. Ro
dą), ji aptarnauja „respublikinę spaudą, 
radiją ir televiziją ir. -aišku. Maskvą, ku
rią informuoja apie okup. Lietuvos įvairių 
sričių „laimėjimus“.

Kad dabartinė Elta Vilniuje nelaikytina 
lietuvių savarankiška įstaiga, liudija ir jos 
kolegijos narių. T. Baranauskienės ir S. 
Laurinavičiaus. teigimas (..Czerwony 
Sztandar“, 1969 m. sausio 17 d. Nr. 14), bū
tent: „Mūsų -agentūra yra sutelktinis TASS 
korespondentas. Darbą Tass naudai kiek
vienas kūrybinis žurnalistas laiko savo pa
grindine pareiga ir garbės reikalu...“ Todėl 
iš tikrųjų tos įstaigos žmonės turėjo minė
ti ne 50 m. Eltos sukaktį, bet, geriausiu at
veju, prisiminti 1940 m. vasaros dienas, 
kai Leibai Ša-usui atsiradus Kauno Eltoje, 
šioji virto Tass talkininke ir bolševikinio 
režimo liaupsinimo svarbiu įrankiu. Tokiu 
ji tebėra ir šiandien. (ELTA)

PAPILDYMAS PRIE ELTOS
Apie Eltos biuletenius, svetimomis kal

bomis leidžiamus, nuo 1953 m. Vakaruose, 
dar tenka pridurti, kad Eltos biuletenį ang
lų kalba New Yorke pradžioje redagavo 
Henrikas Bl-azas. Eltos biuletenio ispanų 
kalba, leidžiamo Buenos Aires, pirmuoju 
redaktorium buvo K. Čibiras, dabar jį re
daguoja prof. E. Paršelis. Biuletenį pran
cūzų kalba, leidžiamą Paryžiuje, redaguo
ja B. šlepetytė-Venskuvienė.

J. Audėnas, V'liko Valdybos vicepirmi
ninkas, nuo 1964 m. rudens vadovauja vi
sai Vliko informacijai (Eltos biuleteniai, 
radijo valandėlės ir neperiodiniai informa
ciniai leidiniai). (ELTA)

KRITIKUOJAMI VADAI
Vakarų kraštų laikraštininkus pasiekė 

naujas protesto dokumentas, kuris dabar 
nelegaliai platinamas Sov. Sąjungoje ir ku
rį yra surašę ir pasirašę du leningradiečiai 
— -mokytojas Zorinas ir inžinierius Alek- 
sejevas.

Tasai dokumentas — įspėjimas Brežne
vui ir kitiems Sov. Sąjungos vadams, kad 
laikas baigiasi ir neužilgo tikrai teks pasi
rinkti arba -reformas, arba karą.

Dokumente tvirtinama, kad yra užėjęs 
kritiškas -laikas. Vadams nepasisekė eko
nomiškai varžytis su Vakarais, krašto eko
nominis gyvenimas merdi. Jeigu nebus pa
sirūpinta pravesti rimtas reformas ir pa
siekti pažangos krašto ūkyje ir moksle, tai 
vadams nebus kito -pasirinkimo, kaip pra
dėti viso pasaulio -mastu raketinį karą. O 
tie vadai ir esą palinkę į antrąją išeitį.

Dabar mokslas ir technologija esą pa
jungti ginklavimuisi, karinei galiai stip
rinti. O -kai vadai įtikės, kad jų galia yra 
pranašesnė, kas gali pasakyti, kad jie ne
nuspręs, jog atėjo laikas veikti? O kai jie 
nuspręs, tai beveik tikra, kad pakankamai 
neįvertins priešo galios. Bet pradėjus jau 
bus sunku sustoti. Tie, kuriems bus įsaky
ta paspausti mygtukus ir paleisti raketas, 
įsakymą vykdys automatiškai.

Vadams -kaip tik, sako, bus pagunda vie
nu smūgiu išspręsti visus klausimus — už
imti Europą, atsikratyti NATO ir izoliuoti 
Jungtines Valstybes.

SUKAKTIN1NKAI LIETUVOJE
Prof. Jurgis Vidmantas paminėjo 70 m. 

sukaktį. Jis — vienas žymiųjų durpinin- 
kystės mokslo ir pramonės pionierių, Vy
tauto Didž. universitete pradėjęs dėstyti 
nuo 1936 m. Šiuo znetu mokslininkas yra 
Kauno Politechnikos instituto darbo ap
saugos katedros vedėjas.

Vilniaus spauda paminėjo dar doc. Vyt. 
Paulausko 60 m. sukaktį. Jis — matemati
kas, darbą universitete pradėjęs nuo 1940 
m. Savo moksliniuose darbuose Paulaus
kas nagrinėja funkcijų teorijos klausimus, 
susijusius su -matematine fizika.

Dar paminėtas ir dailininko bei profeso
riaus Vyt. Jurkūno 60-metis. Jis yra iliust
ravęs Donelaičio „Metus“ ir kt. rašytojų 
knygas. „Tiesa“ (birž. 2) pripažino, jog 
dailininko kūrybai turėjo įtakos tai, kad 
jis 1941 m. buvo pasitraukęs į Sov. Sąjun
gos gilumą, dirbęs kolchoze ir vėliau sovie
tų armijoje. (ELTA)

KAS LAUKIA ABITURIENTŲ?
Griaunamos lietuviško jaunimo smėlio 

pilys, ateity jo laukia kvalifikuoto darbi
ninko darbas... — -tai pabrėžia „Komj. Tie
sa“ (geg. 21 d.), pabrėždama R. Cernno- 
lonskio straipsnyje, kad abiturientai nori 

PRISIMINTAS SMURTAS
PAMINĖTA OKUPACIJOS SUKAKTIS

valstybes. Sovietų Sąjunga yra vienintelė 
valstybė, kuri -pasinaudojo antruoju pasau
liniu karu savo kolondalinei imperijai pra
plėsti. Kalbėtojas priminė, kad visa eilė 
demokratinių valstybių nepripažįsta Oku
pacijos Baltijos pajūryje, ir pareiškė viltį, 
kad laisvasis pasaulis ir toliau bent mora
liškai parems baltų -tautų pastangas atgau
ti prarastąją laisvę.

Iškilmėse Ciuriche dalyvavo Vakarų Vo
kietijos ;en ralinis konsulas ir dar keli vo
kiečių gen. konsulato atstovai.

Minėjimą aprašė ir pasakytąsias kalbas 
gana išsamiai atpasakojo visa Ciuricho, o 
taip pat -kitų vietovių spauda.

Vienas žymiausių prancūzinės Šveicari
jos dienraščių „Gazette de Lausan-ne“ pa
skelbė pirmame puslapyje ilgą straipsnį 
apie Baltijos valstybių okupaciją prieš 30 
metų Primindamas, kad 1968 m. sovietų 
kariuomenė įžygiavo j Čdkoslovakiją, siek
dama „normalizuoti“ padėtį toje valstybė
je, autorius pastebi, kad Maskva „normali
zavo“ Baltijos valstybes jau prieš 30 metų.
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Lietuvos okupacijos 30 metų sukaktis 
buvo paminėta Ciuriche birželio 17 d.

šveicarų draugija, kovojanti už laisvą 
visų tautų apsisprendimą, surengė Ciuri
che prie paminklinio akmens 1953 m. Ber
lyno sukilimui paminėti tam tikras iškil
mes, kurių metu buvo padėti vainikai žu
vusioms nuo sovietinio -teroro pagerbti.

Draugijos pirmininkas Ernst Borer pa
sakė kalbą, kurioje pasmerkė smurtu pa
remtą bolševikinį viėšpa'avim?. Leniną”, 
kurio 100 metų gimimo sukaktis neseniai 
buvo paminėta ir Ciuriche, žadėjo laisvę, 
teisėtumą ir žmoniškumą. Tuo tarpu jo 
įkurtasis režimas atnešė žmonių istorijoje 
ligšiol negirdėtą terorą, nuo kurio yra žu
vę apie 50 milijonų žmonių. Dar ir šian
dien Sovietų Sąjungoje laikomos 56 kon
centracijos stovyklos. Maskva, paneigda
ma laisvą tautų apsisprendimą, pavergė vi
są eilę tautų ir jėga užėmė Baltijos valsty
bes. tuo pat metu palenkdama savo valiai 
satelitines valstybes. Sukilimai Berlyne, 
Poznanėje ir Budapešte, o taip pat Čeko
slovakijos įvykiai akivaizdžiai parodė, kad 
sovietiniai režimai neatstovauja tautų va
liai. Pasipriešinimas sovietinei priespau
dai kaskart didėja, -ir yra pagrindo tikėtis, 
kad laisvė nušvis ir pavergtoms tautoms.

Toliau žodis buvo suteiktas dr. A. Geru
čiui, kuris kalbėjo visų Šveicarijoje gyve
nančių baltų vardu. Paminėjęs prieš 39 
metų įvykdytą karinę Baltijos valstybių 
Okupaciją, kalbėtojas nurodė, kad tas 
smurto aktas -buvo labai gėdingas, kad jis 
sutartas su nacionalsocialistine Vokietija, 
pasirėmus Stalino-Hitlerio paktu. Taip pat 
po antrojo pasaulinio karo sovietų kariuo
menė pasiliko Baltijos valstybėse, sulaužy
dama Atlanto Chartą, Jungtinių Tautų ir 
kitus tarptautinius nuostatus. Prieš 30 me
tų smurtu įvestieji režimai yra priešingi 
baltų itaultų valiai. Tos tautos dar 1918 me
tais apsisprendė už savo nepriklausomas

stoti į aukštąsias mokyklas, tačiau jų sva
jonėms ateina galas.

Kokia tikrovė? Pasirodo, kad ligšiol į 
aukštąsias mokyklas įstojo vos 27 proe. abi
turientų. Dėl to jau dabar planuojama, kad 
apie 38,3 proc. šių metų laidos Vilniaus 
miesto abiturientų teks įdarbinti, o 9,43 
proc. pasiųsti į profesines technikos mo
kyklas. Julk ir iš 1969 m. laidos abiturien
tų 35,5 proc. tapo gamybininkais, 7,2 proc. 
įstojo į įvairius -technikumus, kiti nuėjo į 
profesines -technikos mokyklas ir -t. t.

Tuo tarpu 70 proc. dabartinių Vilniaus 
miesto abiturientų tikisi įstoti į aukštąsias 
mokyklas, o įsidarbinti norėtų vos 10 proc.

Partija lieja vandenį ir taria: „jūsų sva
jonės -neišsipildys“ ir pažymi, kad, įgyven
dinant visuotinį vidurinį mokslą, „ateity
je vis gausės Skaičius tų jaunų žmonių, ku
riems, baigus vidurinę mokyklą, -teks dirb
ti pramonėje ar žemės ūkyje". Kitais žo
džiais, daugelio moksleivių Okup. Lietuvo
je ateityje laukia -kvalifikuoto darbininko 
darbas, o gal ir emigravimas Rusijon.

(ELTA)

LIETUVOS PAREIGŪNAI JAV
Vėl du okup. Lietuvos pareigūnai lanko

si JAV-se. Tai dail. P. Gudynas, dailės mu
ziejaus direktorius, „Draugystės ir kultū
rinių ryšių su -užsienio šalimis“ prezidiu
mo narys, ir J. Narkevičiūtė, draugijos 
Kauno -sk. pirmininkė bei vykd. komiteto 
pirm, pavaduotoja. Jie iš Vilniaus išvyko 
birželio 3 d. ir prisijungė prie sovietinės 
„visuomenės veikėjų“ -grupės.

