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SKUNDAI
Birželio 23 d. Kaune buvo pradėta ir ke

lias dienas vyko Maskvos sukviesta „visa
sąjunginė" konferencija vadinamo proleta
rinio internacionalizmo klausimais. Dirbo 
visa eilė sekcijų. Skirta daug dėmesio 
„buržuazinio nacionalizmo" apraiškoms pa
sauly, be to. svarstytas keistas, bet Mask
vai. matyt, priimtinas klausimas apie tai. 
kaip suderinti „proletarini internacionaliz
mą su patriotizmu".

Šalia Maskvos ir įvairių sovietų respub
likų kalbėtojų, iš lietuvių komunistų pla
čiau pasisakė A. Sniečkus.

Kaip ir reikėjo laukti, Sniečkus nurodė į 
vad. „ideologines diversijas", kurių šalti
nis — lietuvių veikla Vakaruose. Kaip ko
munistai susirūpinę tomis „diversijomis“, 
čia pakanka nurodyti j kelias Sniečkaus 
kalbos pastraipas (plg. „Tiesą", birž. 25 
d.).

Jis pažymėjo: „...kapitalo tarnai svar
biausias pastangas deda, siekdami skiepyti 
nacionalinę nesantaiką, neapykantą, kurs
tyti nacionalinius jausmus, pakirsti prole
tarinio internacionalizmo pagrindus... Kar
tu jie dažnai mėgina parazituoti kai ku
riais mūsų sunkumais, trūkumais, taip pat 
atskirų praeities laikotarpių ir istorijos 
idealizavimu, kad tai panaudoti) savo ar
domaisiais tikslais. Antikomunizmas. anti- 
tarybiškumas Įgyja aiškų nacionalistinį po
būdį. Vatikanas taip pat kursto religijos 
pagražintas nacionalistines aistras...“

Ir kitoje vietoje Sniečkus nurodo: .... idė
jiniai ir politiniai imperialistinės reakcijos 
talkininkai yra lietuviškos buržuazinės 
emigrantų organizacijos. Jos iš esmės sie
kia pakirsti moralinę-politinę mūsų res
publikos gyventojų vienybę, susilpninti ko
munistinės ideologijos įtaką, iškraipyti na
cionalinę Tarybų valstybės politiką... būti
na geriau ištirti jų (organizacijų Vakaruo-

SEPTYNIOS dienos P A SA UL YJE
Afrikos sukilimas prieš Britaniją

Juodieji Afrikos kraštai kreipėsi į Sau
gumo Tarybą, kad ji tuojau pat uždraustų 
Britanijai vykdyti savo užsimojimą tiekti 
ginklus Pietų Afrikai.

Tokį reikalavimą kelia 35 Afrikos kraš
tai, o remia dar Indija, Pakistanas, Sau- 
džio Arabija ir Jugoslavija.

Afrikiečių grupės vadas Mauricijaus am
basadorius ta proga pareiškė nusistebėji
mą, kad Britanija ryžtasi tvarkytis nesi- 
skaitydama su Britų šeimos valstybių gru
pe.

Afrikos kraštai, sako, nieko prieš netu
rėtų, jei Britanija ginkluotų savo bazes Si- 
monstowne ar kur kitur.

Britanija remia
Šio mėnesio gale į Maskvą važiuojąs V. 

Vokietijos užsienių reikalų ministeris 
Scheelis pareiškė, kad Britanijos vyriau
sybė pritaria numatytajai sutarčiai, kuri 
numatytų jokių ginčų nespręsti jėga.

Tokį pritarimą perdavęs Britanijos už
sienių reikalų ministeris Douglas-Home.

Sovietų pažadas
19 dienų išbuvęs Maskvoje. Egipto prez. 

Nasseras, kaip skelbia po pasitarimų pa
skelbtasis pareiškimas, gavo pažadą, kad 
jis turės Sov. Sąjungos paramą „politinė
je, ekonominėje ir karinėje srityse“.

Pareiškime nurodoma, kad Vid. Rytuose 
padėtis tol bus labai pavojinga, kol Izra
elis nesiliaus vykdęs puolimų. O taikos są
lyga Izraeliui: sustabdyti arabų kraštų pul
dinėjimus, pasitraukti iš užimtųjų žemių ir 
paraidžiui įvykdyti Saugumo Tarybos 1967 
m. lapkričio 22 d. rezoliuciją.

Visi trys pakviesti
Prez. Nasseras pakvietė apsilankyti 

Egipte visus tris vyriausiuosius Sov. Są
jungos vadus — Brežnevą, Kosyginą ir 
Podgorną.

Tik nenustatytas dar jų kelionės laikas.

Surastas Aramburu lavonas
Argentinoje surastas lavonas buvusio 

prezidento Aramburu, kurį peronistai pa
grobė gegužės mėn.

Aramburu buvo prezidentu tuoj po dik
tatoriaus Perono, kuris buvo priverstas pa
bėgti. ir peronistų laikomas atsakingu už 
sušaudymą 27 jų šalininkų.

Gintųsi ir nuo sovietų
Pasikalbėjime su „Sueddeutsche Zei- 

tung“ Izraelio generalinio štabo viršinin
kas gen. Bar-Levis pareiškė, kad jo kraš
tas kariaus net ir prieš Sov. Sąjungos pa
jėgas, jei jos stengsis padėti Egiptui iš
stumti Izraelį iš dabartinių pozicijų. 

se — Red.) šiuolaikinį veidą, jų veiklos 
formas bei metodus“.

Sniečkaus naujas rūpestis, dejavimas 
maskvinių ir „visasąjunginių “ ideologinių 
svečių akivaizdoje liudija, kad Vliko, mū
sų veiksnių, organizacijų veikla Vakaruo
se, ypač JAV-se, okupantą erzina, nes jis 
jaučia tos veiklos poveikį krašto gyvento
jams. Sniečkaus pyktis įrodo ir tų „emi
grantų organizacijų" veiksmingumą bei 
teisingą kryptį. Priešingu atveju Sniečkus 
ar partija nebūtų dabar kreipę dėmesio į 
reikalą arčiau ištirti tų vakariečių veiklos 
„formas bei metodus“. (ELTA)

TELEGRAMOS
Ryšium su Čikagoje š. m. birželio 13 d. 

atidarytąja lietuvių genocido paroda buvo 
gauti JAV prezidento R. M. Niksono ir vi
ceprezidento S. Agnew sveikinimai. Nikso- 
nas buvo pasiuntęs laišką ALT genocido 
parodos ruošimo komiteto pirmininkui dr. 
L. Kriaučeliūnui, S. Agnew pasiuntė tele
gramą ALT-ai. Elta skelbia abiejų turinį:

„Didžioji lietuvių tautos drąsa visuomet 
įkvėps visur gyvenančius ir laisvės trokš
tančius žmones. Mums turint galvoje liū
desį bei kančias visų tų. kurie norėjo gy
venti taikoje, dera ir patiems siekti tų pa
čių tikslų, dėl kurių jie šauniai kovojo.

Aš prisidedu prie jūsų maldų ir vilčių, 
tikėdamasis, kad lietuviai ir visi tie, kam 
teko patirti skausmą, atsiskyrus nuo šei
mos ir tėvynės, visuomet liks vieningi dva
sioje ir ateity ryžtingai sieks teisės, kuri 
juos visus lydi nuo pat lopšio — taikos ir 
laisvės“.

(pas.) Richard Nixon.
Viceprezidento Spiro Agnew telegramos 

ALT-ai tekstas:
„Buvo sakoma, kad „demagogų triumfas

Ko Dajanas labiausiai tikisi?
Izraelio naujos lakūnų laidos išleistuvė

se krašto apsaugos min. gen. Dajanas, be 
kita ko, taip pasakė: ...„sekantis susitiki
mas su arabais įvyks ne prie konferencijos 
stalo, bet danguje ir žemėje, su raketomis 
ir artilerija“.

Išleidžia žydus
Prez. Nasseras leido išvažiuoti Egiplo 

žydams, kurių buvo anie 70 šeimų ir kurių 
vyrai nuo 1967 m. sėdėjo kalėjimuose ar 
stovyklose. Niekam jų neleista nieko išsi
vežti. Nutarė likti tik 4 šeimos ir rabinas.

Antrajam pasauliniam karui baigiantis, 
Egipte žydų buvo apie 70.000. Daugumas 
jų išsikėlė 1948 m. į tada įkurtąjį Izraelį.

Be vyriausybės
Krikščionių demokratų atstovo Rumoro 

vadovaujama koalicinė vyriausybė buvo 
priversta atsistatydinti.

Kol kas vyksta pasitarimai tarp trijų par
tijų — krikščioniu demokratų, socialistų ir 
respublikonų — dėl naujos vyriausybės su
darymo.

Antonovai dūžta
Dingo didysis rusiškas transporto lėktu

vas Antonovas, skridęs į Peru su parama 
nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Spė
jama, kad jis sudužo.

Kitas Antonovas sudūžo netoli Kairo 
aerodromo Egipte.

Tanzanija nusistačiusi
Tanzanija, Afrikos valstybė, jau esanti 

nusistačiusi tuojau pasitraukti iš Britani
jos valstybių bendruomenės, jei tik Brita
nija pradėtų tiekti ginklus Pietų Afrikai.

Tiesus kelias į jūrą
Sov. Sąjunga baigė tiesti per Afganista

ną tiesų kelią, kuris per Pakistaną leis jai 
patogiai susisiekti su Indijos vandenynu.

Apie tokį strateginį kelią jau svajojęs 
Petras Didysis.

Rusiški tankai
Rusiški lengvieji tankai ir kitokios kari

nės priemonės ir medžiagos laukiančios su
telktos pietiniame Laose naujo puolimo 
prieš Pietų Vietnamą.

Ulbrichtas tiki
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulbric

htas prasitarė, kad tarp abiejų Vokietijų 
pasitarimai galės būti vėl pradėti, kai tik 
Fonna pasirašysianti sutartį su Maskva 
dėl nepuolimo.

— trumpalaikis, bet griuvėsiai lieka am
žiams". Amerikos lietuviai per daug gerai 
žino, ką reiškia žmogaus dvasios griuvė
siai ir laisvės sužlugdymas, tai, kas atsi
randa, triumfuojant demagogams ir tironi
jai, o kenčiant taiką mylintiems gyvento
jams. Jums, dabar primenant amerikie
čiams bei Amerikai ir pasauliui, prieš 30 
metų Lietuvos patirtą nelaimę, priklauso 
mano nuoširdi užuojauta ir mano parama, 
siekiant tiesą paskleisti pasauly. Šiuo at
veju negalima tarti, kad demagogų bei ti
ronų triumfai būtų trumpalaikiai, tačiau 
jūsų drąsa bei ryžtas pateikti pasauliui lie
tuvių tautos pavergimo tikrovę teikia viltį 
ne tik tai tautai, bet ir visiems tiems, kurie 
myli laisvę".

(pas.) Spiro T. Agnew

S. LOZORAITIS .IR. PERĖMĖ 
PASIUNTINYBE

St. Lozoraitis jr. pranešė Vlikui, kad 
perėmęs Lietuvos Pasiuntinybės prie šv. 
Sosto reikalų vedimą, ir pareiškė norą 
nuoširdžiai bendradarbiauti su Vliku. (E)

IRKLAVIMO VARŽYBOS
Sov. Sąjungos akademinės taurės varžy

bose Kijeve vienviečių valčių lenktynėse 
pirmąją vietą užėmė Europos čempionė G. 
Šidagytė ir V. Butkus ir Pabaltijo akade
minio irklavimo moterų ir vyrų aštuonvie- 
tės.

AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖS
Automobilių lenktynių pirmenybėse 

„Lietuva 70“ čempionais tapo tauragiečiai 
A. Daunoravičius ir J. šakys, startavę 
„Moskvičiais", o „Volgomis“ nugalėjo pa
nevėžiečiai G. Olendra ir J. Kviėtkauskas. 
Per tris dienas jie įveikė apie 3000 km ke
lią.

ČEMPIONAI
Birštone sklandymo pirmenybėse čem

pionais tapo kauniečiai L. Šupinys ir R. 
Garmutė.

— Londono zoologijos sode dirbanti dr. 
Weir išskrido į Argentiną gaudyti pampo
se žiurkių, kurios nelaisvėje suserga cuk
ralige, dėl to jų tyrimas gali padėti ir žmo
nėms su ta liga tvarkytis.

— Važiuodamas iš Penzance į Padding- 
toną traukiniu (Britanijoje), Carr nutarė 
pasišluoti butelių, cigarečių dėžučių ir po
piergaliu primėtytą savo vagoną, tai susi
rado šluotą ir pradėjo w'-’dyti savo užsi
mojimą, bet prižiūrėtojas pagavo jį prie 
to darbo, atėmė šluotą ir pareikalavo pasi
sakyti, kas jis ‘oks yra. nes antraip būsiąs 
pakaltintas, kad pavogė šluotą, ir trauki
nys būsiąs išlaikytas stotyje ištisas valan
das.

— Londono ligoninėje 56 m. amžiaus mo
teriškei įdėta atominė širdis, kuri laiky
sianti apie 10 metų, ir ligonė pasitaisė.

— Rasinę politiką vedančios Pietų Afri
kos transporto ministerio pavaduotojas 
Martins pateko bėdon — jį užsipuolė ..Af
rikaner" žurnalas, kad padaręs gėdą savo 
kraštui, nes. nuvažiavęs į Malawio respub
liką kaip oficialus delegatas, suėjęs su zu- 
lais ir įsijungęs į jų šokį.

— į Rodeziją kas mėnuo atvažiuoja dau
giau kaip 1.000 imigrantų, liet apie 500 iš
važiuoja.

