
Uetuvo* \ 
tacionalini I 
M.Mažvydo J 

< biblioteka/

LIETUVIS
Nr. 17 (1162) XXV metaiLondonas, 1971 m. Birželio 8 d.

BIRŽELIO PRASME 
LIETUVIUI

Ne kariuomenės dydis ir ne ginklų 
šaunumas, bet kovojančiųjų dvasia iš- 
kovoja pergales.

J. G. Fichte

Birželio mėnuo, kai žydėjo, žaliavo visa 
Lietuva, jau niekuomet neišdils iš mūsų 
tautos istorijos, kurion jis pakartotinai įra
šytas Lietuvos sūnų ir dukterų krauju.

Per eilę metų jautriai minėdavom vieną 
birželio 14-tos dienos naktį. — raudonojo 
pavergėjo pradėtas vykdyti masines žmo
nių deportacijas. Kai per porą dienų ir 
naktų buvo sukimšta į gyvulinius vagonus 
daugiau kaip 30.000 ramių, nekaltų Lietu
vos žmonių, į kurių pagalbos šauksmą, kū
dikių klyksmą atsakydavo tik žiaurių sar
gybinių šūvių salvės. Ruošdavom masinius 
minėjimus tremtyje, o vėliau čia pastoviai 
įsikūrę, nes bendras skausmas, bendra ne
laimė suartina žmones, o juk daugelis iš 
mūsų dar ir šiandien tebesinešioja giliai 
širdyje paslėptą anų baisiųjų birželio įvy
kių žaizdą, netekęs mylimos žmonos, vyro, 
vaikų, mylimosios ar sužadėtinio.

Jei tie įvykiai yra nepamirštami kiek
vienam lietuviui, nežiūrint, kuriam krašte 
jis begyventų, tai itin skaudžius prisimini
mus birželio mėnuo paliko lietuviui kariui, 
kuriam likimas lėmė būti gyvu liudininku 
tų tragiškų -įvykių ir pajusti išdidaus ka
rio bejėgiškumą pasipriešinti prieš nepaly
ginamai didesnį savo gimtojo krašto paver
gėją, matyti žudomus, kankinamus savo se
nukus tėvus, vaikus ir bejėges moteris, ne
galint jų apginti, tačiau žinant, kad jie vi
sada į jį žiūrėjo su dideliu pasitikėjimu ir 
viltimis.

Kalbant apie lietuvių laisvės kovas, ne
galima pamiršti mūsų karių didelio įnašo 
aukomis. Štai pats pirmasis ryšininkas iš 
užsienio su žiniomis, 1940 m. gruodžio mėn. 
slapta atvykęs, buvo Lietuvos kariuomenės 
kapitonas, grįždamas tačiau jis žuvo nuo 
išdaviko rankos. O 1945 m. kovo mėn. kito 
kapitono vadovaujama apie 800 vyrų par
tizanų grupė susikovė su stipriomis rusų 
jėgomis. Kautynėse dalyvavo dvi enkave
distų divizijos, iš kurių kovos lauke krito 
apie 800 karių, žuvusių partizanų skaičius 
siekė apie 150 vyrų. („Partizanai už gele
žinės uždangos“ 102 psl.).

Arba štai keletas kitų pavyzdžių. 1946 
m. pietų Lietuvos partizanų vadu buvo iš
rinktas pik. Kazimieraitis... Pasižymėjo čia 
ir gen. Pečiulionis... Rusų pabaisa buvo ka
rininkas Vaitelis su B. Jų daliniai dažnai 
įsibraudavo į miestus, kaip Panevėžį ir 
Kauną... Žemaitijoje bent iš pradžių veikė 
bene geriausiai organizuoti partizanai, sa
vo eilėse turėję daug Lietuvos karininkų... 
Dar daug kitų pavyzdžių galime rasti par
tizanų užrašuose.

Aplamai birželio 23 dieną pradėto sukili
mo ir rezistencinių kovų pagrindą sudarė 
daugiausia mūsų karininkija, studentai, 
moksleiviai ir kaimo jaunimas, jų eilėse 
matėsi ir pirmųjų tautos savanorių. Kitaip 
sakant, kovojo visa jaunoji lietuvių tauta, 
išauklėta mūsų kariuomenės, mokyklų ir 
organizacijų, supratusi bendrą pareigų gin
ti tėvų žemę nuo pavergėjo, priešintis prieš 
žmogaus teisių mindžiojimą, prieš klastin
gą žudymą tautos, prieš apgaulę ir melą, 
prieš bet kokią vergiją.

Laisvės kovotojų skaičius Lietuvoje jau 
siekė apie 30.000. Deja, partizaninės kovos, 
išplėšę iš tautos tūkstančius jaunų gyvy
bių, kovotojų siekto idealo —■ nepriklauso
mybės, laisvės ir tiesos sau, visai tautai ir 
net žmonijai, neįgyvendino. Tačiau, dr. J. 
Girniaus žodžiais tariant, nors partizaninis 
sąjūdis jau priklauso herojinei praeičiai, jo 
dvasia tebėra tautoje gyva,- ir kieta kova 
tebevyksta toliau, tik kitu pavidalu — at
kakliu branginimu viso, kas lietuviška. Tu
rime jautriai sekti šią tautos kovą: ji be 
žodžių rodo kelią ir išeiviams! (Tauta ir 
tautinė ištikimybė, 209 psl.).

Emilija Čekienė
(iš knygos „Kad ji būtų gyva“)

APELIACIJA ATMESTA
UPI agentūros britų spaudoje paskelb

tomis žiniomis, Lietuvos aukščiausiasis 
teismas atmetė Simo Kudirkos apeliaciją.

Simas Kudirka, kaip esame pranešę, nu
teistas 10 metų darbo (mirtininkiškos) sto
vyklos už bandymą pabėgti iš „Sovietskaja 
Litva“ laivo JAV pakrantėje.

Anksčiau buvome nurodę, kad tokiais 
kaip S. Kudirkos atvejais apeliacija iš vi
so negalima — jo „nusikaltimas“ laikomas 
valstybės išdavimu, ir tuo atveju sprendi
mo negalima skųsti.

Sadatas pažadėjo paleisti
Egipto prez. Sadatas pažadėjo paleisti vi

sus egiptiečius, kurie sėdi kalėjime be teis
mo.

Šiemet per Sekmines, Jcaip ir kiekvienais 
metais, suvažiavo sugūžėjo šimtai lietuvių 
į mūsų „mažąją Lietuvą“ — Lietuvių So
dybą. Ne vien tik tradicinis tautiečių susi
būrimas tenai šįkart traukė — buvo įdomu 
pamatyti naujuosius Sodybos šeimininkus 
ir susipažinti su jais ir pažiūrėti, kaip jie 
tvarkosi, o jiems tas susibūrimas tai buvo 
lyg pirmasis egzaminas ir proga parodyti 
sa zo sugebėjimą reikalus tvarkyti. Tenka 
tik pasidžiaugti tokiu geru jų sugebėjimu 
ir sumanumu taip gražiai ir tvarkingai 
vi ką vesti. Reikia tikėtis, kad Bernadeta ir 
Justinas Snabaičiai įleis giliau šaknis čia 
ir bus ilgamečiai mūsų Sodybos tvarkyto
jai.

šeštadienio vakare, mums atvykus, jau 
buvo suvažiavę daug tautiečių. Buvo jau 
keletas ekskursijų, lengvų mašinėlių ir ki
tokiomis priemonėmis atvykusių tautiečių. 
Euvo jaučiamas lietuviškas jaukumas, ir 
girdimos gražios dainos, kas tikrai nutei
kia žmogų linksmai, ir jautiesi, kad esi sa
vųjų tarpe, žinoma, tuojau prie jų prisidė
jome ir mes, keletas derbiškių.

Nors oras tuo metu ir nebuvo per daug 
šviesus, tačiau lietaus dar nebuvo, ir tau
tiečiai galėjo praleisti kiek laiko lauke ir 
pasigrožėti mūsų puikiąja Sodyba, kurią 
taip gražiai užlaikė senieji jos šeimininkai 
Lūžos.

Kad vakaras būtų linksmesnis ir įdomes
nis, šokių salėje griežė puiki šokių muzi
ka, kuri, reikia -pasakyti, šiemet tikrai bu
vo vykusi — pritaikyta tiek jaunimui, tiek 
ir senimui, tad visiems buvo linksma ir 
smagu, žinoma, nebūtų gal taip jauku, jei 
per Sekmines neveiktų visų mylima ir tra
dicine virtusi „Žalioji girelė“. Jeigu visa
me name vyko linksmi šokiai ir visi links- 
m'nosi, kaip jiems patiko, tai „Žaliojoj gi
relėj“ skambėjo lietuviškos dainos ir sma
gi s juokas. Čia irgi buvo jauku, draugai 
tę:ė pažintis, buvo rodomas savo balso 
skambėjimas, armonikos ir smuiko gar
sams pritariant, ir per visą savaitgalį buvo 
išdainuotos beveik visos lietuviškos dainos.