Delegatai, atvykę į JAV. jau lankėsi Va
šingtone. San Francisco. Los Angeles, lan
kysis New Yorke ir kitur. Vilniuje pa
skelbta. kad abu lietuviai susitiksią su 
„Tarybų S-gos bičiuliais“ ir kalbės apie 
„šalies laimėjimus“ (taigi, atliks propagan
dininkų pareigas). (ELTA)

UŽSIMUŠĖ MASKVOJE
Maskvoje gegužės 13 d. iš viešbučio 3 

aukšto iššoko -ar iškrito 43 m. -amžiaus Ed
vardas Kukutis ir užsi-muišė.

Jis su savo broliu- buvo nuvažiavęs į Vil
nių aplankyti sergančios motinos, bet ją 
rado jau mirusią. Grįždamas atgal į JAV 
per Maskvą, tenai Ir žuvo. Jo palaikai buvo 
parvežti į JAV.

SVEIKINIMAI DR. J. P. LOCIIERIUI
Berne, Šveicarijoje, gyvenąs baltų kalbų 

ir literatūros docentas Neuchatelio ir Ber
no universitetuose dr. J. P. Locher birželio 
22 d. vedė Rosmarie Schlienger, Ciuricho 
universiteto slavų kalbų lektorę. Jaunave
džius pasveikino dr. A. Gerutis ir lietuvių 
bendruomenės Šveicarijoje pirmininkas dr. 
P. Radvila.
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PRELATAS JUOZAS GUTAUSKAS
JO KUNIGYSTĖS 50 M. SUKAKTIS

Prelatas gimė senojoje jotvingių žemėje, 
Lazdijų parapijoje 1896 m. lapkričio 1 d.

Kunigo šventimus gavo 1920 m. liepos 4 
d. Tapęs kunigu, mokslo žinias dar trejetą 
metų gilino Fribourgo ir Miunsterio uni
versitetuose.

Grįžęs į Lietuvą, kapelionavo Vilkaviš
kio bei Šakių gimnazijose.

1934 m. gavo bažnytinės vyresnybės pa
siūlymą vykti į Škotiją ir perimti ką tik 
mirusio kun. J. Petrausko pareigas. Vykdy
damas vyresnybės valią, atvyksta ir tampa 
čia gyvenančių lietuvių dvasios vadu.

O tos pareigos yra sudėtingesnės išeivi
joje, negu savame krašte: didelis aptarnau
jamasis plotas, daug vietovių. Škotijos lie
tuviai gyvena daugelyje miestų ir mieste
lių. Kai kas kartais klausia, kodėl jie ne
turi savo bažnyčios. Bet buvo kilęs klausi
mas, kurią vietovę pasirinkti bažnyčiai, 
kad būtų visiems paranki. Dabar tik Glas
gowe ir Musonuose rengiamos mėnesinės 
pamaldos, o mažesnėse kolonijose 3-4 kar
tus per metus.

O per tuos 35 metus kiek prelatas pa
krikštijo. užaugino, o užauginęs sutuokdi- 
no jaunimo, kad toliau augtų lietuviškas 
atžalynas Skotų žemėje! Kiek jis savo tau
tiečių palydėjo į amžino poilsio vietą, kiek 
aplankė ligonių! Dvasios vado pareigos tu
ri būti atliktos, kur kas šaukiasi jo, ten jis

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1918—1919 METAIS

A t s. mjr. P. Gudelis
O dabar 1968 m. „Komunisto“ 8 nr. straipsnio 

įžangoje rašoma: „Ypač didelį vaidmenį, pasparti
nant Lietuvos komunistų partijos sukūrimų, atliko 
RKP (b) Lietuvių sekcijų konferencija, įvykusi 
Maskvoje 1918 m. gegužės 26-27 d., ir jos išrinktas 
bolševikų partijos Lietuvių sekcijų Centro biuras“.

Čia pirmų kartų aiškiai nurodoma, kad biurų 
sudarė 5 nariai ir 5 kandidatai, taip pat paminėtos 
visos pavardės, bet kelių sekcijų atstovai dalyvavo 
toje konferencijoje — nepasakyta.

Tuo būdu Petrapilyje nuo 1917 m. rugsėjo 10 
d. ligi 1918 m. gegužės 27 d. veikusio centro biuro 
darbai lieka padengti migla. Iš tikrųjų rusams reikė
jo jiems paklusnių tautų centro biuro litanijoje tu
rėti ir lietuvių vardų, tai ir buvo skelbiama, kad jis 
sudarytas ir netgi atstovauja „lietuvių sekcijai'. O iš 
tiesų Petrapilyje, be Kapsuko ir Angariečio, nebuvo 
kitų žymesnių bolševikų, tai iš bėdos tie du ir tam 
biurui ir visoms sekcijoms „atstovavo“. Taigi, ne
turėdami kuo pasigirti, ir „blizgintojai“ tuos laikus 
nutyli.

Tiesa, dokumentų rinkinyje minimi dar treti 
centro biuro rinkimai (Brb. 7 p.).“ Pirmoje bolševi
kų konferencijoje 1918 m. sausio 8 d. buvo išrink
tas lietuvių sekcijos nuolatinis centro biuras prie ru
sų bolševikų partijos centro komiteto“. Veltui ieško
tume ten nurodymų apie narių skaičių ar jų pavar
des. Netgi susirinkimo vieta nenurodyta. Apie pir
mąjį c. biurų rašoma, kad jis ėmėsi vadovauti agita
ciniam darbui Rusijoje gyvenančių lietuvių tarpe. O 
pastarasis, „naudodamasis visomis galimybėmis, 
siuntinėjo į Lietuvų komunistinę literatūrų ir taip 
pat pavienius komunistus vadovauti ten partijos or
ganizavimo darbui". Kaip matome, ir tas skambusis 
„pirmosios konferencijos“ vardas komunistų raštuo
se gana dažnai vartojamas.

Tačiau blogiausių pasekmių davė Rusijos lietu
viams prie RSFTR tautybių reikalų liaudies komi
sariato sukurtasis lietuvių reikalams komisariatas.

turi keliauti, ar sniegas krenta, ar saulė 
kaitina.

Jam teko organizuoti Škotijos lietuvius. 
Buvo suorganizuota Šv. Kazimiero Draugi
ja. Tai Škotijos lietuvių religinė bendruo
menė su skyriais visur, kur tik gyvena lie
tuviai. Metiniuose suvažiavimuose renka
ma centrinė valdyba visai Škotijai.

1935 m. buvo sukurta jaunimo „Aušros“ 
Draugija su skyriais, kur tik buvo priau
gančio jaunimo. Buvo savaitgalinės mo
kyklos Musonuose, Bellshill, Glasgowe. 
Blantyre. J. Sarafinaitė lavino jaunųjų 
chorus, be to. buvo gyvai pasireikšta su 
vaidinimais. 1939 m. Carfine net buvo su
ruoštas vaidinimų konkursas, kurį laimėjo 
Glasgowo Skyrius, suvaidinęs „Karolio te
tą“.

II pasaulinis karas pašaukė Škotijos lie
tuvišką jaunimą į kariuomenę, tai suardė 
ir Aušros Draugijos veiklą.

Tuomet D. Britanijoje buvo trys didelės 
kolonijos — Londonas, vidurinė Anglija 
su centru Manchesteryje ir pati gausiau
sia Škotija. Škotija ir vidurinė Anglija tu
rėjo savo tarybas, o Londonas lietuvių fe
deraciją. 1938 m. šios vadovybės sukvietė 
Pirmąjį D. Britanijos Lietuvių Seimą Glas
gowe.

Seimas prasidėjo liepos mėn. 31 d., ir 
jam pirmininkavo jubiliatas.

Seimo tikslas buvo apjungti visus D. Bri
tanijos lietuvius, sudarant jų tarybą, kuri 
būtų aukščiausia visų kolonijų kultūrinių 
pastangų derintoją, spręstų visus gyvybi
nius reikalus, jaunimo auklėjimą lietuviš
koje dvasioje, spaudos klausimą ir t. t. 
Anuomet svarstytieji reikalai ir šiandieni
nėje išeivijoje tebėra tiek pat aktualūs, nes 
jie ir yra išeivijos rūpesčiai.

Jubiliatui daug teko bendradarbiauti su 
Lietuvių Kat. Moterų Draugija, kuri buvo 
suorganizuota dar kun. J. Petrausko lai
kais. Draugija yra atitikusi milžinišką lab
darybės darbą išeivijoje.

Kai sovietinė Rusija 1940 m. Okupavo 
Lietuvą, Škotijos Lietuvių Taryba sukūrė 
Lietuvai Gelbėti Fondą, kuris ir šiandien 
tebėra Tarybos žinioje ir, tur būt, yra ne
mažesnis kaip keturženklio skaitmens.

Visos Škotijos lietuviškos draugijos su
daro Škotijos Lietuvių Tarybų, o jai pirmi
ninkauja jubiliatas.

Jubiliatas pats yra dainininkas ir lietu
viškos dainos mėgėjas ir. tur būt. bus labai 
daug prisidėjęs, kad Škotija turi net du 
gerus chorus: Glasgowe. vedamą J. Sarafi- 
nai'tės. ir Šv. Cecilijos, vedamų Prano Dzi
deli ko.

Atvykęs į Škotiją, jubiliatas perėmė ir 
iki šiol teberedaguoja Išeivių Draugą. Ško
tijos lietuviams labai svarbu turėti savo

jų pačių dokumentų šviesoje

1917 m. gruodžio 21 d. Kapsukas buvo paskirtas ko
misaru, o Angarielis jo pavaduotoju. Ko demokrati
nė Rusijos vyriausybė neleido vykdyti Lietuvių tau
tos tarybai, tai dabar bolševikų vyriausybė pavedė 
Kapsukui.

Tada prasidėjo sistemingas lietuvių demokrati
nių įstaigų ir organizacijų ardymas ar jų periminė- 
jiinas į bolševikų rankas.

Visiems žinoma bolševikų savybė slėpti bet ko
kius savo nepasisekimus. Jų viskas jau iš anksto to
bulai suplanuota, tai nesėkmės negalimos. Matėme, 
pvz., kaip teturėdami vos porų asmenų Petrapilyje, 
jie sudarinėjo sekcijų sekcijas. Leidinyje „Revoliu
cinis judėjimas Lietuvoje“ kalbama net apie tokių 
sekcijų įsteigimų, be Voronežo, dar bent šešiuose 
miestuose ir net tolimame Irkutske. O iš centro biu
ro 1918 m. liepos 25 d. protokolo Nr. 5 sužinome, 
kad jis buvo priverstas imtis priemonių netgi centri
nės Maskvos sekcijos veikimui paskatinti. Ten rašo
ma: „1. Maskvos organizacijos reikalu. Konstatuo
ta, kad organizacija neveikia, jos gi komitetas nie
kuo nesirūpina. Nutarta centro biuro vardu šaukti 
kitų sekmadienį... Maskvos lietuvių komunistų susi
rinkimų; apie susirinkimų pranešti iš anksto rusų ir 
lietuvių laikraščiuose. D. Budinas, Maskvos komite
to kandidatas, privalo, susižinojęs su kitais, imtis 
darbo“.