— Pareiškęs, kad jam nusibodo gyventi. 
Niujorko aikštėje atsisėdo ant šaligatvio 
krašto žmogus, išpylė ant savęs dvi dėžes 
žibalo, uždegė ir tuoj pat mirė.

— Japonijoje vien per liepos 19 d., kai 
karščiai sutraukė daug žmonių į pajūrius, 
nuskendo net 38 asmenys.

— Rygos žydai, kurie pavasarį pasiuntė 
J. Tautų gen. sekr. U Tantui skundą dėl 
sunkios savo padėties, dabar, kaip skelbia
ma. turi jau tiesiog nebepakenčiamą gy
venimą. o jų prašymai leisti išvažiuoti vis 
atmetami.

Onai Andriukaitienei, 
netekusiai mylinio vyro, 

reiškiu užuojautą.
.1. Dyvas

Mirus PRANUI ANDRIUKAIČIUI, 
reiškiame gilią užuojautą 

liūdinčiai jo žmonai Onai Andriukaitienei 
visų parapijiečių vardu ir visi kartu 

liūdime.
Birminghamo Bažnytinis komitetas

Pasaulis aplink mus
UOSTŲ STREIKAS

Štai Britanijoje turime uostų darbinin
kų visuotinį streikų. Darbdavių ir darbi
ninkų atstovai tarėsi ir nesutarė dėl atly
ginimų. Darbininkų pagrindinis reikalavi
mas buvo pakelti atlyginimus iki 20 svarų 
(dabar yra 11 sv. 1 šil. 8 penai). Toks atly
ginimas turėtų būti visiems. Darbdaviai 
nesutiko, nes ne visi darbininkai vienodo
mis sąlygomis dirba. Tiems, sako, kuriems 
mokama už atliktąjį darbų, pridėjus dar tą 
pagrindinį, atlyginimai pašoktų iki 50 ir 
daugiau svarų į savaitę.

Streikas kraštui nieko gera nežada. Tie
sa. vyriausybė yra pasiruošusi pasiųsti j 
uostus kariuomenę iškrauti būtiniausioms 
prekėms. Bet vis tiek sustos eksportas ir 
importas, tai atsilieps pramonei, taip pat

KUR KELIAUJA PLIENAS?
Sov. Sąjunga užimtąją Čekoslovakiją 

jau įjungė į savo ūkinę sistemą. O tai reiš
kia, kad jos gaminiai turi būti gabenami 
ten. kur Maskva įsako, o ne ten, kur Čeko
slovakijai būtų patogu, pelninga ir prak
tiška parduoti. Jeigu Čekoslovakija turėtų 
teisę prekiauti su Vakarų kraštais, kaip 
buvo pradėta planuoti prieš sovietinę oku
pacijų. tai ji gautų tvirtos valiutos, už ku
rią galėtų nusipirkti mašinų savo pramo
nės įmonėms atnaujinti, ir tai stiprintų jos 
ūkį.

Bet dabar Čekoslovakija suvaržyta. Va
karų kraštai — Britanija, Prancūzija, Ita
lija, Olandija — buvo (pratusios žiūrėti į 
Čekoslovakiją, kaip į pažangų pramoninį 
kraštą. Čekoslovakija plačiausiai buvo ži
noma, kaip plieno pramonės ir plieno ga
mybos kraštas. Bet dabar tų kraštų įmo
nių atstovams atsakoma aiškiai: nėra ir 
nenumatoma, kad būtų.

Visiškai aišku, kur Maskva įsako Čeko
slovakijai pristatyti nemaža savo pagami
namųjų ginklų ir karinių įrengimų. Daug 
tokių dalykų reikia iš naujo apginkluoja
mam Egiptui ir kitiems arabų kraštams. 
Jų reikia ir pietryčių Azijai, jos komunis
tams. Dėl to ir sakoma, kad Prahoje dabar 
jau retai besutiksi anglą ar prancūzą, at
važiavusius pirkti plieno. Tuo tarpu po 
miestą siuva didelės grupės sirijiečių ir 
irakiečių, egiptiečių ir sudaniečių. Tas gru
pes sudaro jų kraštų delegacijos, atvažia
vusios pirkti ginklų. O šiaurės Vietnamas 
turi Prahoje nuolatinę delegaciją, kuri 
tvarko tokius pirkimų reikalus.

Bet nuostabiausia atrodo tai, ką Čeko
slovakijos pareigūnai sako apie plieno tie
kimus. Vakarų kraštai nebepajėgia iš jų iš- 
sikaulyti plieno, nes Maskva įsakė gabenti 
jį į — Kiniją! Tokiais dideliais kiekiais ten 
gabenama, kad kitiems kraštams nebelieka 
ką parduoti.

Argi Maskva nesipyksta su Kinijos va
dais? Teisybė, pykstasi, bet Čekoslovaki
jai vis tiek įsakyta gabenti jai plieną.

LENINO ĮSAKYMO AUKOS
Leninas, steigdamas slaptąją komunisti

nę policiją, rašė: „Išnaikinti mums sveti
mus gyventojų sluoksnius — yra svarbiau
sias mūsų partijos uždavinys. Jeigu šis 
veiksmas bus sėkmingas, tai bus išgelbėta 
revoliucija. Šį svarbiausią žygį atlikti mes 
galim pavesti tik tokiam asmeniui mūsų 
partijoje, kurio gyvenimas pilnai yra nu
lemiamas jo neapykantos ir keršto nu
spręstiems sunaikinti gyventojų sluoks
niams".

Leninas pasirinko tam reikalui iš Vil
niaus krašto kilusį degeneratą Dzeržinskj. 
Jam Leninas nurodė, kad reikia išnaikinti 
caro karininkus, kurių buvo maždaug 
250.000, policininkus — 40.000, dvarinin
kus — 120.000. valdininkus — 100.000, 
pirklius — 180-000. inteligentus, dvasinin
kus ir „buožes" — prasigyvenusius ūkinin
kus, kurių buvo milijonai.

NEPRIPAŽĮSTA
Latviai yra memorandumu kreipęsi į 

Britanijos ministerį pirmininką, išdėstyda- 
mi sunkią padėtį savo okupuotame krašte.

Ministerio pirmininko pavedimu para
šytame atsakyme nurodoma, kad Britani
jos vyriausybė pripažįsta Baltijos kraštų 
įjungimo j Sov. Sąjungą faktą, bet nepripa
žįsta tai de jure. Britų vyriausybė smerkia 
žmogaus teisių pažeidimą bet kur, ji tai 
esanti aiškiai pasakiusi J. Tautose ir ki
tur ir taip pasiryžusi daryti ateityje.

„GRANDINĖLĖ" PIETŲ AMERIKOJE
Clevelando šokių ansamblis „Grandinė

lė“ su vadovais L. Sagių. A. Sagiene, R. 
Babicku gastroliavo 12 dienų Pietų Ameri
koje. Davė aštuonis koncertus ir susilaukė 
didelio pasisekimo lietuvių ir vietinių tar
pe.

turės gal pabrangti kasdienio vartojimo 
prekės, kai jų nebebus įvežama.

Dar prieš streiką pradedant jau reikšta 
susirūpinimas, kad plieno pramonė po ke
lių dienų turės jau pagal normas gyventi. 
Kai kurių plieno gamybai reikalingų me
džiagų tuojau pristigs, kai kurių užteks ke
lioms savaitėms. Be kita ko, plieno pramo
nės tiekėjai neseniai patys baigė streiką, 
po jo dar nėra atsigavę ir pakankamai ap
sirūpinę.

Nesitikima, kad šis streikas paliestų aly
vos tiekimą, nes ją iškrauna patys laivų 
darbininkai ir tuo besiverčiančių bendro
vių tarnyboje esantieji žmonės.

Kad maistas būtų pradedamas duoti pa
gal normas — nenumatoma, bent atitinka
mos ministerijos taip sako ir prašo f>e rei
kalo nesudarinėti atsargų. Jeigu būtų per
einama į paniką ir pradedama supirkinėti, 
tai, sakoma, gali laikinai kai kuriose vieto
se šio ar to pritrūkti.

Mėsos, kaip nurodoma, yra tiekėjų bazė
se apie 70.000 tonų. Tiek užtenka mėnesiui. 
Dar daug yra ir mėsininkų šaldytuvuose. 
Be to, septyniasdešimt procentų visos sker
dienos. išimtinai beveik visa kiauliena ir 
Paukštienė — savo krašte auginta.

Kainos pirmiausia galinčios pakilti jau
tienai.

Sviesto atsargų yra daug — turėtų už
tekti dviems trims mėnesiams (jo tik 10 
procentų pagaminama vietoj). Sūrio užtek
tų 10 mėnesių.

Vaisių ir daržovių greičiausiai pritrūks. 
Bet kariuomenė kaip tik gal pirmiausia 
ir bus siunčiama tos rūšies laivų patvarky
ti.

Ar streikas gali ilgai tęstis? — Viltys de
damos j tai. kad vis dėlto jis pusiau neno
rom ir pradėtas. Profesinių sąjungų vado
vybė buvo už tai. kad darbininkams siūlo
mosios sąlygos yra visiškai patenkinamos. 
Už streiką pasisakė darbininkų atstovai. 80 
jų turėjo nuspręsti, ir iš to skaičiaus 32 pa
sisakė prieš streiką, o 48 už streiką. Tas 
didelės dalies svyravimas rodytų, kad 
streikas pradėtas be pakankamo entuziaz
mo.

DUBČEKO LEGENDA
Dubčekas jau daug kartų buvo puola

mas Čekoslovakijos spaudos, televizijos, ra
dijo, naujųjų vadų kalbose. Pagaliau jis 
pašalintas iš ambasadoriaus vietos ir iš ko
munistų partijos. Bet pasirodo, kad jo var
das dar tebeveikia žmones, matyt, primin
damas tą laiką, kai, atsikračiusi teroru val
džiusio Novotnio. Čekoslovakija, Dubčeko 
vadovaujama, ryžosi žmoniškiau tvarkytis, 
kol Sov. Sąjunga nesuvedė savo armijų ir 
nenutraukė to užsimojimo.

Tai Dubčekui dar kartą smūgį davė „Ru
de Pravo“ laikraštis, išsispausdindamas 
jam suniekinti paskirtą pusantro puslapio 
vedamąjį, kuris dar buvo skaitomas ir per 
radiją. Žmogus be principo, nuolaidžiauto- 
jas, bailys — štai Dubčeko apibūdinimas 
vedamajame. O ir vedamasis buvęs rašo
mas tam. kad jau kartą ant visados būtų 
pribaigta „legenda, kuri įsiskverbė giliai j 
mūsų žmonių sąmonę“. „Legendą.“ toliau 
vedamajame aiškinama, „kuri gimė atsi
tiktinai. galima sunaikinti tik istorine tie
sa“. „Aleksandro Dubčeko legenda tyčia 
buvo kuriama daugelį mėnesių didelio re
akcinių jėgų aparato". Su ja susigyvenę 
net komunistai. „Ji gyveno ir tebegyvena 
mūsų krašte", rašoma, „ir daugelis pažan
gių žmonių kapitalistiniuose kraštuose yra 
persiėmę ja“. Žinoma, naujajam režimui 
tokia legenda nepakenčiama, dėl to Dub
čekas ir kaltinamas stengęsis sukurti savo 
asmenybės kultą, bet leidęs griuvėsiais pa
virsti kraštui. Jis buvęs atsitiktinai iškel
tas j partijos priekį, kai reikėjo išlaikyti 
partijos vienybę, išstūmus opurtunistą. 
daugybę klaidų pridariusį Novotnį. Jam. 
Dubčekui, buvę duota progų suprasti savo 
klaidas ir išbristi iš purvo. Bet Dubčekas 
nesugebėjo surasti tikro kelio, tai tuo pa
čiu išmetęs pats save iš partijos.

Žinoma, abejotina, ar toks puolimas 
įveiks sunaikinti Dubčeko legendą.

S. Baltaragis
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Railos dialogas su lietuviais
Bronys Raila yra vienas pačių geriausių 

lietuvių žurnalistų svetur. Jeigu turėsime 
galvoje, kad JAV lietuviai gydytojai anais 
metais yra paskyrę jam premiją, kaip ge
riausiam žurnalistui, tegu turėdami tuo
met prieš akis daugiau tik vienerių metų 
jo iškilumą, tai jis, tur būt, ir bus pats ge
riausias. Mūsų žurnalizmo lygis nėra ypač 
aukštas, ir tai sakydami turime galvoje ne
būtinai tuos dalykus, apie kuriuos rašoma 
(čia kartais iš vėžių išėję kai kurie žurna
listai tiesiog nuo koto nusirašo). Turime 
galvoje B. Railos sugebėjimą rašyti ir jo 
pasiruošimą. Talento jam galima pavydėti 
— jis suranda visada pakankamai medžia
gos ir tinkamų priemonių.

B. Raila taip pat yra kone vienintelis lie
tuvis žurnalistas svetur, kuris pajėgia per 
laikraščius perleistuosius publicistinius 
darbus dar kartą paleisti j žmones knygo
mis. O jeigu pajėgia, tai turėtų reikšti, kad 
jo ta publicistika patinka Skaitytojams ir 
dėl to išperkama net ir šiais laikais, kurie 
apskritai nėra palankūs knygai. Štai gi jo 
..Laumių juosta“ (1966 m. išleista Nidos 
Knygų Klubo) buvo tuojau išpirkta, kai 
tik išėjo.

Dabar išėjo nauja Bronio Railos publi
cistikos knyga, pavadinta Dialogas su lie
tuviais (Akimirksnių kronikos 2). gražiai 
išleista Lietuvių Enciklopedijos leidyklos.

...FILOLOGIJOS DAKTARAS, GARSUS 
POETAS...