Artėjant nakčiai, kai visi kiti pasilinks
minimai visur buvo jau baigiami, tradi-

LIETUVIU FONDAS PRISISTATO
Lietuvių Fondo pirmoji JAV rytų pa- 

kiaščių konferencija įvyko gegužės 15 d. 
New Yorke, International viešbuty, šalia 
Kennedy aerodromo. Dalyvavo Liet. Fondo 
vadovai, atvykę iš Čikagos: Tarybos pirmi
ninkas dr. G. Balukas, valdybos pirm. dr.
K. Ambrozaitis, Fondo steigėjas dr. A. Raz
ma ir Investacijų komisijos pirm. H. Daras. 
Posėdžiuose, šalia Fondo vadovų iš New 
Yorko, narių iš aplinkinių vietovių, daly
vavo ir visa eilė žinomų ne tik New Yor- 
ko lietuvių veikėjų. Buvo atvykęs Lietu
vos gen. konsulas New Yorke A. Simutis, 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, JAV Liet. 
Bendruomenės Valdybos pirm. V. Voler- 
tas ir kt. Visi jie L. Fondo pastangas fi
nansiškai šelpti lietuvybės išlaikymą Ame
rikoje. jaunimą, lietuviškas mokyklas, ap
lamai stiprinti lietuvių kultūros barus šia
me krašte nuoširdžiai sveikino ir L. Fon- 
dvi linkėjo sėkmės ateity, jam greičiau pa
siekti užsimotojo tikslo — surinkti vieną 
milijoną dolerių.

Konferencijai pirmininkavo pasikeisda
mi Vliko Valdybos narys R. Kezys ir J. 
Brazauskas, prezidiuman dar buvo pakvies
ti A. Rugys ir J. Vytuvienė — sekretore.

L. Fondo konferenciją New Yorke atida
rė dr. J. Kazickas, vadovaująs L. Fondui 
New Yorke. Jis džiaugėsi, kad L. Fondas 
pasigėrėtinai auga, nugalėjęs net 1969-70 
m. sunkumus, į kuriuos buvo patekusios 
panašios JAV organizacijos.

Sekė L. Fondo vadovybės pranešimai.

Mielam draugui ir prieteliui 
a.a. J. PRANAUSKUI 

staigiai ir netikėtai mirus, 
jo liūdinčią žmoną ir visą šeimą 
nuoširdžiai ir giliai užjaučiame.

A. Valantinas, J. ir E. Valantinai, 
J. ir R. Valantinai

Brangiam draugui, kaimynui 
ir tauriam lietuviui 

a. a. J. PRANAUSKUI 
mirus, jo liūdinčiai žmonai, sūnums, 

marčiai ir anūkams reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

P. Burkevičius ir šeima,
J. Petrėnas ir šeima

Gegužės 19 d. staigiai ir netikėtai mirus 
buvusiam viekšniškiui pažįstamam a. a. J. 
Pranauskui, gilaus liūdesio valandoje jo 
žmoną Oną Pranauskienę ir sūnus su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me.

O. ir J. Liobės

Didysis susibūrimas
ciškoj „Žaliojoj girelėj“, galima sakyti, V. O'Brien. Skambiai ir gražiai veržėsi lie- 
linksmumas tik prasidėjo. Ir tik ryto švie
sa ir Sodybos gaidžių kudakavimas pakei
tė dainų garsus, tačiau mūsų garsieji dai
nininkai, garbingai atlaikę iki ryto aušros, 
per daug nesijaudino, nes jų pakeisti jau 
rinkosi kiti tautiečiai, kurie buvo laimin
gesni ir buvo užmerkę akis bent keletai va
landų. Sekant sąskrydžio gyvenimą, ir man 
teko išgirsti gaidžių balsus ir pamatyti, 
kaip švinta rytas.

Sekmadienio rytas nieko gera nežadėjo, 
nes buvo šlapias — lijo lietus. Tai smukdė 
nuotaiką, labiausiai tiems, kuriems, dėl 
sunkaus kelio ir kad kojos nebeklausė, te
ko kur lauke pernakvoti. Tačiau oras ne- 
visuomet lietuvį blogai nuteikia. Po pusry
čių ir vėl visi rinkosi atpažinti vieni kitų 
ir padiskutuoti vakarykščių pergyvenimų.

Dienojant suvažiavo dar daugiau tau
tiečių. Dar prieš pamaldas suskačiavau 6 
ekskursijas ir apytikriai apie 150 lengvų 
mašinėlių. Be visuomet egzistuojančių 
dviejų bendrųjų palapinių, privačių pala
pinių miestas, mano manymu, šiemet buvo 
kiek didesnis, nors, apskritai paėmus, šie
met suvažiavusiųjų tautiečių buvo gal kiek 
mažiau (manoma, kad buvo apie 500 žmo
nių). Buvo matyti suvažiavusių tautiečių 
iš visų Anglijos vietų ir pakraščių. Gaila 
tik, kad neteko pamatyti svečių iš tolimo
sios Škotijos. Tikiu, kad ir jie atvažiavę 
nesigailėtų ir gražiai praleistų laiką.

Turėjome svečių ir iš dabartinės Lietu
vos. Jie galėjo pamatyti mūsų išsilaikymą 
lietuviais ir meilę tikrajai Lietuvai, nors 
kai kurie gal be reikalo truputį būgštavo 
dėl jų atsilankymo.

Sekmadienio ryte kiek vėliau buvo lai
komos lietuviškos katalikų pamaldos, ku
rios dėl blogo oro vyko viduje. Altorių gra
žiai ir jaukiai papuošė G. O'Brien ir P. 
Viržintas. Pamaldas laikė kun. J. Sakevi- 
čius iš Londono, jų metu vargonais grojo

Tarybos pirm. dr. G. Balukas pažymėjo, 
kad Fondui ypač rūpi lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje. Akys nuolat krypsta į jau
nimą. Per apie 9 metus L. Fondas lietuvių 
kultūros vertybėms jau yra paaukojęs apie 
132.000 dol. Balukas atkreipė dėmesį, kad 
lituanistams remti Fondas parėmė Čikagos 
universitetą, be to, Fordhamo universiteto 
lituanistikos kursams šią vasarą paskirta 
4.500 dol.

L. Fondo Valdybos pirm. dr. K. Ambro
zaitis apžvelgė bendrą L. Fondo padėtį. Per 
aštuonerius metus narių skaičius pakilo iki 
2.800. L. Fonde dalyvauja 165 organizaci
jos. Daugiausia iš paskirų profesijų yra su
aukoję JAV lietuvių gydytojai — jų įnašai 
sudaro per 108.000 dol. — tai yra 17 proc. 
visų aukų. Toliau seka kunigai, inžinieriai, 
architektai ir kt.

Fondo Investacijų komisijos pirm. H. Da
ras plačiai apžvelgė Fondo finansinę isto
riją bei nuolatinį augimą. Dabar Fondas 
jau yra sutelkęs per 675.000 pagrindinio 
kapitalo. Fondas kasmet daugiausia lietu
vių kultūrai augti paskirsto iš nuošimčių 
po 31.000 ir pan. dol., tuo tarpu prašančių 
paremti bendra suma siekia net 100.000 
dol. Fondui pasiekus vieną mil. dol., meti
nė paramos suma sieks 50.000 dol. Diskusi
jų metu pabrėžta: po žydų jokia kita tauta 
neįstengia parodyti tokio entuziazmo, kaip 
lietuviai. Tokio Fondo neturi jokia kita 
tautybė JAV-se.

Apie Fondo pelno paskirstymą kalbėjo 
vietoje negalėjusio atvykti dr. J. Valaičio 
Fondo steigėjas dr. A. Razma.

Rezoliucijų komisija — pirm. dr. V. Pa- 
prockas, nariai A. Sabalis ir J. Maurukas 
— pateikė suvažiavimo rezoliuciją. Joje iš
kelta Fondo reikšmė, sutarta, kad Fondas 
ugdo lietuvių kultūrą ir remia lietuvybės 
išlaikymo pastangas.

Posėdžio metu buvo premijų įteikimo iš
kilmės. Rašytojui Kaziui Bradūnui, atvy
kusiam iš Čikagos, buvo įteikta Liet. Rašy
tojų Draugijos metinė premija už jo naują 
knygą „Donelaičio kapas“. Premijos mece
natas — L. Fondas, dabar kasmet rašytojų 
premijoms skiriąs po 1.000 dol. Premiją 
įteikiant, kalbėjo L. Rašytojų D-jos pirm. 
T. L. Andriekus, OFM, ir pats laureatas K. 
Bradūnas. Andriekaus žodžiais, garbė L. 
Fondui, nes jis įvertino kūrybos jėgą tau
tai. K. Bradūnas pažymėjo, kad „stebuk
lais kartais galime tikėti — ir L. Fondas 
yra tokiu stebuklu“. 4.500 premiją — auką 
paremti lituanistikos kursams Fordhamo 
universitete dr. Balukas įteikė L. Bendruo
menės pirmininkui Vyt. Volertui.

L. Fondo pirmasis rytų pakraščių sąskry
dis baigtas banketu su menine dalimi. Jo 
metu L. Fondui buvo surinkta 7.280 dol.

(ELTA) 

tuviškų giesmių aidai iš tautiečių krūtinių. 
Po pamaldų ir oras kažkaip pragiedrėjo, 
ir buvo galima iškišti nosis laukan, nors 
visur dar buvo šlapia. Po pietų mūsų veik
lieji skautai salėje surengė turtingą baza- 
rą, kuriame fantų margumas ir įvairumas 
tikrai buvo nuostabus, visi fantai buvo tik
rai vertingi. Bazarui vadovavo ps. G.O'Bri- 
en (Valterytė), jai pagelbėjo V. Jurienė ir 
dukros. Eazaro pelnas skiriamas paremti 
šiemet Vokietijoje rengiamai skautiškai ju
biliejinei stovyklai. Stovykla, aišku, parei
kalaus didelių išlaidų, tai ir bazaro pelnas 
jai bus labai reikalingas. Tautiečiai tai ge
rai suprato ir įvertino tą gražų ir kilnų 
skautišką žestą, mielai pirko bilietus ir 
mėgino savo laimę. Bazaras pavyko labai 
gerai ir davė gražaus pelno. Padėka orga
nizatoriams, darbuotojams ir visiems rėmė
jams!