Todėl netenka abejoti, kad periferijoje tas sek
cijas sudarė jomis pasivadinusieji atskiri asmenys. 
Man nepavyko niekur surasti nors vienos sekcijos iš
samesnio veiklos aprašymo, kur būtų paminėta va
dovo pavardė ar jos narių skaičius.

CENTRO BIURO PASTANGOS PASKLEISTI 
BOLŠEVIZMĄ LIETUVOJE

Ir 1968 m. „Komunisto“ 8 nr. spausdintame 
straipsnyje „LKP įsikūrimo išvakarėse“ paskelbtais 
centro biuro protokolais „blizgintojai“ stengėsi iš

EUROPOS LIETUVIS

laikraštį, kad ir nedidelį. Tas laikraštis 
jungia visus juos, pabirusius po platų 
kraštą, ir iš ten pasiekia ir kitas kolonijas. 
Išeivių Draugas išleidžia ir savo kalendo
rių, nedidelį, bet populiarų.

Sukaiktininkas yra žurnalistas, pasirašąs 
J. Vingiaus slapyvardžiu, o poetas reiškia
si J. Gutos slapyvardžiu. Straipsnių yra 
rašęs Ateityje, židinyje bei kituose laik
raščiuose.

Prel. Juozo Gutausko vaidmuo nesibai
gia vien Škotijoje. Jis paskutinius 19 metų 
yra D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas. Jis neša Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės žibintą garbingai 
ir aukštai, kad jis šviestų mums tikrą lie
tuvišką kelią išeivijoje, o jo liepsna šildytų 
mus tarpusavio meile vieni kitiems ir pa
galiau kad lietuviais esame mes gimę, jais 
turime ir likti, nežiūrint, kur begyventume.

Garbingasis jubiliatas yra kunigas Die
vo tarnyboje, bet kartu jis lietuvių tautos 
apaštalas išeivijoje. Jis stengiasi savo tau
tos sūnums ir dukroms padėti tiek dvasiš
kais. tiek tautiniais reikalais, nes, būdami 
geri krikščionys, būsime geri savo tautos 
žmonės.

Garbingo jubiliejaus proga D. Britanijos 
lietuviai linki, kad Dievas duotų jam ge
ros sveikatos ir dar ilgų metų darbuotis 
Dievo ir Tautos vynuogyne.

S. Kasparas

DR. V. FIDLERIO PASKAITA
D. Britanijoje gyvenęs dr. Vilius Fidleris 

Pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių su
važiavime Toronte skaitė paskaitą „Tech
nikos ateities problemos metalurgo aki
mis“.

Kaip žinome, dr. V. Fidleris nuo 1948 m. 
Britanijoje vakarais ėjo universiteto stu
dijas ir 1958 m. Nottinghamo universitete 
gavo daktaro laipsnį. Jo profesinė karjera 
yra pagrįsta atominės energijos panaudo
jimu. Dabar jis dirba kaip tyrimų moksli
nis bendradarbis, ir eile jo išradimų ir pa
tobulinimų jau naudojasi Atomic Energy 
of Canada Ltd. Jis yra atspausdinęs kelio
lika mokslinių darbų, kurių keletas buvo 
skaityta tarptautinėse mokslo konferenci
jose įvairiuose kraštuose.

BUBULIS IR DUNDULIS
Chicagos lietuvių scenos darbuotojų tru

pė važinėja po Amerikos lietuvių koloni
jas. vaidindama Antano Rūko 3 veiksmų 
buitinę komediją „Bubulis ir Dundulis“.

Šį veikalą chicagiečiai vaidina jau gal 
keturiasdešimtą kartą.

Daug kartų jis buvo vaidintas ir Vokie
tijos stovyklose.

Savo metu Londono sambūris „Vaidila“ 
taip pat buvo pastatęs šį veikalą ir apvaži
nėjo didesnes lietuvių kolonijas Anglijoje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„MOTERS“ SUKAKTIS

Kanados lietuvių katalikių moterų drau
gijos centro valdyba paminėjo 50 metų su
kaktį „Moters“ žurnalo nuo jo įsteigimo 
Lietuvoje.

Ta draugija dabar „Moters“ žurnalą lei
džia Kanadoje.

„GYVATARO“ JUBILIEJUS
Kanadoje Hamiltono šokių ansamblis 

„Gyvataras“, vadovaujamas Genovaitės 
Dumčiūtės - Breichmanienės. atšventė 20 
metų jubiliejų ir ta proga išleido apie sa
vo ilgų metų darbą leidinį.

„Gyvataras“ aplanko beveik visas Kana
dos vietoves, o 1968 m. Kanados vyriausy
bės buvo pasiųstas atstovauti klevo lapo 
kraštui tarptautiniame festivalyje į Pran
cūziją.

INŽINIERIAI ŠVENČIA
JAV lietuviai inžinieriai ir architektai 

švenčia savo sąjungos dešimtmetį. Regist
ruotų narių priskaitoma apie 650. Nere
gistruotų yra apie 1.000. Už JAV ribų pri
skaitoma apie 300.

L. URBONO PARODOS
Neseniai persikėlęs iš Australijos į JAV 

gyventi dailininkas Leonas Urbonas sėk
mingai buvo suruošęs dailės parodas To
ronte. Kanadoje, ir Chicagos Čiurlionio ga
lerijoje.

J. ŽILEVIČIAUS KNYGA
Muzikas Juozas Žilevičius parašė knygą 

„Lietuvis vargonininkas išeivijoje“. Ją lei
džia A. L. R. K. Vargonininkų s-ga Chica- 
goje.

PROF. B. JEGERS IR LIETUVIŲ KALBA
JAV Northern Illinois universiteto ling

vistas latvis prof. Benjaminas Jegers skai
to paskaitas apie lietuvių kalbą ir yra pa
rašęs apie ją studijinių darbų. Paklaustas, 
kuri kalba yra senesnė, latvių ar lietuvių, 
prof. Jegers atsakė, kad visiems lingvis
tams gerai žinoma, kad lietuvių kalba se
nesnė už latvių.

PROF. A. AVIŽIENIS DIDŽIUOJASI!
Vilniuje Lietuvos matematikai, techni

kinės kibernetikos specialistai ir studentai 
klausėsi iš JAV, Los Angeles universiteto, 
atvykusio prof. dr. Algirdo Avižienio pa
skaitos.

38 metų prof. A. Avižienis yra elektroni
nių mašinų specialistas, veiklus skautų ta
rybos narys, filisterių s-gos pirmininkas ir 
kurį laiką buvęs Los Angeles Liet. Ben
druomenės pirmininku ir 1969 m. lapkri
čio mėn. lietuvių mokslininkų suvažiavi
mo programos pirmininkas.

Prof. A. Avižienis, kaip rašo „Tiesa“, sa-

aukštinti nebūtus savo pirmtakų nuopelnus. Be jau 
pirmiau mano iš „Dirvos“ cituoto sakinio apie c. b. 
„ypač didelį vaidmenį“, įžangoje randame dar ištisą 
tiradą apie tariamuosius c. b. atliktuosius darbus. 
Ten rašoma:

„Lietuvių bolševikų konferencijos išrinktam 
Centro biurui kartu su Tarybų Rusijos vyriausybės 
sudėtyje veikusiu Lietuvos reikalų komisariatu (ko
misaras V. Kapsukas) buvo pavesta, pasinaudojant 
Brasto taikos sutarties nustatytomis Lietuvos gyven
tojų reevakavimo sąlygomis, organizuoti Tarybų 
Rusijoje gyvenančių lietuvių komunistų sugrįžimų i 
Lietuvų, nukreipti juos partiniam darbui, tvarkyti 
komunistinės literatūros leidimų bei jos siuntimų į 
vokiečių okupuotą kraštą, teikti visokeriopų para
mą besikuriančiai Lietuvoje komunistų partijai. 
Centro biuro posėdžiuose, kurie vyko reguliariai 
Maskvoje (1918 m. gegužės-gruodžio mėn. buvo 32 
posėdžiai), pagrindiniu dienotvarkės punktu, kaip 
taisyklė, buvo klausimai apie partinį darbą Lietuvo
je“

Tačiau atspausdinti- tik šie septyni protokolai 
iš turėjusių būti 32, taigi vos penktadalis: 1918 m. 
liepos 25 d. prot. 5 nr., rugpjūčio 17 d. prot. 8 nr. ir 
29 d. prot. 9 nr., rugsėjo 6 d. prot. I I nr., spalio 16 
d. prot. 19 nr., 17 d. prot. 20 ir 22 d. prot. 21 nr. 
Įžangoje taip pat nurodyta, kad c. b. protokolai sau
gomi LKP CK partiniame archyve, taigi ne visiems 
mirtingiesiems prieinami. O būtų labai įdomu, nes 
po spalio 22 d. c. b. posėdžio ligi laikinosios Lietu
vos revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės 
paskelbimo (gruodžio 16 d.) turėtų atsispindėti pro
tokoluose „milžiniški“ c. b. paruošiamieji darbai. 
Matyt, protokoluose nerastume, kas tokius spėjimus 
patvirtintų, tai neskelbiami ir protokolai...

Paskelbtaisiais septyniais protokolais norima 
įrodyti, kad c. b. pastangomis Lietuva buvo trumpu 
laiku tiek subolševikinta. jog sukilęs proletariatas 
gruodžio mėn. įsteigė bolševikų valdžių. Bet pa
skelbtuosiuose protokoluose yra išcenzūruotų vie
tų, kurios pažymėtos daugtaškiu skliausteliuose, ir 
pilna „blizgintojams“ būdingų klastojimų, apie ku
riuos vėliau plačiau pakalbėsime. Vis dėlto ir šiuose 
uoliai iškoštuose ir rūpestingai sufrizuotuose proto
koluose galima užtikti medžiagos, kuri paneigia 
tuos gražbyliškoj įžangoj reiškiamuosius centro biu
ro vaidmens liaupsinimus.

(Bus daugiau)
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ko: „Aš ir kiti mokslininkai išeiviai labai 
didžiuojamės, gavę tribūną geniausiame 
Tarybų Sąjungos universitete“.

ŠACHMATININKAI Į LIETUVĄ
Žurnalistas Edvardas Šulaitis praneša 

„Argentinos Lietuvių Balsui“, kad liepos 
13 d. į Lietuvą išvyksta Šiaurės Amerikos 
lietuvių turistinė šachmatininkų grupė, ku
ri išbus ten 16 dienų.

Grupė turės progos parungtyniauti su 
Lietuvos šachmatininkais. Varžybinę prog
ramą rengia Amerikos Šachmatų Federa
cija.

JIE NEVAŽIUOS
Remdamiesi E. šulaičio pranešimu „Ar

gentinos Lietuvių Balse“, esame rašę, kad 
lietuviai šachmatininkai važiuoja į Lietu
vą.

Eet Chicagos „Draugas“ rašo, kad jie tu
rį tvirtų žinių, jog Chicagos šachmatinin
kai Tautvaišas, Karpuška ir kt. nutarė ne
važiuoti.

DAR DĖL KIPRO BIELINIO PALIKIMO
Eur. Lietuvyje jau buvo rašyta, kad tes

tamentu K. Bielinis paskyręs 3.000 dol. 
premijai už geriausiai parašytąją knygą, 
kuri pavaizduotų nacių ir komunistų žiau
rumus Lietuvoje.

K. Bielinio testamento vykdytojas Pijus 
Venclova papildomai skelbia, kad iš veiio- 
nies palikimo 5.787,86 dol. buvo išmokėta 
Lietuvių Tyrimų Institutui ir 4.342,65 dol. 
lietuvių socialdemokratų partijai egzilėje.