Sorbų rašytojas Fridas Metiškas „Nowa 
duoba“ laikraštyje paminėjo 65-ąsias mir
ties metines Jurgio Zauerveino (serbiškai 
— Juro Surowin), kurį ir sorbai laiko savo 
poetu.

Kas tas J. Zauerveinas? Jo „Lietuviais 
esame mes gimę“ savo metu giedota kaip 
lietuvių himnas. Nenustoja reikšmės ši 
giesmė ir mūsų išeiviškame gyvenime.

„Literatūros ir Meno“ savaitraštyje nu
rodoma, kad „F. Metiškas savo straipsnyje 
pasakoja apie J. Zauerveino ir mūsų J. Ba
sanavičiaus draugystę „Aušros“ laikais, 
apie lietuvių spaudos knygnešių kryžiaus 
kelius carinės priespaudos metais“. Taip 
pat rašoma, kad Basanavičius išsaugojo 
Zauerveino rankraščius, kurie dabar lai
komi Lietuvių kalbos ir literatūros institu
te.

F. Metiškas primena, kad lietuvių bičiu
lis Zauerveinas palaidotas Norvegijoje, Os
lo mieste, ir ant jo kapo pastatytas pamink
las su lotynišku užrašu, kuris lietuviškai 
taip škamibėtų: „Ponas Jurgis Zauerveinas, 
filologijos daktaras, garsus poetas, dauge
lio kalbų žinovas, didžiausias lietuvių 
draugas, 1831-1904“.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIBADIMAS LIETUVOJE 
1010-1919 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

A ts. tnjr. P. Gudelis

Bolševikišku papročiu rožinėmis spalvomis api
būdinęs partijos darbus ir dar gražesnius ateities 
planus, jis taip baigia savo pranešimą: „Tokiam di
deliam darbui, kuris stovi prieš mus. pirmiausia rei-
kia žmonių, kurių pas mus labai mažai, todėl jūsų, 
draugai, pareiga padėti mums. Pinigų nepriteklius 
organizacijai, agitacijai, ginklavimuisi ir pn. baisus. 
Literatūros badas pasibaisėtinas. Bet mums reika
lingi glaudūs ryšiai su jumis ir jūs turite imtis prie
monių, kad sutvarkius susisiekimo kelius. Galimas 
dalykas, kad labai greitai mums prireiks jūsų gink
luotų jėgų.“ Atminkime, kad taip rašoma vos pora 
dienų prieš iškilmingąjį bolševikų valdžios paskelbi
mą.

Nevaisingas bolševikų agitacinis darbas Lietuvoje
Susipažinę su rusų ir jų prieglobstyje veikusių 

lietuvių bolševikų milžiniškomis pastangomis įveisti 
komunizmą Lietuvoje, pažvelkime dabar, kokius 
vaisius davė ta jų agitacija ir propaganda.

Žinome, jog dabartiniams rusų okupuotos Lie
tuvos „valdovams“ labai nepatinka lietuvių įsitiki
nimas, kad bolševizmą į Lietuvą atnešė rusų armija 
ant savo durtuvų. Jie norėtų visus įtikinti, kad 1918 
m. tai padarė jie. vadovaudami sukilusio proletaria
to masėms. Tačiau tuos jų teigimus sugriauna jų pa
čių skelbiamieji dokumentai. Jie, sakytum, švento
mis vietomis skelbia tas lūšnas, kuriose 1918-1919 
m. susirinkdavo tos tariamosios revoliucinės liau
dies vadinamieji vadovai-bolševikai! Tačiau jie pa
tys dėl nesuprantamo naivumo savo raštuose išsipa- 
sakoja apie dalyvių ir jų atstovaujamųjų narių juo
kingai mažus skaičius jų visuomet išdidžiai vadina
mose „konferencijose“.

Šarmaitis pasakoja (RjL 189 p.), kad pirmoji 
lietuvių bolševikų organizacija buvo sukurta Vilniu
je 1918 m. kovo mėn. O Kapsukas (Kps. 1, 84, 86 
p.) atvirai rašo, kaip tas komunistų branduolys bu

vo sudarytas: .... balandžio mėnesį atvyko iš Sovie
tų Rusijos į Vilnių pirmoji komunistė d. Ona (Dra- 
bavičaitė), pasiųstoji lietuvių komunistų sekcijų 
Centro biuro prie PKP CK... Kadangi jokios komu
nistų organizacijos tuo metu Vilniuje dar nebuvo, 
tai d. Ona susirišo su darbininkais, išėjusiais iš 
LSDP ir karštai ieškojusiais naujų revoliucinių ke
lių. D. Onos iniciatyva greitu laiku buvo sudaryta 
iš 5 žmonių „iniciatyvinė grupė“, į kurią įėjo dd. 
Kerhovič, Liekovič ir da du Vilniaus darbininkai 
ir d. Ona: ta grupė ir sudarė Vilniuj pirmąjį komu
nistinį branduolį“. O ar ne būdingos tų sukilusiojo 
Lietuvos proletariato vadovų pavardės?-.

Ligi šiol Rusų KP sekcijos ribose veikusiems 
lietuviams bolševikams 1918 m. rudenį rusai leido 
pagaliau atsiskirti. Mano supratimu, rusai tuomet 
jau buvo nusistatę okupuoti Lietuvą, prisidengę jos 
bolševikinės valdžios vardu. Tačiau jie neleido su
kurti savarankiškos lietuvių komunistų partijos, nes 
žinojo, kokios bereikšmės jos yra. O gal ir abejojo, 
ar jie, palikti vieni, nepradės lietuviškai galvoti ir 
net jiems nesuprantama kalba savo protokolus ra
šyti... Taigi skambumo dėlei jiems buvo prikergtas 
dar baltgudžių vardas (vėliau pamatysime, kad ir 
baltgudžių tarpe nebuvo kiek nors žymesnių bolše
vikų). O tada jau galėjo juos kontroliuoti kiekvie
nas gudu pasivadinęs patikimas rusas.

Apie L ir BKP įsikūrimą Kapsukas (Kps 1, 
91 p.) taip rašo: „1918 m. rugpjūčio 14 d. įvyko Vil
niuje minėtos L ir BSDDP CK, Vilniaus komiteto, 
1 atstovo iš provincijos ir Rusijos lietuvių bolševikų 
sekcijos Centro atstovės pasitarimas. Jis pasivadino 
partijos taryba, kuri pasiėmė iki suvažiavimo vy
riausią partijos vadovybę... Nuo to laiko 
ir prasideda L ir BKP g y v a v i- 
m a s. Pastaboje 33 nr. (Kps I. 235 p.) duodama 
smulkesnių žinių apie dalyvius. Iš viso dalyvavo 10 
asmenų: 3-4 iš L ir B partijos, 4 Vilniaus k-to nariai 
ir po vieną iš Žemaitijos ir Rusijos. Tačiau Kapsu
kas toliau labai aštriai ją kritikuoja ir baigia (Kps 1, 
92) taip: „žodžiu, toj steigiamoj L ir BKP „taryboj“ 
atsispindėjo visas Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos 
proletariato silpnumas, jo išsiblaškymas ir nepasiti
kėjimas savo jėgomis, taip pat labai žemas ideolo
ginis jos kūrėjų lygis, menkas Markso ir Lenino 
mokslo pažinimas ir labai menkas dalyvavimas kas
dieninėj darbininkų ir darbo valstiečių kovoj“.

(Bus daugiau)

Netikiu, kad to Eidukaičio gimimo diena būtų 
taip arti su Eidukevičiaus, kad teko juos abu greti
muose numeriuose garbinti. Greičiausia, tuo būdu 
siekiama neakylių skaitytojų masėse sudaryti įspū
dį, kad Eidukevičius buvo bolševikų didvyris ir kar- 
žygis.

Tačiau jų skelbiamuose raštuose Pr- Eidukevi
čius pristatomas visiškai kitoje šviesoje. Niekas iš 
„blizgintojų“ nebeprisimena, kad Pr. Eidukevičius 
buvo kybartiečių atstovas 1917 m. Vilniaus seime. 
Tuo savo dalyvavimu jis įrodo melagingumą bolše
vikų teigimo, kad seime dalyvavo tik vokiečių pa
skirti buožės, klebonai ir jų pakalikai.

Kaip prasilavinęs, net du kartu JAV ir Angli
joje pabuvojęs ir kybartiečiams gerai pažįstamas so
cialdemokratas, Pr. Eidukevičius buvo pasiųstas at
stovu. Paskiau subolševikėjęs jis šmeižė tą seimą ir 
jo išrinktąją Lietuvos tarybų. Gal dėl to, kad nepa
teko į ją? Tačiau, po to prisiplakęs prie bolševikų, 
jis atrodė Kapsukui nebepatikimas, tai nepaskirtas 
ir jo „vyriausybės“ komisaru.

Toliau man teks nekartų cituoti V. Kapsuko 
kritiškus pasisakymus apie Pr. Eidukevičiaus veik
lą. Čia paminėsiu tik jo knygos 20-je pastaboje nu
rodytąsias informacijas (Kps 1,233 p.): „...Eiduke
vičius, buvusis darbininkas (Marceli, Edmundas, 
Baranauskas) profesinis revoliucionierius, dirbęs ku
rį laiką Lenkijoj, vėliau Amerikoj, prisiartinęs prie 
SDK P ir L, bet karo metu pasidavęs social-patriotų 
įtakai, dalyvavęs kaizerinėj Lietuvių konferencijoj 
ir balsavęs už jos rezoliucijų, nuo 1918 m. rudens — 
bolševikas, mirė Maskvoj 1926 m.“

Baigdamas bolševikų „graudžius verksmus“ dėl 
jiems atrodžiusios beviltiškos padėties Lietuvoje, tu
riu paminėti L ir BKP CK sekretoriaus Romualdo 
iš Vilniaus pasiųstosios ir 1918 m- gruodžio 6 d. 
„Tiesoje“ paskelbtosios veiklos apyskaitos ištrauką 
(Brb. 13 dok.).

Išleista 1.000 egzempliorių, taigi mūsų są
lygomis nemažu tiražu. Iliustruota K. Je- 
zerSkio. Geras popierius, dailus kietas įri
šimas, aplankas. Knyga turi 560 puslapių.

Ši jo publicistinių raštų knyga jau ket
virtoji (anksčiau išėjusios: Tamsiausia 
prieš aušrą, Iš paskendusio pasaulio, Lau
mių juosta) ir, manytume, ne paskutinė, 
nes B. Raila yra darbštus laikraštininkas. 
1953 m. išleistame „Amerikos lietuvių var
dyne“ nurodyta, kad jis yra parašęs apie 
7.000 straipsnių. Tokia statistika buvo pa
skelbta juk prieš 17 metų. Taigi ir per tuos 
keliolika metų bus susidaręs nemažas pus
lapių derlius, turint galvoje, kad ši, va, da
bartinė knyga yra sudaryta bene iš tų kro
nikų, kurias autorius ar ne apie kokius me
tus ar šiėk tiek daugiau leido per „Dirvą“ 
(ne visiškai visikas, rodos, buvo perleista 
per laikraštį). Taigi produkcija nemaža, ir 
daugumas šiuo atveju galėtų jam pavydė
ti darbštumo.

„Dialogas su lietuviais“ yra, tur būt, 
šiandien užsienių lietuviuose pati aktua
liausia tema. Tai tema apie bendradarbia
vimą su Lietuva ir jos lietuviais ir apie 
mūsų įvairius požiūrius tuo klausimu ir 
veiksmus, kuriuos vieni giriame, o kiti 
plūstame. Europos lietuvių galvas ar širdis 
mažiau dar tėra palietę tokie rūpesčiai. 
Pet Amerikos žemyno, ypač JAV, lietuviai 
kaip pradėjo ginčus, vieni kitų įtarinėji
mus. barnius ir plūdimąsi dėl to bendra
darbiavimo, tai jau ir sustoti nebegali ir, 
greičiausia, nebepajėgs. Tai, va, šitą temą 
visa savo erudicija ir nagrinėja B. Raila 
„Dialoge su lietuviais“.

Tam klausimui pradėti nagrinėti, kaip 
jis pats knygos pratarmėje pasisako, pa
grindo jam davė Lietuvoje gyvenąs rašy
tojas Juozas Baltušis, kuris yra lankę
sis Amerikoje, o iš jos grįžęs parašė savo 
įspūdžių knygą „Tėvų ir brolių takais“. B. 
Raila „Dirvoje“ išspausdino tos kny
gos recenziją. Dėl tos recenzijos komunis
tinėje „Laisvėje“ pasisakė J. Baltušis, 
paliesdamas bendruosius dalykus pagal 
oficialiąją liniją ir taip pat užkabindamas 
patį B. Railą, kuris okupuotosios Lietuvos 
propagandininkų ypač nemėgstamas ne tik 
dėl jo aštrių straipsnių, bet ir dėl senos 
praeities, kai išsiskyrė jo ir buvusių jo kai
riųjų draugų keliai.

Dabar po Baltušio to pasisakymo B. Rai
la ir pradėjo pirmiausia dialogą su Lietuvą 
valdančiais tūzais, dialogą, kurį, greičiau
sia, nebent vien tie tūzai ir tepaškaitys pa
gal jau visiems žinomą dėsnį, kad tokius 
dalykus paskaito, kam reikia...