Kitoje salėje B. Daunorienė buvo suren
gusi tradicinę spaudos parodėlę. Įvairia
spalvėje parodėlėje buvo daugybė įvairiau
sių lietuviškų knygų, plokštelių, gintaro ir 
kitokių lietuviškų dalykėlių. Kiekvienas 
čia galėjo įsigyti, ko tik norėjo, labai priei
namomis ir kartais net papigintomis kai
nomis. Tenka tik pasidžiaugti ir kartu pa
dėkoti B. Daunorienei už tą tradicinę pa
rodėlę, nes tai ir reikalinga, ir gražu, ir įdo
mu, ir daugelis turi progos įsigyti gražių 
lietuviškų dalykų.

Artėjant vakarui, kai kurie tautiečiai 
pradėjo rengtis kelionei į namus. Pajudėjo 
kelios ekskursijos ir privačios mašinėlės, 
tačiau daugumas mūsų likome dar iki pir
madienio. Gilesnio vakaro eigoje ir vėl 
skambėjo lietuviškos dainos ir jumoras.

Gaila, kad šiemet nebuvo surengta nei 
tautinių šokių, nei kitokių lietuviškų pasi
rodymų. Tiek daug jaunimo turime, ir tiek 
jo daug buvo Sodyboje, taip mes jį remia
me, tad kodėl jis neįstengia nors retkar
čiais bent kiek atsilyginti senimui, sureng
damas ką nors, ypač tokiais atvejais, kaip 
Sekminių sąskrydis. Daugelis paklausė, kur 
yra jaunimo organizatoriai ir jų vadovai. 
Pasigendama buvo ir kai kurių kas metai 
matomų veidų ir vadovybės kai kurių žmo
nių.

Giliam vakarui atėjus, visur ir viskas 
aprimsta, tačiau „Žalioji girelė“ (kuri dėl 
nežinomų 
„Žvirblių baru ir kermošium“) net negal
vojo „kapituliuoti“ ir nusiraminti, priešin
gai, ten visu smarkumu ir karštumu vis 
dar skambėjo armonikos garsai ir lietu
viškos dainos, ir tai tęsėsi iki pirmųjų gai
džių, kol atėjo naujoji pamaina.

Žinoma, neapsieita ir ibe kitokių įdomy
bių. Paimtojo skystimėlio karščio paskatin
tas, vienas tautietis drąsiai ir ryžtingai 
perplaukė Sodybos ežerėlį, tuo sumušda

priežasčių buvo pasivadinusi

SEPTYNIOS dienos
Italų komunistai nepatenkinti

Italijos komunistų partija paskelbė teks
tą tos kalbos, kurią jos atstovas turėjo pa
sakyti Čekoslovakijos komunistų partijos 
suvažiavime.

Pasakyti nebuvo leista, nes kalboje pri
menama, kad Italijos komunistai ir dabar 
tebesmerkia rusišką Čekoslovakijos okupa
ciją ir pasisako už kiekvieno krašto teisę 
sa varankiškai tvarkytis.

Neišardoma draugystė prie Nylo
Sov. Sąjungos aukšč. tarybos pirm. Pod- 

gornas grįžo iš Egipto, pasirašęs draugys
tės ir bendradarbiavimo sutartį.

Dabar spėliojama, kad Sov. Sąjunga, 
remdamasi ta sutartimi, gali daryti įtakos 
Egipto toms vidaus gyvenimo reformoms, 
kurias žadėjo pradėti vykdyti prez. Sada
tas.

Kanada — Sov. Sąjunga
Lankydamasis Sov. Sąjungoje, Kanados 

min. pirm. Trudeau sutarė didinti tarp 
abiejų kraštų prekybą, keistis moksline in
formacija, palaikyti kultūrinius ryšius, p 
taip pat ateityje tartis tarptautiniais ir 
vien abu kraštus liečiančiais klausimais.

Trudeau užsikvietė Kosyginą svečiuose j 
Kanadą.

Visi keturi nuteisti
Visi keturi Rygoje teistieji žydai nubaus

ti nuo metų iki ketverių.

Karštas patriotas ir patikrintas 
internacionalistas

Brežnevo aptartas kaip karštas patriotas 
ir patikrintas internacionalistas, dr. Husa- 
kas buvo perrinktas vadovauti Čekoslova
kijos komunistų partijai.

Partijos suvažiavimui pasibaigus ir daly
viams šaukiant „Tegyvuoja Sov. Sąjunga“, 
Brežnevas išėjo iš salės lydimas dr. Husa- 
ko ir prez. Svobodos. 

mas rekordą kaip pirmasis tokį žygį atlikęs 
be kitų pagalbos. Jis ne tik perplaukė eže
rėlį, bet beplaukdamas į kišenes prisigaudę 
ešerių, dėl ko mūsų pulkininkas buvo ne
patenkintas, nes tiek ešerių jam nepasiseka 
pagauti nė meškere.

Pirmadienio rytas sušvito pilnas gražių 
saulės spindulių. Jau nuo ankstyvo ryto 
dangus buvo giedras, ir, saulutei vis ky
lant aukštyn, darėsi šilta ir gražu. Iš tiesų 
visa pirmadienio diena buvo saulėta, šilta 
ir graži. Todėl tautiečiai pasipylė laukan, 
ir visur mirguliavo saulėje besikaitinančių
jų būreliai. Visi džiaugėsi, kad pagaliau jų 
išplautiems pilvams bus duota kiek poilsio. 
Tikrai saulutė nesigailėjo savo spindulių, 
lyg atsiprašydama už pirmąsias šlapias die
ni s. Po pietų tądien jau daugumas pradė
jome rengtis namo, nors tikrai buvo labai 
gaila viską palikti, ypač tokį gražų ir šiltą 
orą, o, be to, ir gerus draugus ir pažįsta
mus. Tačiau viskam ateina galas, ir mes 
turime atsisveikinti su savo mieląja Sody
ba ir geraisiais jos šeimininkais. Be to, jau 
baigėsi ir energiją duodantis skystimėlis. 
Tai, dar apsirūpinę Z. Juro pristatytom lie
tuviškom barankom ir kitais skanėstais, 
ruošiamės ir mes namo.

Galiausiai dar pasidžiaukime mūsų So
dybos naujųjų šeimininkų sugebėjimu sve
čius priimti, juos užlaikyti ir draugiškai 
išleisti. Pats šeimininkas tai tikrai kaip 
šeimininkas — visur kiša nosį, visur dairo
si. kad svečiams nieko netrūktų ir kad jie 
būtų patenkinti. Jaunoji šeimininkė, vikri 
kaip vėjas, sukinėjasi ir laksto iš vieno 
galo į kitą, su visais ji suranda laiko pasi
šnekėti, pajuokauti ir kantriai išklausyti 
patarimų ar pasiūlymų. Tai tikrai pilna 
energijos, pilna gyvumo ir jaunatvės šei
mininkė. Negalima, žinoma, praleisti ir jau
nosios ir gražiosios E. Jonošonytės, kuri 
jaunatviška energija ir gyva kaip peteliškė 
vikriai valgykloje aptarnavo išalkusius 
tautiečius.

Mūsų visų didi padėka Sodybos šeimi
ninkams Snabaičiams už jų šeimininkiš'ku- 
mą, parodytą draugiškumą ir šiltą mūsų 
visų priėmimą. Linkime jiems tvirtai atsi
stoti ant kojų, likti gerais ir ištikimais So
dybos šeimininkais ir mūsų visų gerais 
draugais, taip pat gražiai išlaikyti šį lietu
višką kampelį šioje saloje. Padėka ir vi
siems Sodybos tarnautojams, nes jie taip 
pat įdeda daug vargo ir darbo, ypač po to
kio subūrimo kaip Sekminės.

Lietuviškai praleistos Sekminės mus dar 
daugiau suartino su Sodyba. Reikia tikėtis, 
kad sekančiais metais čia suplauks dar 
daugiau tautiečių ir taip pat pasidžiaugs ir 
kartu praleis malonų laiką šioje gražioje 
mūsų „Mažoje Lietuvoje“.

J. Levinskas

500 DŪDORIŲ
Šiauliuose gegužės mėn. pabaigoje į su

ruoštąjį Pabaltijo pučiamųjų orkestrų są
skrydį buvo suvažiavę 500 dūdorių.

Centro komitetan išrinkta 115, ir iš jų 
tik 26 tėra tokie, kurie buvo išrinkti 1966 
m.
Žuvo Audie Murphy

Lėktuvo nelaimėje žuvo kino aktorius 
amerikietis Audie Murphy, praeito karo 
metu nušovęs, sužeidęs ar į nelaisvę pa
ėmęs pats vienas 240 vokiečių.

Už savo žygius buvo laimėjęs beveik vi
sus ordinus ir medalius, kokie tik duodami 
JAV pasižymėjusiems kariams.

Cholera Indijoje
Vakarų Bengalijoje, Indijoje, per keletą 

dienų cholera mirė daugiau kaip 1.000 žmo
nių, serga apie 10.000.

Toje krašto srityje yra susigrūdusių apie 
pusantro milijono pabėgėlių iš Pakistano, 
todėl ligai plisti sąlygos ypač palankios.

Taip nebuvo
Laikraščiai buvo pradėję rašyti, kad Iz

raelio min. pirm. Meir buvo susitikusi su 
sovietų atstovais Suomijoje kalbėtis dėl žy
dų Sov. Sąjungoje.