G. SABALIAUSKAITĖ ČILĖJE
Į Čilę išvyko garsi Lietuvos balerina G. 

Sabaliauskaitė. Čilės sostinėje Santjage 
operos ir baleto teatre ji statys rusų klasi
kinio baleto spektaklį ir duos patarimus 
choreografinių mokyklų pedagogams. Ten 
ji išbus iki šių metų pabaigos.

PIRŠLYBOS ŠAPNAGIUOS
JAV Detroito trijulė (Gobienė. Pusdešris 

ir Sližys) pastatė 2 veiksmų kun. V. Ka- 
lecko parašytą veikalą „Piršlybos šapna- 
giuos“. Veikale yra daug muzikos ir šokių, 
ir jis turėjo didelį pasisekimą.

APYSKAITA
‘Ką girdžiu apie tave? Pristatyk savo 
ūkvedžiavimo apyskaitą, nes jau nebe
gali būti ūkvedžiu* (Lukas 16,2)

Romoje gyveno ir 258 m. kankiniu mirė 
šv. Laurynas. Popiežius šv. Ksikstas II, mi- 
rusis kankiniu 261 m„ paskyrė Lauryną 
Romos vargšų globėju, juos maitinti ir pa
rūpinti rūbų. Savo pareigas eidamas, šv. 
Laurynas suorganizavo rinkliavą. Apie tą 
rinkliavą patyrė Romos prefektas. Jis pa
norėjo atimti krikščionių sudėtas aukas. 
Pasišaukė dijakoną šv. Lauryną.

— Girdžiu, jog Bažnyčia turi daug auk
so ir sidabro, o imperatorius nori visa tai 
turėti savo kariuomenei išlaikyti. Visą su
rinktą lobį įteiksi man.

Laurynas su tuo sutiko, tik paprašė tri
jų dienų, kad galėtų visa surinkti. Savo 
šelpiamiems vargšams pranešė, kur ir ka
da susirinkti. O ten buvo minia aklų, raišų, 
ligonių, našlaičių.

— Štai mūsų krikščionių turtas. Varg
šams patarnaudami, tikimės gausaus atly
ginimo danguje.

Šv. Laurynas buvo suimtas, kalintas, ke
pinamas ant geležinių grotų ir mirė kan
kiniu. Jis buvo geras ir ištikimas užvaiz
das.
Mūsų apyskaita

Ką esame Dievui skolingi? Viską, ką tik 
turime: prigimtinius ir an tpri gimtinius 
turtus. Pabandykime pasvarstyti ir gautus 
turtus įvertinti apčiuopiama kaina. Už 
kiek mes tuos turtus atiduotume? Ar bent 
jų dalį?

Prigimtinėje srity turime pajėgų galvo
ti. svarstyti ir spręsti protą, laisvą valią, 
medžiaginę ir dvasinę atmintį, sąžinę, kal
bą. sąmonę, pasąmonę, vaizduotę. Mūsų 
kūnas turi iš Kūrėjo gautas jėgas, pojū
čius. pomėgius, polinkius. įpročius, nujau
timą. Tarp jausmų atskiriame meilę ir ne
apykantą. viltį ir neviltį, pasitikėjimą ir 
įtarimą, pamėgimą ir pasibiaurėjimą bei 
baime. Gausūs ir geri yra mūsų pojūčiai: 
rega, uoslė, skonis, girda, lytėjimo pojūtis, 
temperatūros, pusiausvyros ir skausmo po
jūčiai. Be to. džiaugiamės sveikata, geru 
vardu žmonėse ir savo nuveiktais gerais 
darbais.

Antprigimtinėje srityje turime Dievo ap
reiškimą ir su tuo amžinąsias tiesas. Atpir
kimas ir pašvenčiamoji Dievo malonė, kuri 
padaro mus begyvenančius šventais, o ta
me išsilaikyti — V. Jėzaus paliktus šv. 
Sakramentus ir Jo įkurtą Bažnyčią.

Mūsų skolos Dievui yra gausios ir dide
lės. Dievas nori, kad tais gautais jo turtais 
tinkamai naudotumės. gera darydami že
mėje.

K. A. M.
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Rašo: Kun. Bronius Liubinas

Prel. Tulabos koreferenlu buvo kun. 
Bronius Liubinas (Kaiserslautern). Jis iš
kėlė metodinių abejonių, ar prasminga 
jaunąją kartą įjungti į lietuviškąją sielo
vadą ir ar tai įmanoma, ypač turint galvo
je vis daugėjantį skaičių tautiškai mišrių 
šeimų. Taip pat suabejojo kai kuriais pre
lato teigimais apie lietuviškąją sielovadą 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

* *

Kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC. (Roma) 
padarė įžvalgų ir išsamų pranešimą apie 
šiandieninę Lietuvos Bažnyčios padėtį. Pir
miausia konstatavo, kad atsisakyta nuo fi
zinio religijos sunaikinimo, nes jis nepasi
sekęs. Dabar stengiamasi Bažnyčią paimti 
į valdžios rankas ir ją panaudoti ne tik ko
munizmo statybai, bet ir pačios religijos 
sunaikinimui. Bažnyčia turi sunaikinti pa
ti save iš vidaus. Prie šios fazės prieita ir 
Lietuvoje. Vaizduojama, kad dėl religijos 
niekas nebaudžiamas, išgaunami atsakingų 
žmonių pareiškimai, kad religinis gyveni
mas dabar normalus. Lietuvoje yra apie 
800 kunigų, veikia 600 maldos namų, 1 se
minarija. Skaičiai geresni negu daugelyje 
Pietų Amerikos kraštų. Apie tai, kas su
naikinta. nekalbama. O reikalas atrodo 
taip. Sunaikinti 437 maldos namai, mirė 
ar žuvo apie 600 kunigų, iš esančių gyvų 
apie 100 yra visiški invalidai, netekę svei
katos kalėjimuose ar Sibiro tremtyje, eilė 
kunigų negauna darbo leidimo. Atimti dar
bo leidimą ar kleboną padaryti altarista ■—■ 
tai naujosios bausmės sovietijoj. Daugiau 
kaip 40 maldos namų neturi savo kunigo, 
o altaristų tarpe yra visai jaunų ir sveikų 
kunigų. Kai nori kunigą perkelti į kitą pa
rapiją vyskupijos valdytojas, tai daugeliu 
atvejų kulto ministerija neleidžia, bet jei 
to užsigeidžia ministerija, tai vyskupas tu

ri vykdyti. Įstojimas į kunigų seminariją 
labai komplikuotas. Reikia gauti valdžios 
leidimą. Čia pirmiausia vietos komitetas 
turi pristatyti kompartijai pažymėjimą. 
Toliau kandidatų sąrašas pristatomas Ru- 
gieniui, o jis galutinai atrenka „tinkamus“ 
kandidatus. Nuo šiemet leidžiama per me
tus priimti 6, iki šiol 5 klierikus. Valdžia 
atrenka negabiausius. Jaunų kunigų tar
pe varoma akcija mesti kunigystę, daž
niausiai per moteris. Visa daroma, kad ku
nigas būtų izoliuotas nuo žmonių. Uždraus
ta kunigams užeiti į krikštynas, vestuves 
ir kitokius pobūvius. Zakristijonai, vargo
nininkai ir šeimininkės užverbuoti sekti 
kunigą. Kai kuris užuliavoja. nufotografuo
jamas ir tada šantažuojamas. Į atlaidus 
leidžiama atvažiuoti tik vienam. Religiniai 
patarnavimai leidžiami tik maldos namuo
se. Uždraustos ne tik laidojimo procesijos, 
bet draudžiama vežti mirusįjį į maldos na
mus. Maldos namų išlaikymui pinigus gali 
suaukoti parapijiečiai tik pamaldų metu. 
Kunigams įtaikomos specialios normos mo
kėti mokesčiams. Nustatoma, kiek laiko 
gali tęstis pamaldos. Neleidžiama pamoks
luose dėstyti tikėjimo tiesų, bet galima 
skelbti moralinius dėsnius: nevok, negir
tuokliauk ir kt.

Sovietinė valstybė yra grynai konfesinė, 
nes jos centre stovi ateizmo stabas. Suda
ryti net apeigynai civilinėms apeigoms: 
vardo davimas, laidotuvės, sutuoktuvės ir 
kt. Mokyklose norima išauklėti kovingus 
ateistus, kas liudija, kad dar bus prieš ką 
kovoti. Visa mokslo programa persunkta 
ateizmu. Religijos tiesų pamoko tėvai, už 
tai stengiamasi atimti vaikus iš šeimų ir 
sukišti į bendrabučius. Veikiama į tėvus 
individualiai, jei patiriama, kad jie moko 
katekizjmo. Naudojamas spaudimas ir per 
darbovietę. Paplitęs atsakymas į klausimą, 
ar tiki į Dievą: „Namuose tikiu, mokyklo-

je netikiu!“ Atsigauna religiškai, kai bai
gia mokslą.
Komunizmas ir laisvasis pasaulis

Vakaruose jau netikima, kad Sovietų Są
jungoje religija persekiojama. II Vatikano 
susirinkime dalyvavo 60 vyskupų iš už Ge
ležinės uždangos. Jų bendras uždavinys — 
atsiekti, kad nebūtų nieko pasakyta prieš 
komunistinį ateizmą. Vatikano radijas yra 
įspėtas taikytis prie koegzistencijos.

Kam naudingas dvasiškių važinėjimas į 
pavergtąją Lietuvą? Nebent patiems va
žiuojantiems, bet tiktai ne Bažnyčiai. O ko
kia nauda iš tų dvasiškių, kurie atvyksta 
iš Lietuvos? Ogi tokia, kad vieni juos pri
ims, kiti ne, ir taip susipiaus savo tarpe! 
Sovietų tikslas aiškus: įkalbėti, kad šian
dieninė Lietuva yra suvereni socialistinė 
respublika ir ten vyksta normalus religinis 
gyvenimas. Mūsų uždavinys: kelti nusikal
timus viešumon, rodyti tikrąjį persekioji
mų veidą ir tuo būdu lengvinti tėvynėj gy
venantiems, nes sovietai prisibijo laisvojo 
pasaulio balso.

** *

Kun. dr. Vytautas Kazlauskas (Roma) 
kalbėjo apie lietuviškąjį Vatikano radiją. 
Ir ten jaučiamas noras radijo programas 
suderinti su dialogu su Maskva. Anksčiau 
nebuvo jokios kontrolės, o nuo š. m. vasa
rio įvesta normali kontrolė, kaip ir visur. 
Yra 8 siuntos per savaitę — kasdien po 15 
minučių, o sekmadienį dar ryte 30 min. 
Lietuvoje Vatikano radijas labai plačiai 
klausomas.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE

SALIA
Prie centro durų

Štai ir čia. Susitarėva su gerai traškan
čiu draugeliu, kad nebūtų nuobodu besi- 
baladojant. ir dabar jau prie durų. Gerai, 
kad jos uždarytos ir skląsčiu užšautos. Kol 
kas nors atidarys, gal įtempimas praeis. 
Kai namuose sėdi, jautiesi drąsus, kaip 
margis prie savo būdos. Arba galvoji, kad 
jei prie kalno prieitum, ir tą nuverstum. 
Visiems auksaburniams burnas užčiaup
tum, jei ne pagal tavo šventus įsitikinimus. 
Visus politikus ir kariaunas į ožio ragą 
suriestum ir pasaulį, va, šitaip pagal mano 
projektą... O, jei dar raštingas esu, nors 
tarp sugrubusių pirštelių plunksnakotį 
įspraudęs, iš karto piestu atsistoju, visus 
iš eilės kairėn ir dešinėn ima noras pa
krikštyti, pamokyti, tegul mato, su kuo 
reikalą turi! Ir taip išeina, kaip tai žalmar
gei į kaimyno atolą įbridus: čia lyžt ir ten 
lyžt, tik žolę ištrempia.