Tuo atsiskaitymu su Baltušiu ir jo ben
draminčiais Lietuvoje pradėjęs dialogą, B. 
Raila, atremdamas jam mestuosius prie
kaištus, be kita ko, ilgiau sustoja ir ties 

vokiečių okupacijos metais, pateikdamas 
nemaža įdomios naujos medžiagos. Tiesio
ginis antibolševikinis dialogas taip gražiai 
ir spalvingai nusitęsia per pirmuosius 200 
knygos puslapių, nes mūsų kronikininkui 
gyvenimas parūpina vis naujos medžiagos 
— naujienų susiranda čia „Vienybėje“, čia 
„Švyturyje“, čia ties ta nauja medžiaga 
sustojus ir paties autoriaus atmintyje, nie
kada neišsenkančioje, visada sklidinai pil
noje įdomybių.

O vėliau jau tęsiamas dialogas su svetur 
gyvenančiais lietuvių dideliais ir mažes
niais vadais dėl bendravimo ar bendradar
biavimo su Lietuva ir jos lietuviais ir dėl 
Lietuvos laisvinimo politikos. Bendravimo 
klausimu Skelbiami nutarimai veiksnių, 
spausdinami pasisakymai partijų vadų ar 
šiaip politikų, ir net viena stambesnė bro
šiūra buvo pasirodžiusi. Dėl visų tų gau
sybės balsų knygos autorius iš peties ir pa
sisako. O iš jo pasisakymų galima pasida
ryti išvadą, kad B. Raila nėra šalininkas 
visokių griežtų draudimų ir pamokymų, 
kurie dažnai nėra nei per daug logiški, nei 
naudingi lietuvių tautai. Jis yra kaip tik 
bendravimo šalininkas.

Tos kelios mintys, kas knygoje rašoma, 
toli gražu nėra B. Railos „Dialogo su lietu
viais“ pristatymas. Tos mintys yra grei
čiau tik siūlo galas, už kurio užsikabinęs 
jau gali pradėti bendrauti su spalvinguoju 
mūsų kronikininku. Bendraudamas gali su 
juo kai kur ar visur sutikti, gali ir visiškai 
nesutikti — tai priklausys nuo šios knygos 
Skaitytojo pažiūrų ir įsitikinimų. Bet kiek
vienas Skaitytojas juste pajus, kad knyga 
gyvai, vaizdingai parašyta. Net ir tiems, 
kurie apskritai bodisi politika, negalės ne
patikti visokie stilistiniai B. Railos dei
mančiukai, kurių knygoje yra apstu. Vaiz
dingumo ir aštrumų publicistikoje mėgė
jams tai bus nebe duona, o pyragas pasi- 
skanauti.

Norintieji spręsti amžinybės klausimus 
gal suabejos, ar lemta šiai spalvingai kny
gai atlaikyti laiką, išlikti ir būti vis įdo
miai. I tą klausimą savo metu yra atsakęs 
pats B. Raila. Jis nurodė į V. Kudirkos 
publicistiką, kuri ir šiandien dar tebėra 
įdomi ir kai kuriais atvejais aktuali, o vi
sais atvejais — tikra autoriaus gyvenamo
jo meto istorija, ne būtinai datų istorija, 
greičiau lietuviškų rūpesčių, opiausių 
klausimų, gyvenimo, kuris gal ir neišsiten
ka tarp sausų datų.

K. Abr.

TARPTAUTINĖJE KERAMIKOS 
PARODOJE

Australijoje, Wentworthvilleje, gyvenan
ti Jolanta Janavičienė su savo darbais da
lyvauja Tarptautinėje Keramikos Bienalė
je, kuri yra suorganizuota Vallauris mies
telyje Prancūzijoje.

Paroda atidaryta liepos 20 d. i

DIDELIS VAIDMUOJOS
Marijai šlapelienei-Piaseckaitei, tebegy

venančiai Vilniuje, birželio 5 d. suėjo 90 
metų amžiaus. Sukaktininkės naši veikla 
Vilniaus lietuvių kultūros, visuomenės gy
venime nepraėjo nepastebėta ir Okup. Lie
tuvos spaudoje.

M. Šlapelienė, kalbininko Jurgio Šlape
lio, mirusio 1941 m. Vilniuje, žmona, gimu
si 1880 m. Vilniuje, į lietuvių veiklą įsijun
gė 1887 m. Ji dalyvavo lietuviškuose cho
ruose, nuo 1904 m. ir lietuviškuose vaidi
nimuose Vilniuje. 1906 m. ji atliko Birutės 
vaidmenį M. Petrausko operetėje. Ji talki
ninkavo iš Prūsų gabenant ir platinant lie
tuvišką spaudą.

1906 m. drauge su vyru J. Šlapeliu ir E. 
Brazaityte Vilniuje įsteigė knygyną, vei
kusį ligi 1949 m„ taigi 43 metus. Šlapelienė 
visą savo gyvenimą buvo visos eilės lietu
vių organizacijų Vilniuje veikėja.

Svarbiausias veiklos bruožas — tai mi
nėtasis Šlapelienės knygynas Vilniuje, Do
mininkonų g. 11 nr. (dabar Garelio g.). Jis 
buvo ne tik lietuviškų knygų platinimo ir 
leidimo įstaiga, bet ir svarbus lietuvių kul
tūrinis centras Vilniuje. Faktiškai Šlape
lienė visą laiką buvo knygyno vedėja bei 
tvarkytoja.

Knygyno vaidmuo buvo svarbus ir visai 
Lietuvai. Jis išleido eilę vadovėlių, Lietu
voje naudotų visą nepriklausomybės laiko
tarpį. Pažymėtina, kad 1915-18 m., vokie
čių okupacijos metu, Šlapelienės knygynas 
Vilniuje buvo vienintelis Lietuvoje, kuris

SVEIKINIMAS „GRANDINĖLEI“
„Grandinėlės“ šokių sambūriui po sėk

mingų pasirodymų P. Amerikoje grįžus at
gal į JAV-bes. Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas liepos 7 d. pasiuntė jos vadovui 
Liudui Sagiui Clevelande tokį raštą:

„Jūsų vadovaujamos ‘Grandinėlės1 pasi
rodymais Pietų Amerikoje atlikote reikš
mingą tautinę misiją. Visi lietuviai „Gran
dinėlės“ veikla pagrįstai didžiuojasi.

Šios sėkmingos išvykos proga Jus ir vi
są ‘Grandinėlės1 kolektyvą sveikiname, 
reiškiame padėką ir linkime su nemažėjan
čia energija tęsti Jūsų tokį vaisingą dar
bą“.

„Grandinėlės“ pasirodymai P. Ameriko
je — Kolumbijoje ir Venezueloje buvo la
bai sėkmingi. Iš P. Amerikos prisiųstos 
spaudos iškarpos liudija, kad spauda lietu
vių šokėjų pasirodymų dienomis plačiai 
rašė apie L. Sagio vadovaujamą sambūrį ir 
ta proga kėlė lietuvių ir Lietuvos vardą. 
Kolumbijos ir Venezuelos dienraščiai pa
skelbė ir nemaža lietuvių sambūrio nuo
traukų, ne vieną jų ir spalvotą. (ELTA) 

visą kraštą ir lietuviškas mokyklas aprūpi
no knygomis ar vadovėliais. Pati knygyno 
vedėja buvo daugelį kartų tardyta, suimta 
už lietuviškų knygų platinimą rusų, vokie
čių ir ypač lenkų okupantų.

Šią vasarą okup. Lietuvos spaudoj (doc. 
VI. Žuko straipsniai „Lit. ir Meno“ savait
raščio Nr. 26, „Tar. Mokytojo“ Nr. 51) pa
skelbti apie sukaktininkę platūs atsimini
mai. Teigiama, kad Šlapelienė ir šiandien, 
90 m. sulaukusi, esanti „žvali, geros atmin
ties, be knygos ir šiandien ji negalinti gy
venti“. Šlapelienės atsiminimai jau buvo 
skelbti kiek anksčiau. Dabar gi paskelbti 
atsiminimai apie buvusius ryšius su lietu
vių kultūros veikėjais, kaip Čiurlioniu, Vy
dūnu, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, 
Vileišiais (Šlapelienė yra buvusi „Vilniaus 
Žinių“ tarnautoja), Tumu-Vaižgantu ir kt. 
Atsiminimų nuotrupos dabar ir okup. Lie
tuvos Skaitytojams atskleidė spalvingą, ta
čiau sunkią ir patriotinę lietuvių veiklą 
Vilniuje tiek šio šimtmečio pradžoje, tiek 
karo metu ir pirmųjų okupacijų bei lenkų 
valdymo laikotarpiais. (ELTA)

AMERIKIEČIŲ SKAUTŲ PARODOJE

Detroito Baltijos tunto skautai birželio 
mėn. vėl dalyvavo amerikiečių Skautų su
ruoštoje parodoje — Skautorama.

Lietuvių skautų pavilionėlis buvo pava
dintas „Crafts of Lithuania“ ir buvo mie
lai lankomas visuomenės.

MARIJOS GARBĖ

‘Didis ženklas pasirodė danguje: saule 
apsisiautusi moteris, po jos kojomis 
— mėnulis, o ant galvos — dvylikos 
žvaigždžių vainikas’ (Apr. 12,1)

Nuo pat pradžių Bažnyčia pastoviai ti
kėjo, kad švč. Dievo Motina Marija tuoj 
po mirties buvo prikelta iš mirusiųjų ir 
paimta į dangų. Tai liudija ir šv.Jono Da
maskiečio raštai (+ 780). Ir daug kitų. O 
pop. Pijus XII tą tiesą iškilmingu būdu, 
didžiojo jubiliejaus 1950 metų proga, Vi
sų šventėje tą tiesą paryškino ir paskelbė.

Žmogaus kūno suirimas į dulkes yra 
Dievo bausmė už pirmųjų žmonių neklus
numo nuodėmę. Švenčiausioji Dievo Moti
na Marija buvo laisva nuo pirmapradės 
nuodėmės ir nuo visų kitų, nei vieną mo
mentą ji nebuvo piktosios dvasios įtakoje, 
o, priešingai, buvo apdovanota Dievo ma
lonėmis: ji buvo parinkta Dievo žodžiui 
motina, turėdama Nekalto Prasidėjimo pri
vilegiją. Jeigu 'labai brangi yra Viešpaties 
akyse jo šventųjų mirtis* (Ps. 115.15), juo 
labiau buvo Viešpačiui brangi Dievo Sū
naus Motinos mirtis. Nors šventasis Raštas 
nerašo apie jos paėmimą į dangų, bet aiš
kiai pabrėžia jos išskyrimą ir privilegijas.
Padavimas

Prie šių mokslinių svarstymų jungiasi 
Bažnyčios padavimas, tradicija. Padavi
mas rodo, jog švč. Marija trečiąją dieną 
po mirties buvo prikelta iš mirusiųjų ir 
paimta į amžinosios laimės dangų. Norėtu
me to įvykio turėti aiškiausius įrodymus, 
dokumentus. Deja, iki šeštojo šimtmečio 
nedaug jų buvo ir mūsų ’laikų nepasiekė. 
Apskritai, labai mažai yra iš anų laikų iš
silikusių dokumentų ir visais kitais klau
simais. Sūkėl tįsieji ginčus dalykai buvo 
Bažnyčios rašytojų ir Baž. Tėvų gvildena
mi. aiškinami, bet nebuvo skirtingų nuo
monių apie Nekalčiausios Dievo Motinos 
paėmimą į dangų.
Pasiruošimas

Jei norime susilaukti panašios garbės, 
kaip švč. Marija, privalome įsigyti Mari
jos dorybių. Juk po prisikėlimo savo kūne 
matysime Dievą.

Marijos širdis veržėsi prie Dievo. ‘Kaip 
stirna trokšta vandens upelių, taip mano 
siela geidžia tavęs. Dieve“ (Ps. 41.2). Mo
kėkime tinkamai surikiuoti žemiškus rei
kalus, kad nenukentėtų Dievo meilė. ‘Nes 
kur tavo turtas, ten ir tavo širdis' (Mato 
6,21). Ji buvo gryniausioji skaistybė. Jos 
pagalbos šaukiamės: O Marija, be pirma
pradės nuodėmės Pradėtoji, melskis už 
mus nusidėjėlius.

Savo gyvenimo kryžius, skausmus, siel
vartus. vargus sujunkime su Sopulingosios 
Motinos sielvartais ir skausmais.
Garbės vainikas

Sunku įsivaizduoti, kaip didelė yra švč. 
Marijos laimė danguje: ji yra dangaus ir 
žemės karalienė. Džiaugsmo teikia šven
tiesiems ir žemėje daugelyje vietų dalina 
Dievo dovanas. Ir mes tikimės gauti ne
vystantį garbės vainiką (žr. 1 Petro 5,4).

K. A. M.
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TIESA YRA KITOKIA
ŽEMAITĖ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Prieš 125 metus Žemaitijoje gimusią lie
tuvių rašytoją Juliją Beniuševičiūtę-Že- 
maitę paminėjo laisvoji lietuvių spauda iš
eivijoje ir lietuviškoji sovietinė spauda ru
sų okupuotoje Lietuvoje. Bet kaip paminė
ta?

Atsitiktinai gavau Vilniuje leidžiamą 
žurnalą Jaunimo Gretų Nr. 4. Jame doc. 
Jonas Bulota kaip tik rašo apie paskutines 
Žemaitės gyvenimo dienas ir jos laidotu
ves Marijampolėje, dabar Kapsuku vadi
namoje. Docentas, greičiausia, norėdamas 
pasigerinti Leninui ar Lietuvos okupantui, 
kai kur vis dėlto prasilenkia su tiesa. Iš 
šalies žiūrint atrodo menkniekiai, bet jie 
labai būdingi sovietinės spaudos polin
kiams.