Meir paneigė tokius spėliojimus.
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MENO PARODOSE
ELENA GAPUTYTĖ —

Nedažnai Londono plačioji visuomenė 
turi progos arčiau susipažinti su lietuvių 
menininkų darbais. Viena priežasčių gal 
būtų ta, kad nedaug lietuvių menininkų.gy- 
vena Anglijoje ir gal dar rečiau tesuruošia- 
mos jų darbų individualios parodos. Todėl 
mūsų skulptorės Elenos Gaputytės darbai, 
išstatyti drauge su gerai žinomu kanadie
čiu skulptorium David Patridge ir tapyto
ju Sam Krizan Kanados Namų galerijoje 
gegužės 18-28 d. d. suruoštoje parodoje, pa
vadintoje „Contrasts", buvo tikrai malonus 
įvykis ne tik pačiai skulptorei, kanadie
čiams ir londoniečiams, bet taip pat ir vi
sai lietuvių visuomenei.

Kanados atstovybė Londone, norėdama 
supažindinti Europos publiką su savo me
nininkų pasiekimais ir darbais, pakvietė 
šiuos tris menininkus reprezentuoti kana
diečių kūrybai.

Elena Gaputytė gimė ir augo Lietuvoje, 
vėliau gyveno Kanadoje, o šiuo metu gyve
na ir kuria Londone. Ši paroda toli gražu 
nėra jos pirmasis darbų parodymas. Nuo 
1961 metų ji yra suruošusi net 5 individua
lias parodas Anglijoje, o šių metų pradžio
je net Čikagoje — lietuvio vedamame Bal- 
zeko muziejuje.

Dėstydama skulptūrą ir kartu būdama 
skulptūros skyriaus vedėja Aigby Stuart 
College, ji visą nuo tiesioginių pareigų at
liekamą laiką skiria kūrybai.

Šioje taip puikiai surengtoje parodoje 
Elena Gaputytė dalyvavo su 16 savo darbų. 
Išstatytosios skulptūros nėra didelės, ab
strakčios ar pusiau abstrakčios. įvairumas 
naudojamosios medžiagos sudaro įdomius 
kontrastus, kaip kad „Sugrįžimas“ pliene ir 
medyje, „Lietuvos motinai“ bronzoje, „Rai
gardas“ alebastre ir medyje, „šiaurės Kris
tus“ terracottoje, „Vakarinė malda“ ce
mente ir leminuotoje plastikoje ir t. t.

Nežiūrint medžiagų įvairumo, aiškiai 
matome, kaip gerai ji jas supranta ir pri
taiko kūrinio tematikai.

Elenos Gaputytės kūriniai nuostabiai ati
tinka mūsų garsaus skulptoriaus Australi
joje Vinco Jomonto skulptūros kūrinio api
būdinimą: „Skulptūros kūrinys neturi bū
ti dominuojantis, ekshibicionistiškas. Idėja 
turi būti išreikšta kuo paprasčiausiai. Aš 
skaitau kūrinį pasisekusiu, kada jis sub- 
tyliai paprastas, kuklus ir nebūtinai pama
tomas iš karto“.

Elena Gaputytė taip pat nesistengia mus 
nustebinti ar atkreipti mūsų dėmesį įmant
riomis formomis bei skulptūros techniško
sios pusės komplikuotais sprendimais. Jos 
kūriniai paprasti ir kuklūs. Net neperskai-

KUR DINGO „PATRIMPAS“ IŠ MIESTO
PRIE ŽIRGUNĖS UPĖS?

Apie senovės baltų akmens figūras, ras
tas prūsų gyventoje žemėje, 1927 m. išsa
mų straipsnį yra paskelbęs vokiečių moks
lininkas La Baume (La Baume: Bildsteine 
dės frueher Mittelalters aus Ost-und West- 
preussen. Elaetter fuer Deutsche Vorge- 
schichte. Herausgeber La Baume, Danzig 
1927, Heft 5). Penkios iš trylikos jo aprašy
tųjų figūrų tuo metu buvo Dancigo West- 
preussisches Provinzial-Museum nuosavy
bėje. Keturios iš jų ir dabar tebėra Gdans
ke: stovi šalia archeologijos muziejaus pa
stato prie Pobrzeže Gdanskie bulvaro. 
Penktoji dingo Antrojo pasaulinio karo me
tu. Tai „Patrimpas“ nuo miesto prie Žirgū- 
nės upės, prūsų Pamedės (Pomezanijos) 
provincijoje (vokiečių laikais Christburg 
Kr. Stuhm, dabar — Dzierzgon, pow. 
Sztum, Gdansko vaivadystė. Lenkija).

Nors nėra pakankamo pagrindo tvirtin
ti, kad ją bus išsivežę besitraukdami į va
karus vokiečiai, vis dėlto kyla pagunda

VIENA IŠ KONTRASTŲ
čius skulptorės apibūdinimo savo inspira
cijos šaltinių, vienas ypač ryškus momen
tas jaučiamas Elenos Gaputytės kūryboje 
— kaip giliai ji yra įtakota savo gimtojo 
krašto praeities, kultūros ir meilės jam.

Po plačiašakiais ąžuolais užgesę, bet dar 
šilti aukurai, pagoniški Kristūs, po sunkia 
dalia nepalūžusios motinos, susikaupusios 
saugojančios savo įsčiose genties praeitį ir 
ateitį. Beveik nė vienas nesitiesia veržliai 
ar rėkiančiai į dangų, niekas nekeikia ar 
maldauja ar ryžtingai mėgina išbandyti jė
gas erdvėje. Vienintelė gal išimtis yra „Su
grįžimas“. Viskas tarsi sustingsta laukime 
po šiaurės dangumi. Nežiūrint skaudžių iš
gyvenimų nuotaikos, tai savotiškai opti
mistiški kūriniai, giliai suleidę šaknis į 
šventąją tėviškės žemę, iš ten besisemią 
sau gyvastį. Sustingę tylioje meditacijoje, 
tarsi paskutinė mintis neišmintyta.

Nenagrinėsiu atskirų kūrinių, nes jie vi
si sudaro tarsi vieną vienetą — tęsinį vie
nas kito. Elena Gaputytė neišvengiamai la
bai lietuviškos dvasios skulptorė, ir džiugu 
ją tokią matyti.

Ta pačia proga malonu paminėti, kad 
drauge su keturiais menininkais ji vėl da
lyvauja skulptūros ir tapybos parodoje El- 
lingham, Suffolk, birželio 7-27 dienomis.

Linkime skulptorei daug sėkmės.
G. Gasiūnienė

NAUJAS PROF. M. GIMBUTIENĖS 
VEIKALAS

Anglų Thames and Hudson leidykla iš
leido proistorikės prof. Marijos Gimbutie
nės darbą „The Slavs“. Toje knygoje yra 
75 paveikslai, 48 piešiniai ir 15 žemėlapių. 
Knyga yra viena iš tos leidyklos leidžiamo
sios knygų serijos apie senovės tautas ir jų 
gyvenvietes.

1963 m. prof. M. Gimbutienė išleisdino 
286 psl. veikalą „The Baits".

IŠTIKIMOJI ŽOLĖ

Netrukus išeis iš spaudos Anatolijaus 
Kairio romanas „Ištikimoji žolė“, laimėjęs 
„Laisvosios Lietuvos“ romano konkursą, 
kurio tema buvo — partizaninis judėjimas.

ANTKAPIS A. KRAUSUI

Antano Krauso mirties metinių proga 
Melbourne (Australija) buvo pašventintas 
ant jo kapo pastatytasis antkapis pagal V. 
Savicko projektą.

kreiptis į lietuvius, gyvenančius Vokietijo
je arba į tuos, kuriems tenka ten pakeliau
ti, su užklausimu, ar neužtiko ten, gal būt, 
kokiuose „privačiuose rinkiniuose“ ar kur 
kitur, šio reikšmingo lietuviams — jau pus
trečio šimtmečio senovės baltų dievo Pat
rimpo vardu vadinamo — akmens pamink
lo.

Pateikiu šios figūros aprašymą pagal La 
Baume.

118 cm aukščio ir apie 40 cm pločio gra
nito blokas. Nereguliariai apvali galva su 
matomom akių duobutėm ir burna. Galvą 
nuo liemens skiria žiedo pavidalo vaga. De
šinė ranka krūtinės lygyje laiko geriamąjį 
ragą, kairė ranka beveik neatpažįstama. 
Kiek žemiau, iš kairės pusės matyti įstri
žoje padėtyje kalavijas su trumpa apatine 
skersine ir trikampe arba pusiau apvalios 
formos renkena.

Figūra „buvo rasta bestovinti ant kal
vos“ prie Christburgo. ' Vėliau, statant 
Christburgo vienuolyną (po 1720 m.), įmū
ryta šiaurinėje vienuolyno pusėje kaip ker
tinis akmuo ir prūsų dievo Patrimpo („Pot-

LIETUVA PAŠTO ŽENKLŲ 
ENCIKLOPEDIJOJE

Šiais metais Anglijoje yra dalimis lei
džiama „International Encyclopedia of 
Stamps“. Raidei L skirtame numeryje (da
lis 6, tomas 4) yra išspausdinta Lietuvos 
pašto ženklų serija. Paminėta Lietuvos 
valstybinė praeitis, pašto ženklai ir kokio
mis progomis jie buvo išleisti. Sužymėtos 
ir kai kurių vertingų ženklų kainos. Iš to 
leidinio aiškėja, kad kai kurie lietuviški 
ženklai yra įkainoti apie 70 svarų. Straips
nis iliustruotas Vilniaus, Klaipėdos uosto 
ir lietuviško aukso-gintaro ieškotojų nuo
traukomis. Filatelinė sritis atžymėta žydų 
emigracijai Lietuvoje tvarkyti draugijos 
„Hias — Emigdirekt“ voko nuotrauka, kur 
matyti du su Vyčio Kryžiumi 30 et. vertės 
pašto ženklai. Vokas siųstas iš Kauno 
(Kanto g-vės 14) į Londoną Žydų pagalbos 
draugijai, Soho Square 33.