O čia, už tų durų, vyruti, centras, ne bet 
kas. Nežinai, kuris direktorius prieš tave, 
kai durys prasivers. Bet tiek kelio sukorus, 
grįžti tuščiom būtų negražu. Dairomės. 
Aukštai iš vidaus aiškiai į mudu dairosi, 
bet dialogo užmegzti neina. Tuo tarpu nei 
iš šio. nei iš to praeivis pasimaišo.

— Tai eilutėje laukiate? — Mūsų kalba 
prašneka. — Matyti, piligrimai būsite. Mes 
čia aplinkui savo raktus prilaikome, tai 
nereikia trukdyti, kurie 'troškulį ramina ir 
kurie labai reikalais užsiėmę. — Ir malo
nus tautietis praveria duris.

Laikinai nieko baisaus neatsitinka, ir kaip tikras Dievo paukštelis. Prie kiekvie- 
prasidrąsinę dar vienas duris pastūmę, iš no berželio galvelę gali priglausti ir švilpti 
karto atsiduriame, kur reikia. Išsirikiavu- į ūsą. Kaip jau spaudoj pasakyta, po Sody-

E. GAI’UTYTĖ PARODOJE
Skulptorė Elena Gaputytė, nuolat gyve

nanti Londone, su septyniolika savo skulp
tūros darbų ir piešiniais gegužės-birželio 
mėn. dalyvavo meno parodoje Čikagoje.

Paroda buvo surengta Joniškio gimna
zijos 50 metų sukakties proga. Joje daly
vavo Chicagos joniškiečiai dailininkai A. 
Varnas, V. Vaitiekūnas ir O. Stankaitytė- 
Baužienė.

MIRĖ R. JUREVIČIUS
Birželio 10 d., eidamas 41 metus, mirė 

Lietuvos komunistų partijos komiteto na
rys, deputatas, maisto pramonės ministras 
inž. Romualdas Jurevičius.

R. Jurevičius, kaip „Tiesa“ praneša, pra
monės ministru paskirtas 1965 m. ir buvo 
principingas, drausmingas ir „partinės ir 
valstybinės pareigos nepriekaištingo vyk
dymo pavyzdys“.

TRYS MINDAUGAI SCENOJE
Lietuvoje labai populiari rašytojo Justo 

Marcinkevičiaus poema-drama „Mindau
gas“ apie pirmąjį Lietuvos karalių.

šį J. Marcinkevičiaus veikalą pastatė net 
du teatrai: Valstybinis aikad. teatras Vil
niuje (rež. H. Vancevičius) ir Klaipėdos 
dramos teatras (rež. P. Gaidys), pasirinkę 
net tris aktorius „Mindaugui“ interpretuo
ti.

Rež. H. Vancevičius Mindaugui suvaidin
ti pasirinko du aktorius — R. Adomaitį ir 
J. Rygertą, o rež. P. Gaidys — V. Paukštę.

„Kultūros Barai“ išsispausdino įdomią 
G. Mareckaitės parašytą tų „Mindaugo“ 
pastatymų apžvalgą „Trys karaliai“, iš
keldama skirtingus veikalo charakterio in
terpretacijos bruožus.

Adomaičio vaidinamasis Mindaugas iš
tikimai laikosi autoriaus J. Marcinkevi
čiaus poemos ir sukūrė karalių tokį, kokį 
rašytojas pats įsivaizdavo.

Rygerto Mindaugas yra emocingas, eks
presyvus, mažiau mąstantis, dažnai pra
truksiąs pykčiu. Pvz., Rygerto Mindaugas 
scenoje po karūnavimo „trykšta pasitenki
nimu“, nors jis ir kalba apie karūnos at
neštą kančią. Recenzentės G. Mareckaitės 
galvojimu, tai esanti visiškai neįtikinanti 
scena.

Rež. P. Gaidžio Mindaugui parinktasis 
aktorius V. Paukštė jau visiškai skiriasi 
nuo dviejų pirmųjų. Anie du Mindaugai 
yra išdidūs valdovai, jų kančios yra kara
liškos, romantiška mirtis. Paukštės Min
daugas yra ne karalius, o pirmiausia žmo
gus. šitame Paukštės Mindauge vyksta tyli 
žmogaus kančia, valdovo drama.

ro žmonės, gimę po 1940 m.
Miestų gyventojų skaičius per 11 metų 

padidėjo 50%, tuo tarpu „kaimo gyvento
jų“ (kolchozų — Red.) sumažėjo 108.000.

Gyventojų skaičius didesniuose miestuo
se: Vilniuje — 371.000 (1959 m. buvo —
236.100) , Kaune — 306.200 (1959 m. — 
218.900), Klaipėdoje — 139.900 (1959 m. 
— 89.900), Šiauliuose — 92.800 (1959 m. — 
59.700), Panevėžy — 73.500 (1959 m. —
41.100) . Labiausiai gyventojų skaičiaus at
žvilgiu išaugę miestai, šalia minėtųjų, tai 
Jonava (288 % padidėjimas, palyginti su 
1959 m.), Alytus (227 %), Druskininkai 
(193 %). Naujoji Akmenė (189 %) ir kt.

(ELTA)

DU APDOVANOTIEJI
So v. Sąjungos kultūros ministerija ir 

kompozitorių sąjunga buvo sudariusios ko
misiją įvertinti toms programoms, kurias 
atskirų respublikų meniniai kolektyvai ro
dė Lenino sukakties proga.

Apžiūrėta ir įvertinta 70 programų. Tarp 
aukštai įvertintųjų yra ir dviejų lietuviškų 
vienetų programos — pirmojo laipsnio dip
lomais apdovanoti dainų ir šoklių ansamb
lis „Lietuva“ ir valstybinis radijo ir televi
zijos choras.

KOKIOS DAINOS GYVOS?
Vyresnio amžiaus žmonės vaišėse Lietu

voje daugiausia mėgsta dainuoti apie kar- 
čiamą ružavą arba kaip zim agoras sugadi
no vainikėlį ir kitas panašias dainas. O 
nuo jaunimo dainų tai, sakoma, tik ausis 
užsikimšti reikia, nei žodžių, nei melodijos. 
Per radiją galima išgirsti labai gražių dai
nų, bet žmonėms sunku prisiminti žodžius, 
nors melodiją galima lengviau įsidėmėti.

„Kultūros baruose“ išspausdintame vie
name laiške rašoma, kad dainoms skleisti 
reikėtų pradėti leisti kišeninio formato 
dainų rinkinėlius.

KARVĖS ONUTĖS IR ALDUTĖS
Lietuvoje jau seniai gyvuliai būdavo 

šaukiami tam tikrais vardais, bet tie var
dai būdavo karviški ar arkliški. Karvės 
būdavo žalmargės, dvylės, balnės, juod-

KASDIENES DUONOS
IŠ NAMŲ

sios bonkutės linksmai sveikina, ir jų apy
pilnis šeimininkas 'atkreipia malonų dėme
sį:

— Ko. gerbiamieji, pilną ar pusę?
Mano draugelis su alaus putele suaugęs, 

ir aš neniekinu, visko po biškį. Ir greit pa- 
sljaučiame, kaip namie. Toliau vis geriau, 
jei nebūtų rūpesčio. Reikės nakvyne pasi
rūpinti. kaip paaiškėjo, kad čia miegan
tiems vietos nebus. Bet, sako, nesijaudin
kit, čia turime kaimynus, su kuriais mes 
iš vieno, tik per gatvę, ir sutvarkysim. Pa
slaugus tautietis su reta barzdele palydi į 
viešbutį. Jame nė gyvos dvasios, galima 
lengvai užimti bet kokį kambarį, ir šuo 
nelos. Gerai palaukus susiranda atstovas 
iš virtuvės personalo ir padaro pranešimą:

—Štabas išsivaikščiojo, ir kambario nė
ra.

Sukam atgal į centrą, o čia tuojau pa
siūlo patarnavimą su žymiai tankesne 
barzdele redaktorius iš užjūrio. Nors, sako, 
esu 'ant karštos linijos su užjūriu ir laukiu 
skambinimo, bet pirmas reikalas pirma, ei
nam! Čia, sako, visai arti. Praeinam galiu
ką, ir mielas vadovas sustojęs nusistebi:

— Čia aiškiai buvo viešbutis!
Žiūrim — beveik griuvėsiai, nei langų, 

nei durų. Matyti, progresas vyksta. Nieko 
nepešę styrinant atgal.

Su saulės nusileidimu rūpestis minutė
mis auga. Gatvėj nenakvosim, palapinės 
nepasistatysim, kaip Sodyboje. Ten, bro
lyti, į trobą kojos neįkėlęs gali gyventi,

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.

bos saule gyvenimas verda. Taigi, po sau
le. O po Sodybos mėnuliu gyvenimas ker
mošiaus metu tiesiog kunkuliais mušasi. 
Geriau kaip žemaičių Kalvarijoje. Visi 
dieniniai ir naktiniai paukščiai sparnus 
tampo ir pėsčiomis ropoja. Per vieną nak
telę kruvinai įtaką išmynėm nuo kalnelio į 
Zuikių barą. Ir ten jokių tvirtų sienų — 
jei kiek atsirems! pavargęs, per sieną iš 
baro išvirtęs, gamtos prieglobsty pabusi. 
Niekas nesiskundžia, chorus sudarinėja:

— Oi, kada nueisiu pas savo mergelę, 
ramia drylia lia lia. O sename medyje gar
siakalbis, kaip špokinyčia, už širdies grie
bia:

—- Pasvarstyk, antela...
Tuščiom grįžus, tikras centro pareigūnas 

paima žodį ir kietai praneša:
— Kambarys viešbuty yra, — ir po ke

leto minučių įspraudžia į delną kambario 
raktą! štai ir papūsk. Nepapūsi! O tdkių 
piligrimų kasdien prazulina per centrą. Vi
sus kaip nors patvarko, jei patys neišgali.

Rūpesčiui atkritus, galima aplink apsi
dairyti. Čia jau gražus būrelis pasižmonėti 
susirinkęs, alutį, kaip ledą, čiulpia. Net iš 
Brazilijos tautietis dešrelę kramto ir įspū
džius porina. Centrinio skyriaus vadas pri
remia kietą charakterį:

— Kada atiduosi nario mokestį už pen
kerius metus? — ir dar pagraso: — Nedo
vanosiu !

O kietasis, nors su tvirtu nusistatymu, 
šiaip ir taip sukasi, o pabaigoje, kai likome 
tik keliese, aiškiai pareiškė:

— Nusivyliau! Aš ir jis visus tris daly
kus padirbom, o ką jie padarė?