Pirmiausia apie pačius Bulotas, kurie 
Marijampolėje Žemaitę globojo prieš pat 
jos mirti. Bulota čia buvo žinomas advo
katas. Jo iniciatyva buvo atidaryta realinė 
gimnazija Marijampolėje, kurioje buvo su- 
sispietęs priešvalstybinis-komunistinis gai
valas. Tai vienintelė tokia gimnazija anų 
laikų Lietuvoje. Pagaliau ta gimnazija bu
vo uždaryta, kai 1925 metais jos patalpose 
pas komunistų kuopelės narius rasta ran
kinių granatų ir amunicijos.

Apie Bulotą, kaip advokatą, žmonės ži
nojo tiek, kad jis neturtingų žmonių bylų 
negina. Buvo plačiai kalbama: turi pinigų, 
tai eik pas Andrių Bulotą, o jei neturi, tai 
eik pas kitą advokatą, kad tavo biedno by
lą gintų.

Docentas Jonas Bulota rašo, kad Bulo
tai jau 1921 metais Žemaitę iš Kauno i Ma
rijampolę vežėsi automobiliu. Gal būt. Bet 
kad žemaitė, kaip rašo docentas Bulota, tų 
metų rudenį — lapkričio 28 d. — išvažia
vo iš Kauno į Marijampolę jau autobusu ir 
dar per Kazlų Rūdą, tai jau docento fanta
zija. Tais laikais dar ir automobilis buvo 
retenybė, o apie autobusus niekas nė ne
galvojo, ir dar iš Kauno i Marijampolę per 
Kazlų Rūdą važiuojančius.

Toliau savo straipsnyje docentas Bulota 
rašo taip:

„1921 metų gruodžio 7 dieną, trečiadienį.
14,30 vai., Žemaitė mirė. Nors mieste grei

tai pasklido gandas, kad rašytoja mirė be 
kunigo palaiminimo, mažai kas paisė da
vatkų kalbų. Kaip rašo savo atsiminimuo
se Žemaitės laidotuvių dalyvis Antanas 
Venclova, „veltui kitą dieną mėginome įei
ti j Bulotos namelį, kur rašytoja buvo pa
šarvota — namelio kieme ir prieangyje 
grūdosi tiek žmonių, ne tik marijampolie
čių, bet ir atvažiavusių iš Kauno ir iš kitų 
miestų, jog mums, mažiesiems, nebuvo jo
kios vilties pro visus juos prasismelkti į vi
dų ir pastovėti prie mylimos rašytojos gra
bo. pažvelgti į jos veidą“.

„Ne tik davatkos šnibždėjosi, linkėda- 
mos bloga Žemaitei net po mirties. Kleri
kalų įtakoje buvusios gimnazijos vadovy
bė uždraudė mokiniams dalyvauti laido
tuvėse.

„Vietos klebonas Dvaranauskas taip pat 
delsė neapsispręsdamas, kaip elgtis. Lydėti 
į kapus moterį, mirusią be kunigo — lyg 
nepriderėtų. Bet nepalydėti į kapus rašy
tojos Žemaitės, į kurios laidotuves atvyko 
net Tumas-Vaižgantas, daug svečių iš Kau
no — nepatogu. Taip ir nusekė Dvaranaus
kas į kapus paskui Vaižgantą“.

Tada mokiausi Marijampolės Mokytojų 
Seminarijoje ir gyvenau Kęstučio gatvėje 
netoli Bulotų, kurie globojo Žemaitę. Mes. 
mažieji, tuojau sužinojome, kad Bulotuos 
mirė rašytoja Žemaitė, bet ar ji mirė su 
kunigo palaiminimu, ar be jo, mums toks 
klausimas nė j galvą neatėjo. Aš prie Bu
lotų namų. Žemaitei mirus, nemačiau ir tų 
minių marijampoliečių ir kauniečių, ku
rias Antanas Venclova matė. Vienas kitas 
pasirodė prie Bulotų durų. Nežinau, ar 
gimnazijos vadovybė draudė savo moki
niams dalyvauti Žemaitės laidotuvėse, ne
žinau net, ką davatkos kalbėjo ir kokius 
gandus skleidė. Atrodo, kad tas davatkų 
žinutes ir jų pletikelius labai uoliai surin
ko Antanas Venclova ir docentas Jonas 
Bulota.

Mokytojų Seminarijos vicedirektorius ir 
mūsų kurso lietuvių kalbos mokytojas bu
vo kunigas Pijus Dambrauskas. Laidotu
vių dieną jis mums papasakojo apie Že
maitę ir, atėjus laikui, mus visus nusivedė

į laidotuves. Nuėję sustojome prie Bulotų 
namų Kęstučio gatvėje ir laukėme. Ten 
jau stovėjo keletas žmonių. 3 vai. atsidarė 
durys, ir jose pasirodė kamža apsivilkęs 
Tumas-Vaižgantas, išėjo vėl man keletas 
nepažįstamų žmonių ir išnešė karstą. Kun. 
P. Dambrauskas mums pasakojo, kas daly
vauja laidotuvėse, ir. rodydamas Tumą- 
Vaižgantą, aiškiai ir balsiai visiems moki
niams pasakė:

— Su kamža apsivilkęs yra kunigas Tu
mas-Vaižgantas. Įsižiūrėkite į jo veidą, kad 
kitą kartą jį pažintumėt.

Laidotuvėse mačiau keletą realistų ir ke
letą gimnazistų, bet Antano Venclovos ne
atsimenu. Greičiausia, jis dar tada buvo 
ateitininku. Taigi Žemaitės laidotuvės, pa
gal Bulotą, jam turėjo būti trefnos. Eet da
bar kaipgi nepasigirs!, kad buvai žemaitės 
laidotuvėse! Laidotuvėse nebuvo ir vietos 
klebono kun. Dvaranausko. Kun. Tumas- 
Vaižgantas vienas kamža apsivilkęs ėjo 
pirma karsto, ir niekas paskui jį nesekė. O 
kun. P. Dambrauskas ėjo su savo moki
niais seminaristais. Iš kapų visi laisvai iš
siskirstėme.

Tai gal tiek dėl laidotuvių.
Bet docentas Bulota, rašydamas apie Že

maitės paskutines gyvenimo dienas, ir nuo 
temos nukrypsta. Jis rašo ir apie karo lau
ko teismus ir sušaudymus. Tokių dalykų 
buvo. Atsimenu, tuojau po karo, kai iš Ru
sijos grįžo tremtiniai ar pabėgėliai. Mari
jampolės apylinkėje atsirado plėšikų. Jie 
naktimis vykdavo pas ūkininkus ir juos ne 
tik apiplėšdavo. bet ir kankindavo: pana
ges adatomis badydavo, kojas degindavo, 
bandydavo pakarti ir kitaip kankindavo. 
Bet kai Marijampolėje susiorganiazvo lais
vosios Lietuvos policija ir karo komendan
tūra, plėšikai buvo suimti, karo lauko teis
mas juos nuteisė, ir vieną popietį pašešu- 
pyje penki tokie plėšikai buvo viešai su
šaudyti. Ir įvyko stebuklas — plėšimai pa
sibaigė.

Bet, pone docente, turiu pasakyti, kad 
buvo Lietuvoje ir daugiau sušaudymų ir 
be karo lauko teismų. Rusai šaudė lietu
vius. Ar negalėtum apie rusų vykdytuosius 
šaudymus parašyti gražų ir objektyvų ra
šinį į Jaunimo Gretas? Esu tikras, kad 
skaitytojai būtų tikrai dėkingi. O jeigu ne
žinai. kur rusai šaudė lietuvius, tai aš pri
minsiu tas vietas. Štai jos: Pravieniškės.

Červenė, Rainiai, Panevėžys, Rokiškis, Za
rasai, Petrašiūnai, Ukmergė. Papilė, Ra
seiniai, Lankeliškiai, A. Panemunė ir kitos 
vietos, kurias, manau, tamsta rasi, jei tik 
norėsi.

O, be to. ar negalėtum į Jaunimo Gretas 
parašyti, kiek rusai lietuvių ištrėmė į Si
birą ir kiek ten nukankino? O tai vis raši
niams temos, kurios prašosi jūsų docentiš
kos plunksnos.

G. I. Rimutis

NKRUMOSSKOLOS
Daugumas Afrikos kraštų, pradėję ne

priklausomą gyvenimą, susilaukė kietos 
rankos valdžių. Paprastai paleidžiami 
triukšmingi parlamentai, visą valdžią j 
rankas perima vienas apsukriausias žmo
gus su savo šalininkais ar partija, arba 
įvyksta perversmas ir karininkai ima tvar
kytis.

Jeigu vienas žmogus ima valdyti, tai jis 
dažniausiai išvirsta dievuku, kuris su nie
ku nebesiskaito. Toks buvo Indonezijos 
prezidentas Sukamas, toks Ganos dr. Nk- '

tuma. Šį patarąjj karininkai nuvertė nuo 
prezidentiško sosto, kai jis buvo išvažia
vęs. Kol jis prezidentavo, tai sugebėjo pa
laikyti savo kultą: vaikai choru giedodavo 
mokyklose, kad Nkruma yra nemirtingas.

Pats gyvenęs karališkai, dar ir užsienių 
bankuose pasidėjęs pinigų, Nkruma pra
skolino kraštą užsieniams. Jį nuvertusieji 
karininkai neilgai tevaldė — dabar Gana 
turi demokratinę vyriausybę. Bet jai nesi
seka. Gana, nedidelis kraštas, skolingas už
sieniams apie 100 mil. svarų. Tiek skolų 
paveldėta iš Nkrumos laikų. Tiek užsie
niuose prisidaręs skolų. Nkruma, aišku, už
teko pinigų ir sau ir krašto ūkiui pakelti. 
Dabar spaudžia skolos, nėra pinigų krašto 
ūkiui gerinti, daug bedarbių.

Kaip tik neseniai į Londoną buvo susi
rinkę 11 kraštų atstovai ir su Ganos finan
sų ministeriu vedė derybas dėl paskolų 
grąžinimo. Skolintojai siūlė visokias nuo
laidas, kad tik kaip nors prikalbėtų Ganą 
pradėti grąžinti skolas. Vis tiek nesurasta 
išeities. Iš naujo bus dėl to pradėta tartis 
1972 metais.

LIETUVOJE
MIRĖ PROF. J. LEBEDYS

Liepos 12 d. mirė Vilniaus universiteto 
profesorius dr. Jurgis Lebedys, gimęs 1913 
m. Devynduoniuose, Kėdainių aps„ baigęs 
V. D. universitetą Kaune 1937 m., po to 
mokytojavęs Skuode. Utenoje ir Panevėžy
je. 1946-1948 m. dirbęs Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute, nuo 1946 m. Vilniaus 
universitete.

Universitete daugiausia atsidėjęs dirbo 
senosios lietuvių literatūros tyrinėjimo 
darbą, parašė monografijas apie Simoną 
Stanevičių ir Mikalojų Daukšą, studijas 
apie Slavočinškio giesmyną, smulkiąją lie
tuvių tautosaką ir kt.

Ruošė ir redagavo filologinius straips
nius specialiems leidiniams — „Lituanis
tinės bibliotekos“ serijai ir mažajai lietu
vių tarybinei enciklopedijai.

Paliko nebaigtą stambų veikalą „Lietu
vių kalbos vartojimas viešajame gyveni
me XVII-XVIII amžiuje“.

Kaip pedagogas universitete yra išugdęs 
nemaža lituanistų.

kuriuos žmonės keliami iš vienkiemių.
Bet tie naujieji namai vieni į kitus labai 

panašūs, sustatyti ilgose, tiesiose gatvėse, 
sudaro nuobodų vaizdą.

užželia nemuno žemupys
„Tiesoje" K. Jucius rašo, kad Nemuno 

žemupyje Rusnės žvejai jau kuris laikas 
skundžiasi žuvies sumažėjimu. Gamta be 
gailesčio naikina pamario krantus. Griūva 
krantai, pylimai, ir auga ir pūva povande
ninė augmenija, ir kasmet dešimtimis 
kvadratinių metrų priauga nendrynai ir ki
ta augmenija.

Dėl to žuvys nebeturi kur gyventi ir 
veistis.

Tik praeitais metais Lietuvos Hidrotech
nikos institutas sudaręs didelį ir tikslų Ne
muno deltos planą, bet iki šiol dar nieko 
nėra daroma.

KONSERVU DĖŽUTĖS
„Tiesoje" išspausdintu pranešimu, šiais 

metais Lietuvoje konservų pramonė paga-

SALIA KASDIENĖS DUONOS
NAKTIS PRIE EŽERO

Gera padundėt! požemiuose, Temzės 
apačia pralįsti arba Londono maišaty pasi
maišyti. Kas galėtų tai užginčyti? Bet nuo 
kojų numuša. Suolelio laisvo nerasi, visi 
užbukinti, net po du sutūpę į vieną vietą. 
Parkuose negali iš lėto pavaikščioti, tuojau 
pradės kibinti, kaip žuvis slieką. Gal laiko 
pasiklaus ar cigaretę pridegti paprašys. 
Ūsočiai su barzdočiais neaiškios padermės, 
sako, prie tamsos taip pat kabinasi.

— Tai šį sykį užteks, ačiū, kojų nebepa- 
valdau, gal kitą kartą sugrįšim, o dabar 
norėčiau pas mamą, — pataria ir beveik 
prašo draugelis, ant žolės sukritęs, ir kai
rės kojos pirštuką glosto.

Ką gi? Galima sugrįžti, galima ir namo. 
Visi keliauja ir grįžta. Per 80 dienų žemės 
rutulį apsukdavo ir nepaklydę grįždavo. 
Taip ir mudu padarėva. O kai prie savo ba- 
ruko atsirėmėm kelionės aplaistyti, tuojau 
pat kita žavi proga pasipiršo. Didysis mū
sų meškeriotojas pagundą užmetė:

— Pavargote, balandėliai, tai kaip dabar, 
ar negera būtų taip sau prie ežerėlio ra
miai ir gražiai kojeles pailsinti? — Pakišo 
kipšelis kabliuką, šypsosi ir žiūri prisimer
kęs, kaip į auką.