Kitame lape yra 12 įvairių laikotarpių 
spalvotų Lietuvos pašto ženklų nuotraukų. 
Atskiru straipsneliu trumpai paminėti ir 
lenkų okupuotame Vilniuje išleistieji ženk
lai su įrašu „Litwa Srodkowa“.

Ketvirtojo tomo devintoji dalis skirta 
Klaipėdos (Memel) pašto ženklų istorijai. 
Straipsnis iliustruotas 5 p. ženklų spalvoto
mis nuotraukomis ir teutonų riterio pieši
niu.

Leidinyje apie Klaipėdos įkūrimą rašo
ma:

.Miestas įkurtas 1592 m. teutonų rite
rių, kurie jį pavadino Naujuoju Dortmun- 
du. Jo vardas vėliau pakeistas į Memelį“.

Čia leidėjai padarė didelę klaidą. Klaipė
da buvo įkurta 1252 m. ir pavadinta Me- 
melburgu. 1254 m. Klaipėda jau buvo įra
šyta į Hanzos miestų sąrašą ir gavo Liu- 
becko teises. Tai buvo pats pirmasis ir apie 
trejus metus vienintelis Rytprūsių uostas. 
Karaliaučiaus uostas buvo įkurtas tik 1255 
m., taigi apie 3 metus vėliau negu Klaipė
da ir pagal įkūrimo laiką tai buvo antrasis 
Rytprūsių uostas. Bet vėliau Karaliaučiaus 
uostas žymiai sustiprėjo ir turėjo visur 
pirmenybę. 1937 m. Lietuva minėjo Klai
pėdos įkūrimo 685 m. sukaktį. Taip pat pir
mą kartą išgirdau, kad kadaise Klaipėda 
buvo vadinama Naujuoju Dortmundu. Bet 
anglai nenurodo šaltinio, iš kur tą savo pa
vadinimą paėmė.

Gal atsitiko taip, kaip su Latvijos mies
tu Liepoja, nes ketvirtojo tomo penktojoje 
dalyje rašoma:

„Libau. Vokiškas vardas lietuvių uosta
miesčio Liepojos, kuri išleido provizorinius 
ženklus 1919 m.“

„Lietuviški ženklai Liepojoje buvo lei
džiami nuo 1919 iki 1940 m.“

Apskritai paėmus, išvardytieji enciklope
dijos sąsiuviniai verti dėmesio, ir patarčiau 
juos įsigyti.

V. Vytenietis

rimpus“) vardu vaizdavusi Christburgo 
herbą. 1896 m. buvo padovanota Dancigo 
muziejui.

Šios ir kitų baltų grupės akmens figūrų 
laiko pozicijos nustatymui daugiausia už
sitarnavęs XIX a. vokiečių mokslininkas 
Weigel. Jis pirmasis nurodęs, kad kalavi
jai, vaizduojami prie kelių Prūsijos figūrų, 
savo rankenos ir apatinio skersinio forma 
pilnai atitinka vikingų laikų geležies kala
vijus (800 m. po Kristaus) ir dėl to tos fi
gūros turinčios priklausyti ankstesniems 
arba vėlesniems viduramžiams.

La Baume's nuomone, figūros nevaizduo
jančios dievaičių. Nors Patrimpas yra prū
sų dievo vardas, tai vis dėlto jis dar netei
kiąs pagrindo spręsti apie pirminę akmens 
prasmę, kadangi vardas tas galėjęs būti 
jam duotas po 1720 m.

Pažymėtina, jog Kwidzyno miesto pilies 
muziejuje Lenkijoje yra Christburgo „Pat
rimpo“ gipso kopija.

Gdansk, 1971 m. gegužės 19 d.

Algirdas Malijauskas

PUBLICISTINE KNYGA
E. ČEKIENĖS „KAD JI BŪTŲ GYVA“

Žurnalistika apskritai yra, galima saky
ti, daugiau vienadienis reikalas. Parašei, 
išspausdino, o rytoj laikraštis jau rašo ki
tomis temomis. Todėl žurnalistų straipsniai 
greit užmirštami. Dėl to retenybė, kad ir 
didžiųjų kraštų leidyklos paleidžia knygo
mis žurnalistų straipsnius (kitas dalykas, 
kai žurnalistai imasi nagrinėti knygoje ku
rią nors vieną aktualią temą). Taigi labai 
suprantama, kad lietuvių žurnalistų kny
gos tegali būti dar didesnė retenybė. Pas
kutiniaisiais metais svetur toks laimingas 
retasis tebuvo Bronys Raila, patraukiąs sa
vo draugų ir priešų dėmesį aštria žurnalis
tine plunksna, bet ne vien tik jos aštrumu, 
o ir vaizdingu stilium, visomis tomis 
stambmenomis ir smulkmenomis, kurios jo 
raštą padaro patrauklų ir įdomų.

Dabar į tokių laimingųjų žurnalistų gre
tą reikia įskaityti Emiliją Čekienę, kurios 
stambią straipsnių knygą išleido Vilties lei
dykla Clevelande. Knygos vardas: Kad ji 
būtų gyva (aplankas ir iliustracijos P. Jur
kaus, 420 psl., kaina 5 dol.).

Dr. A. Gerutis yra parašęs šiai knygai 
įvadinį žodį, pristatydamas autorę su jos 
žurnalistiniais talentais. E. Čekienė savo 
žurnalistės plunksną dažniau ėmė naudoti 
jau gyvendama svetur, daugiausia talkinin
kaudama „Dirvai“, ir, va, iš jos tos talkos 
susidarė jau visa knyga, apimanti, žinoma, 
ne visus jos straipsnius.

Dr. A. Gerutis mums tvirtina, kad Emi
lijos Čekienės straipsniai priskirtini tai 
žurnalistinio darbo rūšiai, kuri nesibaigia 
sulig ta diena. O ilgesnį gyvenimą tiems 
jos straipsniams jis tikisi galįs užtikrinti 
ir dėl jų pagavaus turinio ir dėl jų įtaigaus 
stiliaus. Dėl turinio — juose „atsišviečia 
dabartinės emigracijos džiaugsmai ir rū
pesčiai ir nusivylimai“.

Straipsniai knygoje paskirstyti į keletą 
skyrių, kuriuose apjungtos vis maždaug pa
našios temos. Reikia pasakyti, kad E. Če
kienė per daug nesiblaško plačiose lietu
viško gyvenimo srityse. Skaitytojas paste
bės, kad ji greičiau pasistengs grįžti į tą 
pačią temą dar ir dar kartą ir iš naujo pa
sižiūrėti, negu paliesti tokią, kuri tolimes
nė jai. Štai pirmasis skyrius, pavadintas 
„Lietuvė motina tremty“, apjungia 9 
straipsnius, bet visuose juose kalbama apie 
motiną, ir bent septynių tų straipsnių met
rikacija rodo, kad jie buvo įvairiais metais 
išspausdinti motinos dienos proga — apie 
gegužės pradžią. Straipsniuose reiškiamo
sios mintys vargu stebins skaitytoją, nors 
jos ir amžinos būtų. Railiško stilistinio pa
trauklaus žėrėjimo jos straipsniuose nėra 
— autorė pasitenkina sąžiningu išvedžioji
mu. Eet skaitytoją tikrai turės stebinti di
delė autorės kantrybė po kelis kartus vis 
grįžti prie tos pačios temos ir rinkti žodžius 
ir sakinius tai temai iš naujo nagrinėti. 
Tai, be abejo, yra mūsų publicistės dorybė.

Be motinos temos, toliau knygoje turime 
tėvo temą, kuriai knygoje skirta keletas 
straipsnių. Bet knygos autorei kaip mote
riai, suprantama, arčiausi yra moterų rei
kalai, ir tai temai ji daugiausia straipsnių 
paskiria savo knygoje, ypač veikiančiai lie
tuvei moteriai. Be proginių laikraščio ve
damųjų pobūdžio straipsnių ir įprastinių 
raginimų ir pamokymų, kurių, žinoma, yra 
apsčiai, tolimesniuose skyriuose čia jau 
esama ir konkrečios kronikinės medžiagos 
(pvz., straipsnis apie Pabaltijo Moterų Ta
rybą), apie knygas (V. Alanto romano 
„Tarp dviejų gyvenimų“ moterys), apie 
tam tikrus asmenis (Ligiją Bieliukienę, V. 
Jonuškaitę-Leskaitienę, Jadvygą Matulai
tienę, Liliją Šukytę).

Knygos vardui („Kad ji būtų gyva“) pa
naudotasis skyrius irgi paskirtas progi
niams, šventiniams straipsniams ir tokioms 
temoms, kurios reikalingos visuomenės dė
mesio (Vasario 16 Gimnazija, lietuvių gy

dytojų lietuviškai duoklei įvertinti). „Lie
tuviškojo gyvenimo nuotaikų“ skyriuje irgi 
vyrauja tokios bendrinės temos. Dar turi
me skyrius apie Tautinės Sąjungos darbus, 
apie spaudą ir apie lietuvaites.