— Gal jie saujomis užpilstinėja bedug
nę, kad visi trys dalykai nenugarmėtų, ■— 
bandau įsiterpti. O vėliau, kai pasikviečia
mas padėti alutį ištuštinti jaunosios kartos 
rašytojas, tema Į literatūrą atsiremia, ir il
gi plaukai užkliūna. Kietasis kerta trum
pai, kaip skustuvu:

— Neberašau ir nebeskaitau. Ką čia 
skaitysi, jei jaunieji barzdoje gyvius peri
na!

— Nėra gyvių, — užginčija jaunasis ra- 
šytoj as.

— Tai ką, užmuši? Juk pagal jūsų būdą 
žudyti negalima.

— Nežudau, tik neleidžiu veislei įsikur
ti, — paaiškina jaunasis ir švelniai savo 
barzdos plaukelius patampo.

— Beždžionės! — galutiną sprendimą 
padaro kietasis.

— Pulkit, pulkit, — lyg su ironija šnabž
da jaunasis ir šypsosi. Bet kas čia ką be- 
puls! Alutis ištuštintas, ir durys į skysčio 
karalystę uždarytos.

Su draugeliu uždarova duris iš lauko.
— Tai kultūringai praėjo vakaras, — 

pasigardžiuoja jis.
Abu giliai patraukiava londoniškį nak

ties orą. Šį momentą labai pravartu kiše
nėje užčiuopti kambario raktą.

PAGALBA STUDIJUOJANTIEMS 
MARKSIZMĄ

„Tiesoje“ rašoma, kad komunistų parti
nio švietimo mokyklose pasibaigė dar vie- 
neri mokslo metai — jas baigė 274 tūkstan
čiai komunistų, komjaunuolių ir neparti
nių.

Ta proga buvo svarstyta, kaip reikėtų 
tobulinti savišvieta, geriau parinkti ir 
ruošti propagandistus. Kalbėjusieji pateikė 
pasiūlymų, kad studijuojantiems marksis- 
tinędeninistinę teoriją turi padėti mokslo 
įstaigos, radijas, televizija ir kinas.

margės, palšės, arkliai bėriai, juodbėriai, 
juodžiai, sarčiai, širmiai, palšiai, sartokai, 
bėrokai ir kt.

O dabar jau Lietuvoje gyvuliai .krikšti
jami“ žmoniškais vardais, pvz., karvės va
dinamos Onute, Aldute. Telyčia net buvusi 
„pakrikštyta“ Vaižgante.

Be kita ko, Anglijoje irgi mada duoti gy
vuliams žmoniškus vardus.

A. Bučys

NAUJAS MOKSLŲ DAKTARAS
Vilniaus Pedagoginio instituto matema

tinės analizės katedros vedėjas Vaclovas 
Bliznikas apgynė fizikos - matematikos 
mokslo daktaro disertaciją.

Dabar bus du šios srities mokslininkai 
— prof .K. Grincevičius ir dr. V. Bliznikas.

— Draugai, artelės darbuotojai, noriu 
jums pranešti dvi naujienas: vieną liūdną, 
kitą — džiugią. Liūdna naujiena — per 
klaidą mums vietoj miltų paskirta sodos. 
Džiugi naujiena — sodos paskirta triskart 
daugiau, negu kad būtume gavę miltų.

Iš „Šluotos“

IŠ NAUJOS DAINOS LENINUI...
Tavo vardą nemarų ir šventą 
mes nešiojam skambiau šioj dainoj, 
kad gyventum, per amžius gyventum 
tu lietuvio širdy kiekvienoj ir t. t.

KIEK YRA IR KIEK PADIDĖJO?
Vilniaus spauda („Tiesa“, birž. 4 d., Nr. 

127) paskelbė, kad sausio mėn. Sovietų 
S-gos gyventojų surašymo ir dkup. Lietu
voje apytikrius duomenis. Juos pateikė 
Centrinė statistikos Valdyba.

Pagal tuos duomenis, okup. Lietuvos gy
ventojų skaičius 1970 m. sausio 15 d. buvo 
3.129.000. 1959 m. surašymo duomenimis 
gyventojų buvo 2.711.000. Per 11 metų gy
ventojų Skaičius Lietuvoje padidėjo 
418.000, arba 15%. Pagrindinę gyventojų 
prieauglio dalį — 367.000 žmonių, arba 
88%, — sudaro natūralus prieauglis. Be
veik pusę Lietuvos gyventojų dabar suda-

GELTONOS IR KITOKIOS GĖLĖS
Lietuvoje nemėgstama geltonų tulpių, 

narcizų, rožių ir kitų tos spalvos gėlių.
Daugelio žmonių įsitikinimu, geltonos 

gėlės reiškia neapykantą. Gėlių parduotu
vėse už raudoną tulpės žiedą mokama 40 
kapeikų, o tokio pat didumo ir gražesnės 
formos geltonos tulpės nenorima pirkti ir 
už 10 kapeikų.

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.

FILATELIJA
Vasario 11 d. Anglija išleido specialią 

pašto ženklų laidą, skirtą kaimo architek
tūrai. Laidą sudaro keturi ženklai: 5 penai, 
9 penai, šilingas ir pusantro šilingo. Pieši
niai — Harling konstrukcijos bakūžė Ško
tijoje, kalkinio akmens pastatas Glouces
tershire, tipiškas miestelio pastatas Vali-

IR

ne

VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENŲ IR PAVASARĮ

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

Ir neliks kišenė kiaura!

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

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

Manchester

joje, tipiškas namelis Ulsteryje.
Kovo 3-7 dienomis Royal Horticultural 

Society New Hall, Londone, ruošiama me
tinė „Stampex“ pašto ženklų paroda. O di
džioji tarptautinė pašto ženklų paroda, ku
ri vyksta kas dešimtis metų, ruošiama 
Londone, Olimpijoje, rugsėjo 18-26 dieno
mis. Ši paroda garsinama „Philympia“ 
vardu, ir ji vyks Imperijos halėje.

Chicagos Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Lietuva“ šiemet ruošia jubiliejinę pašto 
ženklų parodą. Ji vyks spalio 23-25 dieno
mis Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus 
patalpose. Ši paroda yra jubiliejinė, nes ja 
bus paminėta Steigiamojo Seimo 50 m. su
kaktis. Ta proga Saleziečių spaustuvė Ro
moje jau atspausdino sukaktuvinius vo
kus. Ant vokų Steigiamojo Seimo 50 sk. 
pašto ženklas (Vytauto Didž. atvaizdas) 
atspausdintas originalinėmis spalvomis. 
Steigiamojo Seimo atidarymas įvyko 1920 
m. gegužės 15 d. Tai istorinei dienai įam
žinti tų metų rugpiūčio 25 d. Lietuva išlei
do seriją pašto ženklų. Piešiniuose: valsty
bės ženklas Vytis. DLK Gediminas, Vytau
tas Didysis ir aukuras su amžina ugnimi. 
Tai šio komplekto vienas vytautinis ženk
las ir puošia parodos sukaktuvinius vokus. 
Ši paroda iš eilės yra „Lithpex“ keturiolik
toji. V. Vytenietis

3
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Europos lietuviu kronika
VAŽIUOJANTIEMS Į ROMĄ

Vykstantiems i didžiąsias lietuviškas iš
kilmes Romoje žinotina: traukinys iš Lon
dono Victoria stoties į Gatvick aerodromą 
išvyksta liepos 4 d., 13 vai. 36 min., nuo 15- 
tos arba 16-tos platformos. Pirma nusi
pirkti už 8 šil. traukinio bilietą.

Lėktuvas yra Caledonian Airways Nr. 
CA 221.

Romoje apsistosime: Casa Tra Noi, Via 
Monte del Gallo 113. Roma. Telef. 623.954.

Kilus neaiškumams dėl bilieto ir t. t., 
kreiptis į: Spės Travel Ltd., 131 Victoria 
Street, London, S. W. 1 (prie gelžkelio sto. 
ties), telef. 01-834-3631.

Smulkesnės žinios yra išsiuntinėtos at
skirai kiekvienam važiuojančiam.

Sėkmingos paruošos ir laimingos, malo
nios kelionės!

Visus sutiksiu Romos Ciampino aerodro
me.

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

LONDONAS
TRUMPAM LIETUVIU NAMUOSE

Londono Lietuvių Namuose buvo apsi
stoję bradfordiškis A. Traška su iš Chica- 
gos apsilankyti atvažiavusiu broliu.

Abu išvažiavo į Bradfordą.

ELENA BRADUNAITĖ LONDONE
Baigusi universitetą, j kelionę po Europą 

išsileido Elena Bradūnaitė, poeto Kazio 
Bradūno dukrelė. Tą kelionę pradėdama, 
buvo užsukusi į Londoną ir Lietuvių Na
muose susitiko su kai kuriais londoniškiais 
lietuviais.

Rudenį ji Chicagos universitete pradės 
dėstyti lietuvių kalbą.

VIEŠĖJO LONDONE
Visokių reikalų verčiamas, Londone lan

kėsi ir Lietuvių Namuose buvo apsistojęs 
DBTjS Stoke-on-Trento skyriaus pirminin
kas P. Dudėnas.

R. LAPAS LONDONE
Birželio 24 d. Londono Lietuvių Namuo

se lankėsi jaunas lietuvis iš Chicagos Rai
mondas Lapas.

Jis apžiūrėjo Nidos spaustuvę, aplankė 
redakciją ir administraciją, domėdamasis 
lietuvišku gyvenimu.

R. Lapas dirba prof. J. Žilevičiaus tvar
komame lietuviškos muzikos archyve. Iš 
Britanijos jis išvyksta j Europos žemyną.

GRĮŽO Į ŠKOTIJĄ
Keletą savaičių paviešėjęs Londone, j sa

vo Škotiją išvažiavo mūsų teatralas Domas 
Kaniauskas.

Pakeliui jis dar, tur būt, sustojo kitų ko
lonijų lietuvių aplankyti.

MANCHESTERIS
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

SKAUTŲ IŠKILMĖS
Birželio 20 d. Manchesterio skautės ir 

skautai atšventė savo draugovių 8 metų 
sukaktį. Visas pusšimtis mūsų jaunųjų 
dailiomis uniformomis su vėliavomis išsi
rikiavo Lietuvių Namų sodelyje. Nuostabi 
tai organizacija: čia sutelpa 6-čiai vilkiu- 
kai-paukštytės, 12-čiai skautai-skautės, pa
gyvenę vyčiai bei vyr. Skautės ir net sen
stelėję Skautininkai. Visi sesės-broliai, vi
sų veiduose šypsena, ir visi daugmi'lijoni- 
nės skautų šeimos nariai, iš kurios išeina 
tik geri tautos vaikai ir valstybės piliečiai.

Tradicijos vis tos pačios: vėliavų įneši
mai, pagerbimai, įsakymų skaitymas, nau
jų narių priėmimas, priesaikos, kaklaraiš
čių iškilmingas užrišimas ir, aišku, broliš- 
ki-seseriški bučiniukai.

Šiuo tarpu kliuvo ir vyresniesiems. J. 
Alkis apdovanojamas Lelijos ordinu. A. 
Jakimavičius pakeliamas į skautininkus, 
tėvų k-to pirm. V. Bernatavičius ir O. Iva
nauskienė gauna rėmėjo žymenis. Būta ir 
daugiau. Visi susirinkusieji ir parėmę

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

„MOCK-A U CT I ON“
MUSŲ „MOCK-AUCTION“ BUS 

liepos 11 d., šeštadienį. Lietuvių Sporto ir 
Socialiniame Klube (345A Victoria Park
Rd., E. 9).