— Gal neprošalį būtų, —bandau abejoti.
— Tai sutarta! Pasileisim trise, aš ir ma

no padėjėjas Petras, o tu vairuosi, nieko 
daugiau ir negalėsi. — nustatė ekspedici
jos vadovas, čiupo bokalą putojančio ir 
man dvigubą pastūmė.

Visi aplinkui žino mūsų žuvininką Juo
zą. Jis, taip sakant, plačiu mastu į gilius

tarptautinius vandenis įplaukęs. Ne dėl 
duonos kąsnio. Pagautas’žuvis” prieteliams 
ir pažįstamiems išdalija ir dar alaus pri
deda.

— Žuvis nori plaukti! — jis žino!
Ne taip sau, ant juoko, ir mūsų sodyboje 

garsieji sportininkai visas atostogas šau
dykloje prašaudo arba prameškerioja. ži
noma, žuvimi rinkos ten neužverčia, bet 
vienos kitos žuvelės pakanka, kad galima 
būtų iškilmingą vakarienę suruošti ir nu
ėjusią palei ežerėlį dienelę paminėti. Ne 
be reikalo ir mūsų londoniškis prekybinin
kas, ginkluo*us prietelivs js’s-'dinęs, no*. į 
Škotiją dumia šernu ar stirnelių pašaudy
ti. Matote, sportas ir kartais dar su nuoty
kiais!

Čia pat prie mūsų klubo —■ parkas. Me
džiai apkarpyti, o gėlių akimis neaprėpsi. 
Naktį parke ramu. Prižiūrėtojai jokių ro
mansų nepripažįsta, o gėles išplėšia, išva
gia. Ir mūsų Juozą policija panke nakties 
metu sučiupo. Lempute tiesiai į akis, ir pa
sakyk. vyruti, ką darai!

— Kirminus — sliekus renku, — aiški
nasi kaip mokėdamas ir gyvą, judančią 
skardinę pakiša, kaip įrodymą.

— Allright, — supranta reikalą tvarkos 
saugotojas, apšviečia lempute pakrūmes ir 
padeda Juozui kirminėlius gaudyti.

Prieš pietus jau esame Anglijos Šveicari
joj — Lake District. Tarp rūsčių kalnų eže
ras nugrimzdęs. Čia tų kalnų ir ežerų dau
giau kaip reikia, bet mes pasirinkome arti

miausią. Vadovas tuojau į valtį, sumetėm 
visas priemones ir kirminų neužmiršom. 
Man virveles į rankas įspraudė, girdi, vai
ruok, o Juozas su Petru už irklų, išilgai ir 
skersai, yra kur išsitiesti, ežerėlis 11 mylių 
ilgio.

Pasiekę ramų krantą, stovyklą įsiren- 
gėm, didelį lietsargį tarp akmenų įsmei- 
gėm, o į ežerą 4 modernias meškeres su
metę, ant akmenų susėdom ir dešrą ker
tam. čia pat laukinės antys su savo vai
kais pliuškenąs! ir Į mūsų rankas žiūri. 
Balt" gulbių perelė pribuvo, nuo savo 
sparnuotų nugarų, kaip nuo laivonešio, sa
vo vaikus i vandenį suleido. Ežero viduriu 
dideli balti laižai su turistais praplaukia, 
žodžiu, idilija vystosi, ir visa diena karališ
ka. kaip mūsų Barėnas sako.

O vakarop prasidėjo dundėjimas. Staiga 
sutemo. Plieskia žaibai. Ežeras susimaišė 
su lietaus pilnomis debesų skaromis. Liet
sargi verčia nuo koto. Mūsų vadovas ne
krenta į paniką, prityręs! čia visus ežerus 
išmaišęs ir visas pakrantes žino. Tuojau 
perkėlė stovyklą j saugesnę vietą, tarp 
aukštų žolių įsisukem. Bet šaltis su vėju 
ima mane krėsti. Atplaukiau beveik be 
nieko, nei kepurės, nei lietpalčio. O jau 
naktis ateina. Pagal Juozo planą, dabar 
prasidės didysis žuvavimas. nors jau turi
me ešerių ir keletas ungurių raitosi.

Prieš vidurnaktį Juozas su Petru susi
krovė meškeres ir kirminus į valtį ir pasi
stūmė nuo kranto, palikdami mane vieną. 
Net graudu, lyg būčiau per Atlantą išplau
kiančius palydėjęs. Ką darysi, susivynio-

BAUDZIA UŽ GIEDOJIMĄ BAŽNYČIOJE 
šių metų balandžio mėnesį Kabelių baž

nyčioje (Vilniaus arkivyskupijoje) vaikai 
buvo mokomi giedoti.

Tai sužinojęs. įsikišo vietos saugumas. 
Klebonas ir vargonininkė moteris turėjo 
sumokėti baudos po 50 rublių. 20-čiai vai
kų, lankančių Kabelių mokyklą, buvo su
mažinti pažymiai už mokslą ir drausmin
gumą.

FILMAI APIE RAŠYTOJUS
Okup. Lietuvos švietimo ministerija nuo 

1968 m. pagamino specialiai mokyklose ro
dyti visą eilę filmų apie žymiuosius lietu
vių rašytojus: Biliūną. Maironį, Cvirką, 
vėliau — apie Simonaitytę ir kitus. Pasi
rodė, kad per dvejus metus nesugebėta ap
rūpinti tais filmais mokyklų. Jos. dažnu at
veju, nusiskundžia, neturinčios sąlygų 
tiems filmams rodyti.

Mokytoja P. Žemaitienė, iš Vilniaus, 
spaudoje („Literatūra ir Menas“, nr. 24) 
teigia, jog „tokius filmus laikyti sandėliuo
se — nusikaltimas“. Ji pasiūlė juos paro
dyti ne tik moksleiviams, bet ir plačiajai 
visuomenei — kino teatruose, be to, juos 
rodyti ir televizijos ekranuose. Stebisi, kad 
dėl tų filmų vyksta „žinybų ginčai“ bei ne
sutarimai. (ELTA)

KARJEROS GALAS
Kaip praneša italų dienraštis „Umani- 

ta“, liepos 14-15 d. d. posėdžiuose Sov. Są
jungos Aukščiausioji Taryba išrinko naują 
Tautybių Tarybos pirmininką. Dabar tą 
vietą iš Justo Paleckio perėmė uzbekė Jag- 
dar Nasridinova.

J. Paleckis, pagal komunistų terminolo
giją. yra išmestas j istorijos šiukšlyną.

mins daugiau kaip 91 milijoną konservų 
dėžučių. 5 milijonais daugiau negu pernai.

MEDALIS A. SKIRUTYTEI
Italijoje Milano grafikos parodoje Lie

tuvos dailininkei grafikei A. Skirutytei už 
graviūrą „Mano ežerėliai“ paskirtas aukso 
medalis.

Prieš penkerius metus tarptautinėje pa
rodoje Liublianoje už grafikos kūrinį „Žve
jo gimimas" ji gavo trečiąją premiją.

A. Sirutytės grafikos darbai yra žinomi 
Kanadoje ir Japonijoje.

BAUSMĖS UŽ SODO SUNAIKINIMĄ
Prieš kurį laiką Eur. Liet, buvo rašyta, 

kaip tauragietei A. Šeputienei miesto vyk
domasis komitetas paskyrė sklypą namo 
statybai ten. kur augo sodas, ir kad tikrieji 
kaltininkai nebuvo nubausti.

Dabar „Tiesa“ praneša, kad vykdomojo 
komiteto pirmininkas A. Urbonavičius „už 
grubius pažeidimus, skirstant žemės skly
pus individualinei statybai" nubaustas par
tine bausme ir atleistas iš pirmininko 
pareigų, o architektas V. žvirblis įspėtas.

Už sodo sunaikinimą iš A. šeputienės 
liaudies teismas atiteisė 604 rublių, o 
aukšč. teismas sumą sumažino iki 400 rub
lių.

LIETUVIAI RUNGTYNĖSE
Tarptautinėse brolių Znameskių memo

rialo lengvosios atletikos varžybose Kijeve 
3 km kliūtiniame bėgime pirmąją vietą iš
sikovojo pasaulio rekordininkas kaunietis 
V. Dudinas, antrąją — R. Bite.

Po šių varžybų sudaryta Sov. Sąjungos 
rinktinė, kuri liepos 23-24 d. d. Leningra
de rungtyniaus su JAV lengvaatlečiais. Į 
ją pakviesti 4 lietuviai sportininkai — N. 
Sabaitė. V. Dudinas. R. Bitė ir V. Jaras.

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.

jau į maišą, ir po lietsargiu. Gerai dar — 
gurkšnelį paliko, lyg šilčiau pasidarė, ir 
užsnūdau.

— Kelkis, namo važiuojam! — išgirdau 
oro kiškio snaudulį. Pats laikas. 4 valanda 
ryto, ir kojos aplytos. Vėl vairuoju išilgai 
ir skersai ežero. Iš valties tempiam inven
torių į mašiną, šiaip taip pasikrovėm. bet 
bagažininko durelių uždaryti negalime. Su 
virvele pritvirtinome ir spaudžiam vin
giuotais keliais.

Benzinas aiškiai baigiasi, o visos stotys 
miega, nė gyvos dvasios. Prie vieno garažo 
nutarėm palaukti. Meškeriotojai pasvirsta 
ant šono, o aš šeštąją pradalgę vartau. Pa- 

iriu pro aprasojusį langelį, lietus nesu- 
>ja, ir garažo kieme pelkės tyvuliuoja.

LIAUDIES MENO PARODA
Vilniuje atidaryta Lietuvos liaudies me

no paroda, kurioje yra apie 2 tūkstančiai 
eksponatų.

Joje išstatyta drožyba, audiniai (vilnie
tės M. Vosylienės kilimai, pinami žilos se
novės patyrimu tiesiog iš lino), juostos, 
rankšluosčiai, lovatiesės, metalo nėriniai, 
garsieji Viekšnių puodai, lazdos, drožinėti 
šaukštai, verpstės, klumpės, kraičių skry
nios. skrybėlės ir daug kitų eksponatų.

PAMINĖTAS P. VAIČIŪNAS
Lietuvos spauda paminėjo 1959 m. mi

rusio poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno 
80 metų gimimo sukaktį.

VALGYMO ŠVENTĖS
Lietuvoje labai populiarios pasidarė 

liaudies valgymo šventės, šeimininkės pa
ruošia įvairių senovės valgių ir gėrimu, 
pajvairindamos tai menine programa: dai
nomis. šokiais, pasakomis ir t. t.

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

Ir neliks kišenė kiaura!

— Vyrai, bene velnias! — išsigandęs 
iktelėjau. Tikrai, savo akimis netikiu! 
ilnas kiemas žalčių, pelkėse pliuškenasi. 
enas kitas prie pompų, benziną uosto. 
)ko iš snaudulio draugai ir iš mašinos.
— Mūsų unguriai! — jie šaukia ir ima 
iudyti nuogomis rankomis.
Tai nelabieji — prakando maišą ir 
uk, tik ešeriai paliko. Bet pabėgėlius spė- 
me sugaudyti, kol garažą atidarė.

A. Bučys

BAIGUSIEJI KONSERVATORIJĄ
Vilniaus konservatoriją šiais metais bai

gė 130 mokinių. Neregys Juozas Kairys ga
vo diplomą su pagyrimu už ryžtą ir atkak
lumą moksle.

Rektorius prof. J. Karnavičius priminė, 
kad 1933 — 1941 m. Kauno konservatoriją 
baigė tik 72 žmonės.

NAUJIEJI KAIMAI
„Tiesos“ Dienos aidų skyrelyje rašoma, 

kad kaimuose greit statomi nauji namai, į

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

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

Manchester
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LONDONAS
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 

MINĖJIMAS LONDONE
DBLS Valdyba rugsėjo 19 d. Sporto ir 

Soc. klube (345a Victoria Park Rd.) rengia
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų 

minėjimą.
Kadangi toks minėjimas yra pirmasis 

šiame krašte, prašoma kuo gausiausiai į jį 
atsilankyti. Laukiama ekskursijų ir iš to
limesnių vietų.

Šis minėjimas bus jungiamas ii' su Tau
tos Švente.

Ruošiama plati programa, kuri bus pra
nešta vėliau.

DBLS Valdyba

PAMALDOS VAKARŲ LONDONE
Rugpjūčio 9 d., 12.30 vai., bus laikomos 

lietuviams pamaldos, kaip ir anksčiau, 
1 Courtfield Gardens, W. 13.

Kun. J. Sakevičius, M. I. C.

SVEČIAI Iš SKOTUOS
Kelias atostogų dienas Lietuvių Namuo

se praleido mūsų laikraščio bendradarbis, 
nuolat Škotijoje gyvenąs Pranas Milašius.

Iš čia jis pasuko į Lietuvių Sodybą ieš
koti gero oro ir saulės.

Taip pat trumpam buvo užsukęs baigda
mas atostogas kitas skotas — K. Tamošiū
nas su žmona.

MANCHESTERIS
DARIUS IR GIRĖNAS

Liepos 18 d. ramovėnai suruošė Dariaus 
ir Girėno minėjimą. Pirm. K. Murauskas 
atidarydamas visus nuoširdžiai pasveikino 
ir pasidžiaugė, kad jau daugel metų sky
rius rengia mūsų didvyrių minėjimą.

Prelegentas DBLS Valdybos narys lon- 
doniškis V. Zdanavičius skaitė tai dienai 
pritaikytą paskaitą, kurioje iškėlė tų vyrų 
pasiaukojimą Lietuvai ir jų šviesias asme
nybes, kartu ragino nesvyruojant tęsti ko
vą dėl laisvos Lietuvos.