Bendrines temas, žinoma, galės įvairio
mis progomis pakartoti laikraščiai. Jiems 
visada trūksta medžiagos, dėl to gal ir ma
lonu bus persispausdinti iš knygos gatavą 
vedamąjį motinos ar tėvo dienos proga, ar
ba Vasario šešioliktosios, arba Klaipėdos 
atvadavimo... šiaip visuomenė gal pasiran
kios sau įsiminti šen ten sublizgantį aforiz
mą. Kitas dalykas — ateitis, istorija, tas 
knygos išlikimas, jos svoris mūsų rašto ir 
kultūros istorijoje. Storos ir plonos knygos 
leidžiamos vis su kokia nors misija, su už
daviniu, kurį knyga turi atlikti. Be abejo, 
kartais iš šalies gana sunku tiksliau atspė
ti knygos misiją. Visada gali suklysti, ko 
ta knyga siekiama, ypač jei dar knyga di
delė, taigi ir uždavinį turėtų būti užsimo
jusi atlikti didelį. Šiaip sau, be jokio užda
vinio, knygos neleidžiamos, nes per daug 
kainuoja jų išleidimas.

Spėtume, kad E. čekienės uždavinys yra 
daugiausia pamokyti skaitytojus lietuviško 
patriotizmo, lietuvybės išlaikymo, palenk
ti į žavėjimąsi lietuvybe, lietuviška veikla. 
Taigi tikslas svarus. Tik gal abejotina, ar 
pamokymai yra pati tinkamiausia priemo
nė didžių tikslų siekiant.

K. Abr.

VYTO BELIAJAUS „LIETUVIAI“

Kovo mėn. Denverio mieste (JAV) buvo 
surengta tarptautinė šventė, kurioje daly
vavo apie 18 tautybių, jų tarpe ir „lietu
viai“.

Lietuvių grupę per keletą mėnesių prieš 
šventę sudarė Vytas Beliajus, tautinių šo
kių žurnalo „Vilties“ redaktorius, leidėjas 
ir įvairių tautinių šokių propaguotojas 
Amerikoje, dirbąs šioje srityje daugiau 
kaip 30 metų.

Tai Vytas Beliajus, žinodamas, kad Den
verio apylinkėje lietuvių maža tėra, sudarė 
tą grupę iš kitataučių (daugiausia iš Skan
dinavijos kraštų) ir pavadino ją „Vilties“ 
vardu.

Ir štai astuonios poros jaunuolių, apsi
rengusių lietuviškais tautiniais rūbais, 
išėjo į sceną dainuodami lietuviškai „Il
giausių metų“, sušoko „Jonkelį“, „Žiogelį“. 
„Oželį“ ir „Malūną“.

šiuo metu „Vilties“ žurnalo 30-ties metų 
sukakčiai paminėti (1972 m.) grupė pradė
jo ruoštis montažui „Lietuviškoms vestu
vėms“.

Tas montažas bus atliktas anglų kalba, 
kad amerikiečiai suprastų ir įvertintų mū
sų liaudies meno grožį.

BARĖNAS IR BOSIKIS NUOSTOLINGI...

Kanados „Nepriklausoma Lietuva“ pasi
darė išvadą, perskaičiusi DBLS ir LNB 
bendrovės pirmininkų pranešimus per 
paskutinį suvažiavimą, kad nuostolį čia da
ro spauda.

Žinutėje nurodyta, kad spaustuvės vedė
jas yra Stasys Eosikis, o „Europos Lietu
vį“ ir Nidos leidyklos leidinius redaguoja 
ir tvarko K. Barėnas.

APSAKYMAI KANADOS LAIKRAŠTYJE

„Europos Lietuvyje“ išspausdintuosius 
K. E areno apsakymus iš Veronikų ciklo 
„Skryningas“, „Protingi lietuviai“ ir „Pas
kutinė pamoka“ persispausdino kanadiškė 
„Nepriklausoma Lietuva“.

Be kita ko, to paties ciklo apsakymus 
„Velnias“ išsispausdino „Dirva“, o „Žvirb
lius“ — „Keleivis“.
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Sėdžiu milžiniškos krautuvės — Mark 
Foys terasoje ir geriu kavą, žiūrėdama že
myn į gatvę, pilną praeivių.

Laikraščių pardavėjas atlipa į terasą 
šaukdamas: „Tėli! Tėli!“ Nuperku vieną 
Telegrafo numerį. Pirmame puslapyje di
džiulės raidės rėkte rėkia: Žudikas Eichma- 
nas.

Pavartau laikraštį — keliuose puslapiuo
se plačiai aprašoma Eichmano byla, vyks
tanti Izraelyje. Nuotraukoje Eichmanas sė
di stikliniame narve su ausinėmis ir klau
sosi apkaltinimų. Narvo stiklas neperšau
namas. Įvedant ir išvedant kalinį iš to nar
vo, jis yra apsaugomas daugybės sargybi
nių, kad keikianti ir grūmojanti žydų mi
nia jo nenulinčiuotų.

Man pasidaro nejauku. Karo metais per
gyventos nuotaikos pradeda į mano sielą 
šliaužti, lyg kokios niaurios būtybės. Aky
se tamsu. Prieš mane vos-ne-vos švyti ma
no pusiau nugertas kavos puodelis. Minti
mis esu nuklydus atgal į praeitį. Pasąmo
nėje iškyla vieno mažo Vokietijos miestelio 
stotelė po bombardavimo — netoli stoties, 
aikštėje, priguldyta apie šimtą vokiečių ka
rių, atvežtų iš subombarduoto traukinio.

Mano atmintyje jie taip ryškiai įsirėžę: 
guli tvarkingose eilėse, atrodo kažkaip ne

realiai — tarsi ne žmonės, o keisti daiktai.
Pagalvoju, kad tvarkingai eilėmis sugul- 

džius kacetuose nužudytus žydus būtų nu
klotas milžiniškas plotas...

Nežinau, kaip ilgai sėdžiu paskendus 
mintyse. Kai atsikvošiu — į mane žiūri se
nyva moteris.

[į Agnė Lukšytė
Kurį laiką stebim viena antrą. Ji pakelia 

mažą, popierinį maišelį ir klausia angliš
kai. su ryškiu svetimtautės akcentu:

— Ar čia cukrus?
Linkteliu galvą ii- šypteliu. Esu dėkinga 

jai už išgelbėjimą iš nejaukios situacijos: 
nepaliaujamą viena antros stebėjimą.

Ji maišo kavą, o aš nesusivaldau ir žiū
riu į ją. Jos veido bruožai, dabar jau su
vargę, rodo ją buvusią ypatingo grožio. 
Akys rudos, melancholiškos, aiškiai išduo
dančios tautybę: žydė.

Ji pakelia į mane akis ir paklausia vo
kiškai:

— Ar jūs vokietė?

— Ne, — atsakau irgi vokiškai.
— Žinau, kad jūs ne australe.
— O man taip pat aišku, kad jūs ne aust

rale.
Ji palinguoja galvą.
— Iš tiesų, kaip lengva pažinti.
— Įdomu, kodėl mes, europietės moterys, 

taip ryškiai skiriamės nuo australių? — 
paklausiau tam, kad pašnekesys nenutrūk
tų.

— Mūsų sielų nusiteikimas kitas... kito
kia galvosena, skirtinga mokykla, papro
čiai. Be to. visa tai nudažyta atsiminimais, 
kurie yra iššaukti karo, įvairių nepritek
lių, bado. Mes nebesirūpinam tokiomis 
smulkmenomis, kokiomis rūpinasi moterys 
to krašto, į kurį priešas nebuvo nė karto 
kojos įkėlęs.

Ką tos vargšės australės žino, gyvenda
mos uždaroje saloje? Gražūs drabužiai, 
kosmetika, pinigai, arklių lenktynės — šio
mis materialinėmis sąvokomis jų rūpesčiai 
prasideda ir baigiasi.

Kurį laiką abi tylim.
— Ar jūs Antrojo Pasaulinio Karo metu 

gyvenot Europoje?
— Taip, — atsakiau.
— Niekas žmogaus taip nesubrandina, 

kaip karas.
Negaliu iš savęs išspausti nė mažiausio 

žodelio ir pykstu ant savęs.
Ji tarsi atsiprašo:
— Kažkodėl prie kavos puodelio norisi 

daug kalbėti...

Šalia mudviejų sėdi įsimylėjusių pora. 
Jie abu jauni ir, iki šiol tik glamonėję vie
nas kito rankas, staiga apsikabina ir pra
deda aistringai bučiuotis.

Mudvi pasižiūrim viena į kitą ir šypso
mės. Ji pakelia antakius ir numeta pasta
bą:

— Jaunystė yra, kaip pilnas karštos ka
vos puodelis. Pradėjus gerti nudegina lū
pas, nemoki pajusti skonio...

Pabaigus gerti savo kavą, žydė pabado 
pirštu laikraštį, gulintį prieš mane, ir. žiū
rėdama įdėmiai man į akis, klausia:

— O ką jūs galvojat apie Eichmano by
lą?

— Nieko ypatinga. Savaime aišku — jį 
nuteis mirčiai.

— Jums, tur būt, aišku iš mano veido 
bruožų, kad aš žydė?

— Taip.
—Taigi, mūsų laikraščiai pilni isteriškų 

šūkavimų: kartuvės žmogžudžiui, pro ka
miną jį išrūkyti, kiekvieną jo kaulelį atski
rai išnarstyti... Kalbėkim, šaukim, primin
tam visam pasauliui, kiek mes, Dievo iš
rinktoji tauta, kentėjom.

Per mažai jie visi dar kentėjo, aš jums 
sakau — per mažai. Tie, kurie per daug 
kentėjo, tų sielose visa išblėsę, net nė ne
apykantai vietos nebelikę.

Aš manau, kad yra nemaža žydų, kurie, 
kaip ir aš, širdyje norėtų, kad tas Eichma
nas niekada nebūtų buvęs surastas... Kam 

didinti pasaulyje neapykantą? Jos ir taip 
per daug.