Įėjimas 2 šilingai.
Kas turi daiktų, kuriuos norėtų atgaben

ti į tą aukcioną, prašom susisiekti su J. Al
kiu Lietuvių Namų adresu, telefonas 01- , 
727-2470.

skautavimą džiaugėsi rūtomis ir tautinė
mis juostelėmis, kurios puošė jų krūtines.

Po sveikinimų ir prakalbų sugiedotas 
himnas.

Sekė meninė dalis. Kaip ir pridera jau
niesiems, šokta tautiniai šokiai, dainuota, 
sakyti eilėraščiai, o susirinkusiųjų šimtinė 
džiaugėsi ir plojo iš peties. Visiems patiko 
Nottingham© jaunieji, kurie atkeliavo ap
sirengę tautiniais rūbais ir dar su čia ne
matytais šokiais. Katutėms galo nebuvo. 
Tėveliai atsidėkodami visus pavaišino iš 
tiesų gardžiais užkandžiais ir kavute. Vė
liau jaunieji susibūrė prie muzikos ir šo
kių. o vyresnieji prie klubo gėrybių.

Dar sykį susitikom londoniškiai, derbiš- 
kiai, nottinghamiečiai, bradfordiškiai ir 
mes, mankūniečiai, pasidžiaugti, paben
drauti ir savo akimis pamatyti, kad bus 
kam mus pavaduoti lietuviškos idėjos dar
be.

Padėka „Živilės“ ir „Maironio“ draugo
vėms ir jų vadovybei, tėvų k-tui, vaišių 
rengėjams, svečiams, suvažiavusiems iš vi
sos Anglijos lietuviškų kolonijų, ir Man
chesterio LS Klubui už paramą bei rūpestį. 
Valio skautai, ir vis budėk!

D. Dainutis

NEPAPRASTAS POSĖDIS
šeštadienį, birželio 20 d., Manchesterio 

klube įvyko posėdis, kuris gali turėti daug 
reikšmės lietuviškam gyvenimui Didž. Bri
tanijoje.

Jauni žmonės ir tie, kurie domisi jauni
mo reikalais, susirinko tartis dėl steigimo 
bendros D. Britanijos lietuvių jaunimo or
ganizacijos. ši organizacija koordinuotų vi
sus jaunimo paruošimus ir tikisi duoti 
kiekvienam jaunuoliui ir jaunuolei stipres
nį jausmą, kad jie „priklauso“, ypač tiems, 
kurie pavieniui gyvena.

Po ilgesnių diskusijų dalyviai vienbal
siai priėmė šią rezoliuciją:

„Didžiosios Britanijos jaunimo grupių 
atstovai, susirinkę Manchesterio Lietuvių 
Klubo patalpose, nutarė įsteigti Jaunimo 
Organizaciją, savarankiai veikiančią 
DBLS rėmuose, turinčią savo skyrius at
skirose kolonijose ir atstovus DBLS Cent
ro Valdyboje ir DBLS Taryboje“'.

Taip susitvarkęs, jaunimas turės savo 
balsą šio krašto lietuviškais reikalais ir pa
mažu pradės tinkamai ruoštis, kad galėtų 
vieną dieną perimti vadovavimą.

Dalyviai išrinko laikinąjį komitetą, kurį 
sudaro šie asmenys: iš Bradford© Daina 
Traškaitė; iš Londono R. Namajuška; iš 
Manchesterio Nijolė Kutkutė, Jonas Pod- 
voiSkis, Bernadeta Snabaitienė; iš Notting
ham© Petras Viržintas; iš Wolverhampto- 
no Petras Petkevičius.

Komitetas ruošiasi sekančiam posėdžiui 
kitą mėnesį, vėl Manchesteryje. Visi lietu
viai tik palinkės jauniesiems visokios sėk
mės dėl šio bandymo, ir, tikimės, bus pasi
ruošę jiems teikti visokeriopą pagalbą.

Posėdyje dalyvavo: iš Bradford© C. Mid- 
geley. V. Ignaitis, D. Traškaitė, J. Traškie- 
nė; iš Londono J. Alkis, C. Davis, J. Gru- 
piljonas, S. Mockus, R. Namajuška, V. 
O'Brien, A. Pukštytė. G. Valterytė; iš Der
bio G. Zinkienė; i'š Manchesterio B. Pod- 
voiskytė, J. Podvoiskis. P. Podvoiškis, N. 
Kutkutė, B. Snabaitienė, D. Banaitis, iš 
Wolverhamptono P. Petkevičius.

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

ties klube šaukiamas SAVIŠALPOS KA
SOS narių SUSIRINKIMAS. Kviečiami da
lyvauti ir tuo reikalu besidomintieji as
menys.

Sav. Kasos Valdyba

STOKE-ON-TRENT
SERGA J. TRAPECKAS

Sunkiai serga ir guli Newcastle ligoni
nėje ilgametis DBLS Stdke-on-Trento sky
riaus narys ir „Europos Lietuvio“ skaity
tojas Jokūbas Trapeckas.

A. A. STASYS DAMBRAUSKAS
Birželio 9 d. po gana ilgos ligos Bame- 

to ligoninėje atsiskyrė su šiuo pasauliu dar 
vienas tautietis, palikdamas jauną žmoną 
ir du našlaičius sūnelius ir nemaža gimi
nių Lietuvoje.

A. a. Stasys buvo gimęs 1925 m. Pane

vėžio apskrity. Atvyko į Angliją 1947 m. ir 
beveik visą laiką gyveno Earnete ir Pot
ters Bar, kur ir buvo palaidotas birželio 15 
d. Laidotuvėse dalyvavo mažas būrelis ap
linkinių lietuvių ir nemaža anglų kaimynų 
ir draugų.

Tur būt, žiauriausia ironija, kad žiauri 
mirtis jam neleido aplankyti ‘tėvynės, kur 
jis žadėjo šiais metais vykti aplankyti sa
vo giminių.

Tad. brangus Stasiuk, ilsėkis svetimoj, 
nors ir svetingoj, žemėje.

B. Butrimas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Neužilgo skautai ir vadovai vyks į Sody
bą — į 21-ją vasaros skautų stovyklą, kur 
jų lauks DBLS pirm. J. Alkis, vyriausias 
kukąs s. v. v. si. A. Gerdžiūnas su žmona, 
palapinės ir savaitė gražaus ir džiaugsmin
go stovyklavimo.

Stovykla prasidės liepos 25 d. ir baigsis 
rugpjūčio 1 d.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad visų at
vykstančiųjų stovyklauti būtų tvarkingos, 
švarios ir su visais ženklais skautiškos uni
formos, o prie skautiškos uniformos dar 
turėtų būti trumpos kelnės. Pasiimti kup
rinę daiktams susidėti, tinkamą stovykla
vimui lovelę — orinę lovą (Li-Lo) -— mie
gamąjį maišą, porą šiltų antklodžių, šiltą 
megztuką, guminius batus, lietpaltį, sporti
nius batus, ilgas kelnes, apatinius baltinius 
ir viršutinius marškinius pasikeisti, prau
simosi ir valgymo įrankius, užrašams kny
gutę ir pieštuką ir kitų smulkių dalykėlių 
savo nuožiūra.

Pageidautina, kad muzikantai pasiimtų 
savo muzikos instrumentus — gitaras, 
akordeonus ir t. t.

Ypatingą dėmesį kreipiame j vakarinius 
laužus. Dėl to kiekvienas dalyvis bent da
linai turi iš anksto pasiruošti jiems.

Svarbiausias įvykis stovykloje bus skau
tų iškilmės ir didysis atsisveikinimo lau
žas. kada tikimės susilaukti daug svečių iš 
visų Anglijos pakraščių. Tą dieną visų sto
vyklautojų uždavinys ir būtų parodyti mū
sų rėmėjams, kad mes esame verti jų nuo
širdžios paramos.

Iki pasimatymo!
Jūsų s. J. Maslauskas

DIDYSIS LAUŽAS
LSS Anglijos Rajono 21-os tradicinės 

skautų stovyklos uždarymo iškilmės ir di
dysis atsisveikinimo laužas įvyksta rug
pjūčio 1 d., 4 vai. p. p., šeštadienį.

Kviečiame gerbiamuosius organizacijų 
atstovus, rėmėjus, tėvelius ir plačiąją vi
suomenę dalyvauti.

Stovyklos Vadovybė

AUKOS STOVYKLAI
Londono „Dainava“, Lietuvių Moterų 

Sambūris, per J. D. Diščikienę 25 sv„ Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
bos parama 10 sv., Stoke-on-Trento visuo
menės parama per Br. Puodžiūnienę 4 sv. 
10 šil., prel. J. Gutauskas iš Glasgow© au
kojo 5 sv., T. Dambrauskaitė iš Glasgow© 
2 sv., X iš Glasgowo 3 sv., O. Ramonienė 
iš Oldhamo 1 sv„ A. Šleikus iš Sowerby 
Bridge 1 sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Rajono Vadija

JAMBORĖS FONDUI AUKOS
K. Murauskas iš Eccles aukojo 1 sv., A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

ECCLES — liepos 12 d., 12.15 vai.

TAU, SESUTE...

...Tau. sesute, puikios gėlės,
Man gi kardas prie šalies.
Tau akis plaus ašarėlės, 
Man gaisrai takus nušvies...

Ir kas gi mūsų nežino šios dainos? Bet 
nedaug kas žino apie jos autorių Praną 
Lembertą, mirusį 1967 m. Kalifornijoje, 
ypač apie jo kūrybą paskutiniaisiais gyve
nimo metais. Naujai išėjusioje knygoje 
TAU, SESUTE, 260 psl., kiekvienas ras ar
timų savo širdžiai dainų ir biografinių ži
nių apie poetą Praną Lembertą. Knygos 
kaina 34/.
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, B. Pūkelevičiū- 
tės premijuotas romanas. 235 psl. Kaina 
43/6.
LIETUVOS VAIZDELIAI — Žem. Ant. 22 
atskiri vaizdeliai apie Lietuvą. 98 psl. Kai
na 9/.
LITUANISTIKOS DARBAI, J. Balio reda
guota. 2 tomas. 180 psl. Kaina 21/.
LEMTINGOS DIENOS — J. Lcskausko 
apysaka. 187 psl. Kaina 43/.
L. Andriekaus SAULĖ KRYŽIUOSE, poe
zija. 200 psl. 27/.
L. Andriekaus PO DIEVO ANTSPAU
DAIS. Vytauto Didžiojo Godos. Iliustruota 
T. Valiaus. 108 psl. 50/.

Šios ir kitos knygos, lietuviškos plokšte
lės, periodiniai leidiniai gaunami: DAINO
RA, 14 Priory Rd.. Kew. Surrey. Pasiekia
ma autob. 27. 65 arba požeminiu traukiniu 
Kew Gardens.

Jakimavičius iš Manchesterio 1 sv.. Vyte
nis Zinkus surinko iš Derbio visuomenės 
2 sv. 3 šil.

Jamborės Fondo vadovybės vardu reiš
kiu skautišką ačiū.

s. J. Maslauskas 
Rajono Vadas

LELIJOS ORDINAS J. ALKIUI
LSS Tarybos Piranija, didžiai įvertinda

ma skautininko Jaro Alkio, dabartinio 
DELS pirmininko, nuopelnus Sąjūdžiui. 
1969 m. lapkričio 1 d., skautiškųjų metų 
užbaigimo proga, atžymėjo jį LSS aukštu 
Lelijos ordinu, kuris Manchesterio skautų 
vienetų subuvime, organizacijų atstovų, 
rėmėjų, tėvų, sesių ir brolių ratelyje, iškil
mingai jam įteiktas.