D. Banaitis savo žodyje priminė garsių 
vyrų mintis, kuriomis vadovavosi ir taip 
•tragiškai žuvę mūsų narsuoliai. Mirusieji 
pagerbiami tylos minute.

Vyr. skautės, vykdant meninę dalį, su
dainavo eilę svajingų dainelių, už kurias 
nepagailėta katučių. Visi mes atsimename, 
kai jos čia dar mažutės lankė mūsų mo
kyklą, o va, jau jaunuolės, aukštesnių mo
kyklų mokinės, visos tautiniais rūbais, ža
vi mus, vyresniuosius, miela lietuviška dai
na. Tad valio N. Kutkutei, K. Lipkevičiū- 
tei, V. Barauskaitei ir B. Padvoiskytei!

Baigta himnu.
Klubo vadovybė labai dosniai prisidėjo 

vaišinant programos atlikėjus ir svečius, o 
vietos moterų būrelis paruošė sočius už
kandžius ne tik svečiams, bet ir visiems 
susirinkusiems.

Iš MŪSŲ GYVENIMO
Lietuvių Namai (LSK)

Neseniai įvyko pusmetinis narių susirin
kimas, kuriame paaiškėjo, kad vadovybė 
su pirmininku L. Puru priešakyje labai ak
tyvi, vieninga, kad ji puošia ir gerina pa
čius namus, rengia programas, remia kitas 
organizacijas ir jų parengimus ir susilau
kė gražaus pelno, kas visų narių buvo už
ginta.
Moterys

Mūsų Namų Moterų būrelis savo pus
metiniame susirinkime išsirinko naują va
dovybę: pirm. O. Dainauskienė, sekr. E. Že- 
■belienė, ižd. I. Murauskienė ir rev. k-ją — 
L. Lipkevičienė. B. Kupstienė.

Naujoji vadovybė pasiryžusi aktyviai 
prisidėti prie lietuviškos veiklos ir ypač 
padirbėti moterų savybinio pabendravimo 
srityje. Visi mes linkime sėkmės.
Skautai

Mūsų skautininkas A. Jakimavičius vi
sas pasinėręs darbe. Jam daug darbo ir rū
pesčių sudaro skautų vasaros stovykla. Jis 
suorganizavo būrį jaunųjų, jam reikia pa
sirūpinti juos nuvežti ir parvežti, aprūpinti 
pinigais, sumobilizuoti finansus ir t. t. Ge
ro vėjo jam ir jiems!
Mokykla

Mokyklos vedėjui mokyt. D. Damauskui 
priartėjus pensijos amžių, atėjo į talką A. 
Padvoiškis. kuris sutiko būti tos m-los ve
dėju. Tai energingas, pilnas kūrybos ir su
manymų asmuo. Vokietijoje baigęs peda
gogikos kursus, gavo teisę būti lituanisti
nės m-los mokytoju.

Mokykla po vasaros atostogų vėl prade
da darbą. Visų tėvelių šventa pareiga leisti 
vaikučius į ją ir mokyklą išlaikyti.

Bet išlaikėm 20 metų, išlaikysim ir to
liau.

D. Dainutis

DERBY
MINĖJIMAS IR SUSIRINKIMAS

Liepos 18 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė kuklų Dariaus ir Girėno minėjimą. 

o po to turėjo vietos ir apylinkės lietuvių 
visuotinį susirinkimą. Į šią šventę atsilan
kė DBLS pirm. J. Alkis, kun. A. Geryba, 
DBLS Tarybos sekretorius K. Eivainis ir 
kt.

Sk. pirm. J. Levinskas, pradėdamas mi
nėjimą, priminė tos dienos reikšmę. Pa
skaitai pakviečiamas kun. A. Geryba. Kal
bėtojas patriotiškais žodžiais priminė tuos 
mūsų tautos didvyrius ir jų drąsų žygį. Tai 
buvo lietuviai, išsižadėję visko ir savo tiks
lui atidavę net gyvybes ir tik dėl to, kad 
norėjo išgarsinti savo tėvynės Lietuvos 
vardą. Kalbėtojas priminė, kad todėl mes 
visuomet turime juos prisiminti ir todėl ir 
mes turime ką nors gero ir kilnaus pada
ryti savo tautai. Dariaus ir Girėno žygis te
būna mums įkvėpimas ir pavyzdys.

Minėjimas baigiamas Tautos himnu.
Tuojau po minėjimo buvo visuotinis su

sirinkimas. Pradėdamas susirinkimą, Sk. 
pirm, pažymėjo, kad jis nėra eilinis susi
rinkimas, bet kad tai greičiau šeimyniškas 
pasikeitimas nuomonėmis.

Pagrindinei kalbai pakviečiamas DBLS 
pirm. J. Alkis, kuris supažindino su DBLS 
praeitimi, jos padėtimi, jos reikalingumu 
mums visiems. DBLS uždaviniai yra dide
li, ir šiuo metu bandoma apjungti visas 
mūsų organizacijas į bendrą lietuvių būrį 
Sąjungos rėmuose. Tas darbas jau pradė
tas ir palengva įgyvendinamas. Taip pat 
norima jaunimą apjungti S-gos rėmuose. 
Dėl to daug darbo ir vargo turės būti įdėta 
į visus tuos reikalus, tačiau tikimasi, kad 
lietuviškos vienybės vardan viską bus ga
lima nugalėti ir uždavinį atlikti.

DBLS Tarybos sekretorius K. Bivainis 
priminė vienybės reikalingumą. Dabar 
kaip tik yra gera proga ir laikas visoms 
grupėms įsijungti į DBLS Tarybą ir tenai 
spręsti įvairias mūsų problemas.

Diskusijose buvo apsvarstyti įvairūs rei
kalai. Gal kiek ilgiau sustota ties vietos lie
tuvių vienybės klausimu, kuris nėra leng
va išspręsti. Tačiau buvo jaučiama, kad ir 
čia nėra tokia jau didelė problema, reikia 
tikėtis, kad ateityje gal bus prieita prie 
bendros kalbos.

Susirinkime buvo renkamos aukos skau
tų vasaros stovyklai paremti. Tautiečiai 
mielai aukojo.

Uždarydamas šį puikiai pavykusį susi
rinkimą, Sk. pirm, padėkojo svečiams ir 
visiems atsilankiusiems. Ta proga praneš
ta, kad kitais metais nepriklausomybės mi
nėjimas bus Skyriaus rengiamas taip pat 
didelio masto ir numatytas vasario 20 d.

Po minėjimo ir susirinkimo, sėdint prie 
stalų ir putojančio alučio, dar ilgai buvo 
draugiškai šnekučiuotasi.

J. Levinskas

NOTTINQHAMAS
ATOSTOGINĖ STOVYKLA JAUNIEMS
Nuo rugpiūčio 23 d. popietės iki rugpiū- 

čio 30 d. vidurdienio prie židinio vyksta 
jaunučiams ir jauniams atostoginė stovyk
la. Visoms astuonioms dienoms viskas te
kainuoja 3 sv. 10 š.

Užsirašyti ne vėliau kaip iki rugpiūčio 
8 d. pas kun. S. Matulį. 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AII. Te- 
lef. 85738.

BIRMINQHAMAS
PADĖKA

A. a. mano vyrą Pranų lankančią ligoni
nėje mane vežiojusiems Linkevičienei ir 
Kavaliūnui ačiū. Vyrui mirus, ponia Val- 
terienė atvyko iš toli, paguodė mane pir
momis liūdesio valandomis ir padėjo susi
tvarkyti. čereškevičius tvarko tada mano 
bendruosius reikalus. Ačiū abiems.

Ačiū kun. A. Gerybai už pamaldas ir pa
mokslą, kun. Muller už atsilankymą. Ro
sary bažnyčiai už Prano paskutinį priėmi
mą ir patarnavimą, J. Zokui už tartąjį žo
dį prie kapo, visiems iš toli ir arti, palydė- 
jusiems mano vyrą Praną į amžiną poilsio 
vietą, lietuviškas ačiū.

Ona Andriukaitienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAMAS — rugpiūčio 2 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

NORTHAMPTONAS — rugp. 9 d., 12 vai., 
katedroje.

NOTTINGHAMAS — rugp. 15 d., Žolinė
je, šeštadienį, 7 vai. vakare, Židinyje.

NOTTINGHAMAS — rugp. 16 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — rugp. 16 d., 11 vai.. Bridge 
Gate.

NOTTINGHAMAS — rugp. 23 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

BRADFORD — rugpiūčio 2 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 9 d., 12.30 v.. 
St. Patricks bažn.
BRADFORD — rugpiūčio 16 d„ 12.30 v.
LEEDS — rugpiūčio 23 d., 3 v. p. p.

VOKIETIJA
BREMENO LIETUVIAI KRUTA

Nors Bremeno apylinkė nariais ir nėra 
gausi, tačiau į minėjimus ar šiaip lietuviš
kus parengimus suvažiuoja nemaža žmo
nių. Pačiame mieste ir jo apylinkėse gyve
na arti trijų šimtų lietuvių. Dalis jų yra 
likę nuo antrojo pasaulinio karo (savo lai
ku buvo didelė lietuvių stovykla Wehnene 
su gyva kultūrine veikla), kiti atvykę prieš 
dešimt metų iš Lietuvos. Prieš porą metų 
apylinkei, t. y. bendruomenei priklausė 
daugiau lietuvių, bet Krašto Valdybos nau
jai pravestosios registracijos pasėkoje na
rių skaičius gerokai sumažėjo. Nežiūrint 
tai, apylinkės valdyba, kurios pirmininku 
yra dinamiškasis mokytojas Br. Skruodys, 
nenuleidžia rankų ir stengiasi esamose są
lygose vystyti veiklą.

šalia apylinkės Bremene turi dar sa
vo būstinę Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Taryba tremtyje, kurios senjo
ru yra kun. A. Keleris. Čia leidžiamas ir 
lietuvių evangelikų laikraštis „Svečias“.

Šiais metais įvyko jau du didesnio mas
to parengimai: Vasario 16 ir Lietuvės mo
tinos ir Birželio trėmimų minėjimas. Pas
tarasis įvyko birželio 13 d. Weserio stadio
no svetainėje. I šį minėjimą atsilankė dau
giau kaip 150 tautiečių. Jų tarpe buvo ma
tyti svečių iš kaimyninių apylinkių (Bad 
Zwischenahn, Vechta. Osnabrueck, Biele
feld). Nemaža buvo ir jaunesnės bei vidu
rinės kartos atstovų. Apylinkės pirminin
kas B. Skruodys, pasveikinęs susirinku
sius, jų tarpe JAV vicekonsulą Bremene 
Rimą, kuris vėliau tautiečius irgi sveikino 
ir priminė birželio įvykių reikšmę lietuvių 
tautai. „Birželio įvykiai paliko neišdildo
mą ir nepagydomą žaizdą. Birželio mėnuo 
yra kruvinas mėnuo mūsų tautai“, sakė 
apylinkės pirmininkas. Birželio trėmimai 
yra susieti ir su lietuve motina, todėl ir jos 
minėjimas daromas kartu. Po sveikinimo 

Prelato Juozo Gutausko jubiliejus
K. Bitikas

PREL. JUOZO GUTAUSKO JUBILIEJUI
Aidi dainos, balsai mainos, 
Gerbiant mielą Giltą — 
Žmones moko, rašo, kruta, 
Kad laimingi būtų.

Tylą skrodžia šventi žodžiai.
Jungiasi it gėlės.
Širdys dega, juokas klega. 
Kaip pas tėvužėlį.

Gute sveikas, dzūkų vaike, 
Sūduvos šviesuoli.
Jotvingėlės palikuoni,
Škotijos vadove,

Šimtą kartų, šimtui metų 
Linkime sveikatos. 
Redaguoti ir globoti 
Išeivijos Draugą.

Žydi lankos, baltas plaukas.
Jubiliejaus proga
Apsivilkti jau Jums laikas 
Prakilnybės toga.

Žmonės, stokite.
Sugiedokime Guto himną
Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėlę.
Sėjau savo jaunas dienas. 
Kaip žalią rūtelę.

* ♦ ♦

Birželio 28 d. Glasgowo St. Columbas1 
bažnyčioje. Hopehill Road, buvo laikomos 
padėkos šv. mišios, kurių metu tos bažny
čios choras giedojo kartu su Glasgowo lie
tuvių choru, vedamu J. Sarafinaitės. Pa
maldų metu arkiv. Scanlan perdavė jubi
liatui prel. J. Gutauskui Škotijos Romos 
Katalikų bažnyčios ir jos dvasiškijos linkė
jimus. Po pamaldų abu chorai sugiedojo 
Marija, Marija. Vėliau buvo koncertas Wo
odside Hall.

Prel. J. Gutauskas gyvena St. Columbo 
parapijoj jau 28 metai (prieš tai jis pralei
do 7 metus Mossende).

Šį minėjimą aprašė Scotish Catholic Ob
server liepos 3 d. numeryje po antrašte 
Golden Jubilee of Msgr. Joseph.

Ten rašoma, kad prelatas vadovauja 300 
lietuvių, gimusių Lietuvoje, ir 3000 gimu
sių jau Škotijoje. Ten taip pat nurodoma, 
kad Glasgowo miestas su burmistru rengia 
prelatui pagerbimą rugsėjo 21 d. miesto 
Valdybos rūmuose. Numatoma, kad pager
bime dalyvaus daug Glasgowo miesto 
aukštų žmonių.