— Jūs, tur būt, daug iškentėjot? Ar bu
vote kacete? — paklausiau .atsargiai.

Ji pradeda pasakoti taip ramiai, lyg tai 
ne ją liestų, parodydama rankoje išdegin
tą numerį:

— Taip. Esu žydė iš Rumunijos. Mano 
tėvas buvo gydytojas. Gyvenom gerai. Ėjau 
į gimnaziją, vėliau studijavau universite
te, ištekėjau, turėjau sūnelį...

Jai nutilus pasakiau:
— Pažinau keletą rumunių Vokietijoje. 

Iš jų pasakojimų susidariau vaizdą, kad 
Rumunijoje gyvenimas buvo įdomus.

— O. taip! Rumunai yra senovės romėnų 
palikuonys: tai rodo jų išvaizda, papročiai, 
išdidumas. Rumunės buvo elegantiškos mo
terys: jos turėjo stilių. Kaip šauniai jos at
rodė važinėdamos Bukarešto gatvėmis ro
mėniško stiliaus vežimuose!

Aš, kai buvau dar labai jauna, svajojau 
užaugus irgi važinėti gatvėmis tokiame ve
žime, bet mano tėvas buvo tam priešingas 
dėl kažkokių, neva religinių sumetimų.

— Jūsų tėvas buvo gydytojas, ar negalė-' 
jote laiku išvykti į Ameriką ar kur nors ki
tur?

— Nei mano tėvas, nei vyras negalėjo 
įsisąmoninti, kad vokiečiai žudytų mūsų 
žmones vien dėl to, kad jų tautybė žydai. 
Tai buvo tiesiog neįtikėtina, o kai paaiškė
jo, kad teisybė — buvo per vėlu.

(Bus daugiau'
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Kai lenkai su latviais susitarę puolė bol

ševikus Daugpilio rajone, bolševikai buvo 
sumušti, Daugpilis atiteko lenkams ir lat
viams. Mūsų priešų apkasus per naktį 
užėmė latviai. O mes su latviais buvome 
bendrininkai, todėl mūsų kariavimas su 
bolševikais savaime pasibaigė.

Nors baras dar kurį laiką buvo laikomas 
toks, koks buvęs, bet jau buvo daug lais
vesnis, nes nebeįvykdavo susišaudymų. Di
delis nuošimtis kareivių gaudavo atostogų 
dviem savaitėm, o svarbiu atsitikimu net 
visam mėnesiui. Gimnazistai, jei tik galė
jo įrodyti, kad nori ir turi galimybių tęsti 
mokslą, buvo atleidžiami. Be to, buvo su
daryta daktarų komisija, kuri tikrino kiek
vieno kareivio sveikatą. Kurie buvo rasti 
su trūkumais, tai buvo atleisti iš tarnybos.

Mat, savanorius priimant, nebūdavo jo-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKYTOJAI 
IR AUKLĖTOJAI

Direktorius yra Vincas Natkevičius, filo
sofijos mokslų magistras, direktoriauja nuo 
1967.IX.1. Šioje gimnazijoje dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą 1954-1957, o po 9 metų 
pertraukos vėl atėjo to paties darbo dirbti 
1966 m. rudenį. V. Natkevičius gimęs 1918. 
XI.16 Ožkabaliuose, Vilkaviškio apskr. Bai
gęs Vilkaviškio gimnaziją, studijavo VD 
Universitete,, Eichstaetto aukštojoje teolo
gijos mokykloje ir Tuebingeno universite
te.

Mokytojai ir auklėtojai:
Antanaitis Saliamonas (77) dirba gimna

zijoj nuo 1951.XI.il. Šiuo metu dėsto tik 
dvi fizikos pamokas ir veda fizikos kabine
tą.

Bartusevičius Vincas (31) dirba gimna
zijoj nuo 1967.IX. 1. Dėsto visuomenės 
mokslą ir istoriją; Kuratorijos valdybos 
reikalų vedėjas.

Dėdinas Jonas, kunigas (48), dirba nuo 
1959.IX.15. Dėsto lietuvių kalbą, biologiją 
ir lotynų kalbą.

Fassbach Wolfgang (23) nuo 1969.IX. 1 
dėsto matematiką ir fiziką.

Grinius Jonas, dr. (69), nuo 1964.IX.1 
dėsto lietuvių literatūrą ir rusų kalbą.

Haag Otto (33) nuo 1963.IV.7 dėsto ang
lų kalbą.

Kiesel Herbert (29) nuo 1970.IX.1 dėsto 
matematiką ir fiziką.

Krivickas Alfonsas (51) nuo 1953 m. ru
dens dėsto piešimą, rankdarbius ir Lietu
vos istoriją.

Motgabienė Herta (58) nuo 19i51.XI.15 
dėsto rankdarbius mergaitėms; mergaičių 
bendrabučio vedėjos pavaduotoja.

Motgabis Kazimieras (72) nuo 1951.XI.15 
dėsto muziką ir geografiją.

Rygelytė Aldona (20) nuo 1970 m. rug
sėjo 9 d. prižiūri vaikus laisvalaikiu ir pa
mokų ruošos metu.

Sahner Jan (29) nuo 1970 m. rugsėjo 9 
d. dėsto lotynų kalbą.

Skėrys Fricas (51) nuo 1955.IV. 15 dėsto 
evangelikų tikybą ir vokiečių kalbą.

Svitas Vytautas (45) nuo 1968.IX.1 dės
to matematiką.

Šulcas Hermanas, kunigas (31), nuo 
1969.XI.15 berniukų bendrabučio vedėjas, 
dėsto kūno kultūrą, o nuo 1971.1.1 yra ir 
katalikų kapelionas bei tikybos mokytojas.

Tamošaitienė Eliza (47) nuo 1961.II.l 
mergaičių bendrabučio vedėja, kūno kul
tūros ir tautinių šokių mokytoja.

Veršelis Antanas (55) nuo 1965.IX.7 dės
to matematiką; berniukų bendrabučio ve
dėjo pavaduotojas, einąs ūkio vedėjo parei
gas.

Voelkl Karl Alfred, dr. (30), nuo 1967. 
IV. 21 dėsto chemiją.

Weigel Aloys (39) nuo 1959.X.1 dėsto is
toriją ir vokiečių kalbą.

Wettach Juergen (27) nuo 1967 m. ba
landžio mėn. dėsto lotynų kalbą.
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uždirba aukštą ir pastovų nuošimtį, investuoti
BALTIC SAVINGS & Investments co.

Atidarius depozito sąskaitą Baltic Savings 
& Investments Co., Jūsų sutaupos duos gerą 
nuošimtį, ir nebus jokių rūpesčių dėl mokėji
mo valstybinių mokesčių.

Metinis nuošimtis 8 °/0 grynais
Dėl atidarymo sąskaitos ir kitų informa

cijų prašoma rašyti:

BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO. 
(Z. Juras)

Head office: 421 Hackney Rd., 
London, E. 2.England. 
Tel. 739-8734.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.

UNIFORMUOTAS LIETUVIS LATVIJOJE

kios komisijos. Užteko ateiti į komendan
tūrą ar pulko raštinę ir pareikšti, kad nori 
stoti į Lietuvos kariuomenę. Ten duodavo 
užpildyti formą, kad vienerius metus pasi
žadi būti ištikimas Lietuvos karys, tai ir 
viskas. O dabar komisija pilnapadžius ir su 
kitokiais trūkumais vienus visai atleido, 
kitus iš rikiuotės perkėlė į nerikiuotę ir 
ūkio kuopas.

Prisimenu, vienas savanoris iš Šiaulių 
miesto buvo pripažintas netinkamu, nes 
turįs pradžią džiovos. Jis verkdamas pra
šėsi, kad jį paliktų tarnauti. Komisija pri
kalbėjo jį, kad pasitrauktų. Ir tikrai pasi
traukęs jis pagijo ir dar daug metų dirbo 
Kaune vieno laikraščio administratorium.

Taigi tuo laikotarpiu kariuomenė gyveno 
taip kaip taikos metu. Tikrų kareivinių ne
buvo, tai kur nors apsistojus buvo padalyti 
būriais, net skyriais. Vyresnieji daugiausia 
būdavo pavieniui apgyvendinti, tik užsi
ėmimams ir patikrinimams sueidavo į vie
ną vietą. Aš gyvenau pas lietuvį, kurio 
žmona buvo latvė. Jie turėjo 17 metų duk
rą. Duktė jau buvo laikoma latve, namuose 
jie kalbėdavosi latviškai. Su tais šeiminin
kais labai gerai sugyvenau, nes mokėjau 
gryniau latviškai negu jie. Jie mane gerbė 
ar dėl tos latvių kalbos, ar dėl to, kad bu
vau jaunas, gerai nuaugęs vyras. Jie mane 
dažnai kviesdavosi prie stalo, sakyda
mi:

— Ko tu ten eisi? Čia mes paruošime 
visai ką kita.

Dažnai atsiprašydavau pameluodamas, 
kad turiu būti su kareiviais, o iš tiesų ne
norėdavau, kad mane maitintų pašaliniai. 
Bet daug kartų, ypač sekmadieniais, sėsda- 
vausi prie šeimininkų stalo ir juokauda
vau su jais. Jaučiaus lyg būčiau namuose, 
o ne kariuomenėje. Jei būdavo koks nors 
pasilinksminimas, visados eidavome visi 
keturi, lyg būtume vienos šeimos nariai.

Kartą buvo šeimininkės giminių gimta
dienis. Tie giminės gyveno nuo mūs j šiau
rę net už 15 kilometrų. O nuo mūsų j šiau
rę už pusės kilometro jau buvo Latvija. 
Kareiviams nebuvo draudžiama vykti į 
Latvijos kaimus ir ten pasišokti.