LSS Tarybos, Rajono Vadijos, sesių ir 
brolių vardu skautininką J. Alkį sveikina
me, linkėdami sėkmės visuose darbuose.

Skautiškai —
J. Maslauskas,
Rajono Vadas

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

Abiturientai
Mokyklos derlius yra ją baigiantieji 

moksleiviai. Vasario 16 gimnazijoje šiemet 
to derliaus susilaukta birželio 2 d. Tą die
ną užbaigė brandos egzaminus trys jau
nuoliai: Rudolfas Landas. Gintaras Radio
novas ir Petras Veršelis.

Rudolfas Landas, gimęs 1951 m. liepos 
25 d. Šiauliuose. Jo tėvas vokietis iš Han- 
noverio, karui baigiantis likosi Lietuvoje 
ir vedė lietuvaitę. 1962 šeima atvyko V. 
Vokietijon. Rudolfui kaip tik buvo laikas 
pradėti gimnazijos mokslus. Rugsėjo mė
nesį buvo priimtas į I-ją klasę Vasario 16 
gimnazijon ir be jokių sukliuvimų per 8 
metus užbaigė 9 klases. Mat, tame laiko
tarpyje Vokietijoje keitėsi mokslo metų 
tvarka, tad kartą per vienerius metus bu
vo baigiamos dvi klasės. Rudolfas tuo pa
sinaudojo. Šalia mokslo, mėgo sportuoti ir 
dalyvavo tautinių šokių grupėje. Žada 
Miuncheno universitete studijuoti farmaci
ją. Ten pat jo brolis Mečys, 1967 m. Vasa
rio 16 gimnazijos abiturientas, studijuoja 
fiziką.

Gintaras Radionovas, gimęs birželio 4 d. 
V. Vokietijoje tautiškai mišrioje šeimoje. I 
Vasario 16 gimnaziją įstojo 1963 m. II-jon 
‘kilasėn. Prieš tai vienerius metus buvo mo
kęsis pas lietuvius saleziečius Italijoje. Va
sario 16 gimnazijoje aktyviai reiškėsi 
evangelikų jaunimo ratelyje ir tautinių šo
kių grupėje, kurį laiką būdamas jos seniū
nių. Šiemet eina atlikti karinės prievolės, o 
vėliau keta Studijuoti chemiją.

Petras Veršelis gimė 1950 m. liepos 16 d. 
Anglijoje. Abu tėvai lietuviai. Vasario 16 
gimnazijon įstojo 1965 m. gegužės mėn. į 
IV-ją klasę. Prieš tai buvo mokęsis Worm- 
so miesto klasikinėje gimnazijoje. Aktyvus 
skautas. Studijuos germanistiką Bonnos 
universitete.
Kun. Hermanas Šulcas į JAV

Berniukų bendrabučio vedėjas birželio 
gale išvyksta vasarai į JAV-bes. Apsistos 
prie Atlanto, Bostono apylinkėse. Yra 
'kviestas į Kennebunk Port vadovauti vai
kų vasaros stovyklai. Rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesių sąvartoje Dainavoj ir Čikagoj da
lyvaus ateitim niki jos jubiliejiniame kong
rese, kur atstovaus Vokietijos ateitinin
kams sendraugiams kartu su dr. Jonu Nor- 
kaičiu.

Kvies .jaunimą Į Vasario 16 gimnaziją.
Vien'a iš kum. Šulco misijų yra sudominti 

lietuvių šeimas Vasario 16 gimnazija, ne 
tiek prašant jai medžiaginės paramos, kiek 
kviečiant leisti į ją savo vaikus. Gimnazi
joje mokslo ir auklėjimo lygis yra aukštas, 
gyvenimo sąlygos neblogos. Priimami abie
jų lyčių vaikai. Stojant į I-ją klasę, reika
laujama būti baigus 4 pradžios mokyklos 
skyrius, vaikas tada būna apie 10 metų. 
Priimami mokiniai ir į vyresnes klases, tu
rį atitinkamą paruošimą. Atvykstantiems

Skaitytąja Caisdai
NE TAIP IŠVERSTA

Gerb. Redaktoriau.
Prieš save ant stalo turiu „Europos Lie

tuvio" Nr. 25 iš š. m. birželio 25 d., kuria
me yra patalpinta žinutė: „Kardinolo Hee- 
nano sveikinimas“. Čia pat turiu ir Kardi
nolo autentišką sveikinimo tekstą, kurį jis 
pavadino message. Tą message Kardinolas 
Heenan savo paties ranka ir ex promptu 
parašė kanauninko Longstaff akivaizdoje. 
Nors iš paskubomis parašyto dalyko nega
lima reikalauti didelio tikslumo, tačiau ir 
šioje paskubomis parašytoje message Kar
dinolas nėra pasakęs tokių glubstvų, ku
rias padarė vertėjas.

Kardinolas norėjo trumpai pavaizduoti 
tuos sunkius mums laikus, kai Antrojo Pa
sauk Karo metu (Britų-rusų alianso lai
kais), Baltijos diplomatiniai atstovai buvo 
perkelti iš vienos diplomatinės listos dalies 
(alfabetinio valstybių sąrašo) į kitą dalį, 
vadinamą annexu. Kardinolo žodžiai: „and 
put treir names in an annexe", vertėjo bu
vo nesuprasti ir todėl išversti į lietuvių 

iš JAV-bių, nėra būtiną užbaigti visas 9 
klases su vokiečių valstybiniais brandos 
egzaminais. Jau yra pavyzdžių, kad ir su 
8 klasių pažymėjimu JAV-bėse galima sėk
mingai studijuoti. Yra įmanoma, kad vie
nas ar kitas jaunuolis atvyktų Vasario 16 
gimnazijon porai metų, pagilintų lietuvių 
kalbos žinias ir pramokti vokiškai, per il
gas atostogas galėtų susipažinti su Europa 
ir tada vėl grįžtų į JAV-bes studijoms. Už 
pragyvenimą mėnesiui reikalaujama tik 
DM 70. t. y. apie $ 20. Prašymus siųsti di
rektoriaus adresu: Vincas Natkevičius, 684 
Lampertheim - Huettenfeld, Romuva, West 
Germany.
Bendrabučio statyba

Jau keleri metai, kai svarstoma, ar sta
tyti naują pastatą bendrabuči'ams, ar ne. 
Abejones kelia ne tiek finansavimas, kiek 
moksleivių skaičiaus mažėjimas. Vyriau
sias gimnazijos atsakomybės nešėjas, jos 
kuratorija, kurioje atstovaujamos ne tik 
Vokietijos lietuvių organizacijos, bet taip 
pat Balfas ir Gimnazijos rėmėjų būreliai iš 
JAV per kun. B. Sugintą, yra pakartotinai 
pasisakiusi už statybą. Planai ruošiami, su 
Vokietijos vyriausybės įstaigomis vedami 
pasitarimai dėl finansavimo. Kuratorijos 
valdyba vesti statybos vajų lietuviuose pa
kvietė vienuolį kapuciną tėv. Alfonsą Eer- 
natonį iš Dieburgo. Birželio 27 d. Romuvos 
parke iškilmingai atverčiama pirmoji velė
na bendrabučio statybai. Reikia tikėtis, 
kad tai nebus ir paskutinioji, o tikrai toj 
vietoj išaugs modemiškas pastatas, dėl to 
ateityje bus galima kalbėti ne vien apie 
mokslą ir auklėjimą, kad jie aukšto lygio, 
bet taip pat ir apie gyvenimo sąlygas ben
drabutyje.
Šokėjos į Romą

Į Lietuvos kankinių koplyčios šventini
mo iškilmes Šv. Petro bazilikoje iš Vokie
tijos Romon vyksta apie 50 lietuvių, jų tar
pe grupelė Vasario 16 gimnazijos mokslei
vių. Nors koplyčios šventinimo iškilmės 
kone sutampa su mokslo metų pabaiga ir 
tuo pačiu su keliamaisiais egzaminais, 
Gimnazijos mokytojų taryba nusprendė 
leisti šokėjų grupei vykti į Romą. MOkyt. 
Eliza Tamošaitienė ruošia atitinkamą pro
gramą, o tėv. Alfonsas Bernatonis rūpinasi 
kelionės finansavimu bei kitais techniškais 
dalykais. Bernatonis, kaip bendrabučio 
statybos vajaus vedėjas, slapčia viliasi, 
kad gražus jaunuolių pasirodymas Romo
je savo laiku teigiamai atsilieps į jo darbą 
JAV-bių lietuviuose.

ELI

A. A. KAJETONAS LAIVYS
Birželio 13 d. mirė Kajetonas Laivys, 

gimęs 1914 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulėnuose, 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Palaidotas birže
lio 18 d. Neustadt/Holstein miesto kapinė
se. Laidotuvių bažnytines apeigas atliko 
dekanas Vaclovas Šarka, atvykęs iš Ham
burgo. Dekanas V. Šarka tarė gražų atsi
sveikinimo žodį kapinių koplyčioje ir prie 
duobės. Velionis buvo viengungis. 1947 m. 
buvo išemigravęs į Angliją, bet ten jam 
nepavyko įsikurti, tai vėl grįžo atgal į Vo
kietiją, Neustadtan. Iš profesijos velionis 
buvo auto mechanikas, bet dėl nesveika
tos savo profesijoje dirbti negalėjo ir pas
kutiniu -laiku pragyveno iš socialinės pa
šalpos. Mirė staiga nuo kraujo išsiliejimo 
viduriuose.

Velionis buvo labai gero būdo žmogus, 
dėl to buvo visų mylimas ir gerbiamas. Jo
kių savo giminių vakaruose neturėjo, to
dėl ir laidotuvėmis pasirūpino Neustadto 
miesto valdžia ir vietos lietuviai su savo 
apylinkės pirmininku Jonu Braškiu.

Tebūna velioniui lengva netoli Baltijos 
jūros Vokietijos žemelė, kuri jį priglaudė 
amžinam poilsiui.

J. Pyragas

EILĖS ANGLŲ KALBA
JAV Los Angeles gegužės mėn. poetė E. 

Tumienė davė savo eilių rečitalį anglų kal
ba Whiter College, kuriame ji dėsto litera
tūrą.

kalbą „jų pavardes padarė lyg nesamo
mis". Taip versti yra negalima, nes gauna
si visiškai klaidingas vaizdas.

Kad lietuvių visuomenė nebūtų klaidina
ma. aš jaučiu pareigą dar kartą pareikšti, 
kad jokia Britų vyriausybė neišbraukė 
Baltijos diplomatų iš oficialaus diplomati
nio sąrašo ir nepadarė „jų pavardes nesa
momis“. Priešingai. Baltijos diplomatai li
gi šiai dienai tebėra britų oficialiame dipl. 
sąraše. Galiu dar pridurti, kad kardinolo 
minimas annexe yra ne kas kitas kaip ant
roji oficialiosios listos dalis. Šioje dalyje, 
be Baltijos diplomatų, randasi Common
wealth© Sekretariato nariai. Western Eu
ropean Union atstovai ir visa eilė kitų 
tarptautinio pobūdžio organizacijų, kurių 
nariams yra pripažintas diplomatinis sta
tusas.

Su pagarba
Vincas Balickas 

Lietuvos Atstovas
1970 m. birželio 26 d.
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