Motherwellyje šeštadienį, liepos 3 d., 
pradėjo rinktis svečiai iš tolimesniųjų vie
tovių į rytojaus dienos iškilmes: atskrido 
Europos vyskupas A. Deksnys iš Romos su 
apaštališkuoju protonotaru Ladu Tulaba, 
o su jais kartu vyskupas Vincentas Briz- 
gys, atlydėjęs didžiulę JAV lietuvių eks
kursiją į Romą. Atvažiavo londoniškių Pet
ro ir Melitos Varkalų šeima su Marija Ru
diene iš Chicagos ir visa eilė kitu.

Sekmadienio, liepos 5 d„ rytas išaušo ap
siniaukęs. Bet Škotijos lietuviai visais ke
liais skubėjo i Motherwell), kur Our Lady 

of Good Aid katedroje 3 vai. p. p. buvo nu-

motinoms užsieniuose ir Lietuvoje buvo 
tylos minute pagerbti žuvusieji.

Trumpai Birželio trėmimus apibūdino K. 
Dikšaitis, Bonn. Jis nurodė, kad 1941 m. 
birželio 14-18 d. d. iš Lietuvos buvo ištrem
ta apie 35.000 įvairaus amžiaus ir įvairių 
užsiėmimų asmenų, o 1945 iki 1948 m. iš 
Lietuvos deportuota į Rusijos gilumą 
260.000 gyventojų, kurių dauguma negrįžo. 
Nuo 1944 iki 1959 m. Lietuva iš viso nete
ko 850.000 gyventojų. Toliau buvo klausy
tojams priminta, kad Sovietų Sąjunga 
prieš 30 metų sulaužė su Lietuva ir kitomis 
Pabaltijo valstybėmis sudarytąsias sutar
tis, tuo pažeisdama pagrindinį tautų sugy
venimo dėsnį — apsisprendimo teisę. To
liau konstatuota, kad žmonija per praėju
sius 30 metų nepadarė pažangos pagrindi
nėms žmogaus laisvėms respektuoti ir to
leruoti kitaip galvojančius. „Ar nuostabu 
tad, kad protestuojama ne vien tik de
monstracijomis, bet ir susideginimais?“ 
klausė referentas^ Baigdamas kalbėtojas 
Užsiminė apie vakaruose gyvenančių lietu
vių moralinę pareigą, kurią mums uždeda 
birželio ir vėlesni trėmimai. Kvietė tautie
čius pasinaudoti demokratinio krašto lais
vėmis — priminti vakarų pasauliui Lietu
vos tragediją ir išnaudoti galimybes lietu
viškumui palaikyti. „Tai esame mes sko
lingi mūsų ištremtiesiems“.

Mokytojas R. Baliulis iš Hamburgo nu
švietė Motinos Dienos kilmę ir reikšmę bei 
išryškino lietuvės motinos sunkų kelią. 
Kultūringos tautos motiną gerbia kaip gy
vybės nešėją, kenčiančią ir mylinčią rū
pintoją ir pasiaukojančią globėją. „Kiek
vienos tautos istorijoje minimos motinos 
herojės, bet aš teigiu, kad kiekviena moti
na yra herojė“, pabrėžė kalbėtojas. (Pirmą 
kartą Motinos diena buvo atšvęsta Filadel
fijos bažnyčiose 1908 m. gegužės 10 d. Mo
tinos dienos šventės iniciatorė yra ameri
kietė Ona Jarvis. Jau nuo 1914 m. JAV ofi
cialiai buvo paskelbtas antrasis gegužės 
sekmadienis kaip Motinos diena). „Visame 

I matytos prelato Juozo Gutausko jubilieji
nės pamaldos.

Kai jau didžiulė katedra buvo pilna, šv. 
Mišias atnašavo jubiliatas. Jam asistavo 
dijakonu kun. Juozas Andružis, SMA, mi- 
sijonierius (Škotijos lietuvis), subdijako- 
nu Manchesterio kapelionas Valentinas 
Kamaitis. Ceremonijų vedėju buvo Molher- 
wellio vyskupijos generalinis vikaras prel. 
Cowroy. Glasgowo ir šv. Cecilijos chorai 
giedojo. Glasgowo choro vedėja J. Sarafi- 
naitė vargonais grojo, o Šv. Cecilijos choro 
vedėjas Pranas Dzidolikas chorams diriga
vo. Apaštališkasis protonotaras L. Tulaba 
pasakė reikšmingą pamokslą apie jubilia
to gyvenimą.

Po pamaldų buvo pietūs ir jubiliato pa
gerbimas ką tik pastatytame Garrion vieš
butyje, kur dalyvavo apie 350 asmenų, šv. 
Kazimiero Draugijos centro valdybos pirm. 
J. Mickevičius pakvietė pravesti minėjimą 
apaštališkąjį protonotarą L. Tulabą, kuris 
žodį tarti pakvietė generalinį vikarą prel. 
Conroy. Prelatas pasidžiaugė, kad lietuviai 
išeiviai yra geriau susiorganizavę negu ai
riai. Europos lietuvių vyskupas Antanas 
Deksnys perskaitė šv. Tėvo Pauliaus VI te
legramą, sveikinančią jubiliatą ir sutei
kiančią palaiminimą. Vyskupas ta pačia 
proga pažada aplankyti visas Škotijos lie
tuvių kolonijas. Vyskupas Vincentas Briz- 
gys sveikina jubiliatą savo ir Amerikos 
dvasiškijos vardu ir kartu dėkoja už gau
sias aukas kankinių koplyčiai Šv. Petro 
bazilikoje. Inž. Antanas Rudis iš Chicagos 
sveikina jubiliatą ir visus Škotijos lietu
vius. džiaugdamasis, kad tokia gyva Škoti
jos lietuviška bendruomenė. D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirm. S. 
Kasparas linki jubiliatui dar daug ilgų me
tų ir sveikatos dar ilgai darbuotis savo tau
tai ir Bažnyčiai ir įteikia Londono Šv. 
Onos Draugijos dovaną. Very Rev. Canon 
Mc Guehan prisimena, kaip jis jubiliatui 
patarnaudavo Mišioms, o tapęs kunigu bu
vo vikaru St. Columbo parapijoje, kurioje 
ir prelatas gyveno. Škotijos ukrainiečių 
sielovados vedėjas Motusza pasidžiaugė, 
kad abi tautybės gražiai bendradarbiauja. 
Dar jubiliato gerais ypatumais pasidžiau
gia kun. A. Killoyne. Pasibaigus sveikini
mams, Šv. Kazimiero Draugijos kasininkas 
Vladas Stankūnas įteikia jubiliatui Škoti
jos lietuvių dovaną.

Po to minėjimo rengimo komiteto sekre
torė J. Sarafinaitė supažindino su prelato 
veikla Škotijoje. Jo gabumai ir tolerancija 
padarė tai. kad Škotijos lietuviai yra apsi
jungę į Šv. Kazimiero draugiją, kuri turi 
net 15 skyrių. Po to J. Sarafinaitė perskai
to sveikinimus jubiliatui iš Lietuvoj gyve
nančių brolio ir seserų — Mato. Paulinos. 
Marytės, Onutės ir Jadvygos, iš Kanadoj. 
Revelstoke. gyvenančio brolio F. Gutaus
ko. iš Estado. Venezueloj. gyvenančio bro
lio dr. V. Gutausko. Lietuvos Atstovo Lon
done V. Balicko. Lietuvos Atstovo Vašing
tone Kajecko. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos iš Clevelando — S. Barz- 
duko, iš Italijos Vytėnuose esančių sale
ziečių. DBLS Valdybos, DBLS Tarybos, 
kun. K. A. Matulaičio. MIC, iš Londono, 
Gronskų šeimos iš Vilniaus. Stasio ir Ane
lės Aleksandravičių iš Australijos, L. J.

kultūringame pasaulyje motinos vardas 
minimas su šventa pagarba. Tačiau niekas 
nepajėgs atsidėkoti ir atsilyginti už tai, ką 
ji atidavė žmogui. Ir didieji genijai, tautų 
vadai negali praeiti pro motiną, nenulenkę 
galvų, bet tai tik menkas atpildas už jos 
motinišką auką“.

Kalbėtojas, pacitavęs kai kuriuos rašy
tojus (Maironį, Hugo, S. Nėrį), apibūdino 
lietuvės motinos sunkų kelią dar netolimo
je praeityje: sūnų išlydėjimas į nepriklau
somybės kovas, bėgimas iš tėvynės karo 
audroms artėjant, suiminėjimai ir trėmi
mai, pabėgėlio dalia stovyklose ir pagaliau 
įsikūrimo vargai. Ne viena motina palūžo, 
nesulaukusi šviesesnės ateities. Ar vaikai 
visuomet prisimena, kiek motinos dėl jų 
vargo ir aukojosi? „Išbluks vardai karių, 
išnyks vardai karalių, ir mokslo vyrų dide
lių. ir žemės atradėjų, tik vardas Motinos 
brangus — brangus be galo mums niekad, 
niekad nenustos skambėjęs“. Šia citata 
baigė R. Paliulis savo įdomią paskaitą.

Meninę minėjimo dalį gražiai tikra to 
žodžio prasme atliko jau pagarsėjęs Bonn- 
Koeln apylinkės vyrų kvintetas „Baltija“ 
(broliai Jasulaičiai, V. Lemkis, H. Bertu- 
laitis ir E. Rotkis). Šaunūs vyrukai daug 
prisidėjo ir prie vėliau sekusio linksmava- 
kario geros nuotaikos. Rimtoji minėjimo 
dalis buvo užbaigta puikiai sugiedotu Tau
tos himnu, kas šiais laikais jau irgi nėra 
savaime suprantamas dalykas.

Bet kokį didesnį parengimą ruošiant ir 
pravedant paprastai ateina į talką daugiau 
darbščių rankų, negu jos matomos. Tad 
Bremeno apylinkės pirm. Br. Skruodys ir 
nepamiršo išreikšti padėką visiems vienaip 
ar kitaip prie minėjimo prisidėjusiems. 
Ypatingą padėką reikia čia išreikšti senj. 
kunigui A. Keleriui ir jo žmonai už malo
nų „Baltijos“ kvinteto priėmimą ir akor
deonistui J. Pliikūnui už nenuilstamą gro
jimą šokiams linksmavakario metu.

K. Dikšaitis

Venskų iš Chicagos, Platkauskų šeimos, 
Jono Juknos, K. Norkaitės, Smith, Keve- 
laičio, Rogers iš Londono.

Pagaliau taria žodį jubiliatas. Jam tai 
esanti džiaugsmo diena, kad Dievas leido 
to sulaukti. Čia mes Škotijoje, sako, netu
rime partijų, o esame tik lietuviai. Yra 
tokių, kurie žiūri į Maskvą, bet šiandien jų 
nedaug. Padėkojo lietuviams vyskupams 
Antanui Deksniui, Vincentui Brizgiui, 
Apašt. Protonotarui prel. L. Tulabai, vi
siems Skotų prelatams ir kunigams, su ku
riais visuomet tenka bendradarbiauti, An
tanui ir Marijai Rudžiams, net atvyku
sioms iš Chicagos, P. M. Varkalams, prisi
mindamas, kad jam teko daug bendradar
biauti su P. Varkala, kada buvo kuriama 
DBLS ir jam pirmininkaujant išaugo; 
DBLB valdybos pirm. S. Kasparui.

Reiškia padėką šių iškilmių rengimo ko
mitetui ir visiems Škotijos lietuviams už 
gausų dalyvavimą pamaldose ir dovanas.

Po pertraukos pradėta meninė dalis. Ją 
pradedant inž. A. Rudys įteikia jubiliatui 
dovanų.

Tada Birutė Valterienė sudainavo Kur 
Nemunas banguoja. Mano sieloj šiandien 
šventė. Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas 
Prano Dzidoliko. sudainavo Mes padainuo
sime. Vėjužėlis ir Šalelė, Mes grįšime ten. 
B. Valterienė dar sudainuoja Lietuvos pie
vas ir Vai. vai gražu. Glasgowo choras, ve
damas J. Sarafinaitės. sudainuoja Kaip aš 
grėbiau lankoj šieną. Šaltą žiemelę ir Ra
munėlę. E. Valterienė ir J. Sarafinaitė 
duetu sudainavo Kur tas namelis, Plaukia 
sau laivelis ir Supinsiu dainužę.

B. Valterienei ir abiems duetininkėms 
akomponavo Mrs. Valton.

Pasibaigus programai. K. Savonis padė
kojo chorams, jų vedėjams, solistei B. Val- 
terienei, Mrs. Valton ir visiems dalyviams.

Jubiliatui diriguojant, minėjimas už
baigtas Sėjau rūtą, sėjau mėtą, dainuo
jant 300 dalyvių.

S. Kuršis

TIK KĄ GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ:

Gimtinės dangtis — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelėje šios dainos: 
„Jūra gimtoji“, „Gimtinės dangus“ ir ki
tos.

Dainuojame su Rūta: Gražių dainelių. 
Buvo gera gaspadinė.

Lietuvos atsiminimų plokštelė: „Oi, ber
neli vientury, „Lietuva“.

Aldutės dainuoja — „Už jūrų, už kalnų“, 
„Aguonėlė“, „Augin močiutė dukrelę“, „Ži
buoklės“. „O ramunėle, pasakyk“, „Plau
kia sau laivelis“.

Vaclovas Daunoras — „Dėdės Jono pol
ka“, „Jau saulutė leidos“.

Lietuviškos giesmės — „Tėve mūsų“ 
„Sveika Marija“, „Kad širdį tau skaus
mas“.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.

įvairios knygos, gintaras, tautiniais raš
tais staltiesės, lovatiesės, tautiniai rūbai, 
medžio drožiniai. Rašyti: „Dainora“. 14 
Priory Rd.. Kew-Surrey.
r*****************************
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