Taigi kai giminės atvyko šeimininkų 
kviesti, kvietė ir mane. Bet aš neprižadė
jau, aiškindamasis, kad negaliu dėl savo 
tarnybos ir dėl tolumo. Be to, tiek toli į 
Latviją reikia ir specialaus leidimo.

Artėjo ta kelionės diena, ir mano šeimi
ninkai vis kalbėjo, kad su jais važiuočiau. 
Jie net apskaičiavo, kada tarnyboje būsiu 
laisvas. Gimtadienis buvo sekmadienį, o aš 
kaip tik tą' savaitgali turėjau dvi paras 
laisvas.

Šeimininkų kalbos nedavė man ramybės. 
Galvojau šiaip ir taip, kalbėjaus tuo reika
lu su viršila. Viršila patarė man mesti iš 
galvos tokius galvojimus. Specialaus leidi
mo kuopos vadas negalįs duoti, vargu tokį 
leidimą duotų ir pulko vadas. Gal duotų 
divizijos vadas, bet. greičiausia, be krašto 
apsaugos ministerio, sako, tokio leidimo 
negausi. Be to, kaip įrodysi, kam tas leidi
mas reikalingas?

Viršilos patartas, grįžau lyg ir apsirami
nęs ir šeimininkams pasakiau, kad neva
žiuosiu. Ee leidimo nenoriu rizikuoti, nes 
galiu būti latvių policijos ar karių kuo 
nors įtartas ir areštuotas.

Mano šeimininkai baisiai įsižeidė. Apsi- 
žodžiavom, ir gera draugystė pasibaigė. Vi- 
są parą nepratarėm vieni kitiems nė žo
džio, pasitenkindami vien šiaip taip pasa
kytu „Labas rytas“.

Šeimininkas buvo labai nuoširdus žmo
gus. Jis pradėjo iš naujo mane kalbinti. Jis 
man net pasiūlė paskaityti giminių laišką, 
iš kurio bus matyti, kad ir aš kviečiamas.

Atsisakiau skaityti, bet jis vis tiek neat
leido. Sako, jie ten turi alaus pasidarę, tor
tų prisikepę, vežtis nieko nereikia. Turi sū
nų paties metų, bet jis yra lakūnas Rygoje, 

I tai nežinia, ar dalyvaus. O jei dalyvaus, 

tai, sako, nesigailėsi jį sutikęs. Turi jie dvi 
gražias dukras. Mes, sako, būsime paten
kinti, ir patsai linksmai praleisi laiką. Ten 
netoli bus vakaras su vaidinimais, rengia 
vietos mokytojas. Su jaunimu galėsi nueiti 
vakarėlin, jei vietinė muzika nepatiks.

— O kas ten daugiau bus? -— klausiau.
— Ten bus kaimynai ir jų jaunimas, dau

giau nieko. Yra nusamdyti puikūs keturi 
muzikantai — smuikas, klarnetas, armoni
ka ir būgnas. Mūsų giminaičiai yra labai 
geri draugai su policija. Jei patsai esi 
kviestas svečias, tai pačiam nėra ko bai
mintis dėl to. Kariuomenės ten arti nėra, 
stovi vienas batalionas už kelių kilometrų, 
jie kartais gali būti vakarėly. Vakarėly ta
ve galės pristatyti mokytojui, ir būsi sau
gus.

Tokiais ir. kitokiais pasakojimais šeimi
ninkas vis įtikinėjo mane, ir galų gale aš 
sutikau vykti. Viršilai pasisakiau teisybę. 
Jis man pasakė:

— Vyk. Matyt, nori latvių daboklę už
teršti.

Turėjau pasakyti ir kuopos vadui, bet 
jam pasakiau, kad važiuoju tik porą kilo, 
metrų į latvių teritoriją.

Išvykome rytą. Buvo šilta, saulė jau pu
siau kepino. Pravažiuojant būstinę, pama
čiau vadą vienmarškinį sėdint priegonky- 
je.

Kuo giliau į Latviją važiavom, tuo jau
čiaus daugiau nusikaltęs. Kartą mus pasi
vijo karinis vežimas, prisėdęs latvių karei
vių, kurie rėkė visokias nešvarias dainas. 
Prasilenkiant rankas pakeldami pasisvei
kinome. Jų dainos aptilo, ir jie nuvažiavo.

Kai jau artinomės į savo kelionės galą, 
šeimininkai pradėjo man pasakoti, kur kas 
gyvena, kiek turtingi, kame kur kieno lau
kai sueina ir tt. Sąžinės įtempimas man 
pradėjo šiek tiek atslūgti, ir pasijutau lais
vesnis.

Apie dvyliktą vidudienį įvažiavome į di
delį kiemą. Saulė kepino, rodos, tik lįsk į 
vandenį ir maudykis. O čia kaip tik prie
šais gyvenamąjį namą didelis apvalus prū
das, žilvičiais apaugęs. Pro žilvičių tarpus 
matyti ir sala jame. Galima spėti, kad šei
mininkai darbštūs ir pasiturinčiai gyvena. 
Namas su stiklinėmis gonkomis atokiau 
nuo prūdo, ir čia į abu galus namo nemaži 
darželiai. Pasitiko dideli ir maži šunys, 
kai mes sustojome ties gonkomis. Šeiminin
kai išskubėjo su visa šeima mūsų pasitikti. 
Muzikantai išėję griežė maršą. Būrys sve
čių taipogi stoviniavo apie gonkas. Tarp jų 
buvo matyti jaunas aviacijos leitenantas, 
kuris pasveikino mus ir mane prašė jaus
tis, kaip pas savo mamą. Prie muzikantų 
stovėjo policininkas, kuris girkšnojo iš 
stiklinės alų. įeidami paspaudėme rankas 
ir policininkui, kuris padejavo, kad negalįs 
ilgiau užtrukti, turįs dar į vieną vietą nu
vykti, o paskui būti vakarėlyje. Aš iš jo 
pasakymo supratau, kad jis visai nesidomi 
(gal jau jis žinojo), ko aš čia atvykau.

Pietų metu lakūnas sėdėjo šalia manęs. 
Triuškinome žąsieną su kopūstais. O tortų 
visokių, ir būtinai turime su lakūnu jų vi
sų paragauti. Nuo degvino ir alaus pradėjo 
galva jausti. Lakūnas mane paklausė, ar 
nebūtų geriau, jei eitume pasišokti. Aš pri
tariau. Lakūnas iškvietė muzikantus ir 
jaunimą į kitą kambarį ir vadovavo šo
kiams. Šokių kambaryje radau jaunų vy
rukų ir mergaičių, kurie nebuvo prie pietų 
stalo. Lakūnas mane supažindino su visais, 
o šie domėjosi karių gyvenimu. Vienas 
klausinėjo mane, ar sunku tarnauti, ko
kiuose daliniuose yra geriau tarnauti, ir 
taip toliau. Aš paklausiau, kodėl jis taip 
domisi.

— Rudenį turiu išeiti į latvių kariuome
nę, — atsakė.

Muzikantai groja šokį po šokio.
Taip besilinksminant priėjo ir vakaras. 

Jaunieji visi išėjo į vakarėlį, kuris buvo už 
pusės kilometro. Likome iš tų šokėjų tik 
lakūnas ir aš. Seniai visą laiką gėrė, bet vi
sai nusigėrusių neteko matyti. Seniai lakū
ną ir mane ragino, kad daugiau išgertu- 
me, bet lakūnas atsisakė, nes norįs mane 
nuvesti į vakarėlį ir patsai pamatyti vai
dinimą. Mano šeimininkai nėjo į vakarėlį 
Aš neturėjau patraukimo eiti į vakarėlį, 
nes buvo atėjusi žinia, kad bilietų pritrū
ko. Taip aš ir pasakiau savo draugui lakū 
nui. Šis ir sako:

— Mums bilietų nereikia, mes visada ga
lime eiti be bilieto. O ką patsai veiksi čia 
pasilikęs su tais seniais?

Nuėjome. Vaidinimas buvo ką tik prasi
dėjęs. Salėje nebebuvo vietų, net ir stačių 
eilės stovėjo palei sieną. Mus abu nuvedė ; 
užkulisį, iš kur buvo matyti scena.

Vaidinimui pasibaigus, paprašė mus pa
dėti suolus iš salės išnešti. Mano draugas 
sutiko, ir mes abu atsiradome salėje. Pa
stebėjau nemaža latvių karininkų. Mano 
ūpas nukrito, bet tempiau suolus kartu su 
lakūnu. Prasidėjo šokiai, bet salėje žmonių 
netelpa, apsisukti nėra vietos. Netrukus 
mus pakvietė vakarienės.

Viename gale stalų susėdo artistai, o ki
tame karininkai. Mane pasodino tarp jau
nesniojo leitenanto ir mano draugo. Buvo 
po butelį alaus kiekvienam padėta, o deg
tinė bendrai. Kalbėjo vakaro rengėjas, o į 
jo kalbą atsakė kapitonas. Po to valgėme. 
Praėjo pusvalandis, ir vėl prasidėjo kalbos. 
Karininkų akys krypo daugiausia į mane 
ir mano draugą lakūną. Dėl to jaučiaus 
truputį ne kaip.

PAMINĖTAS J. ŽILEVIČIUS
Prof. Juozo Žilevičiaus, Liet. Muzikolo

gijos archyvo vadovo Čikagoje, nuopelnai 
lietuvių muzikai įvertinti ir okup. Lietuvos 
spaudoje. „Literatūros ir Meno" savaitr. 
geg. 1 laidoje (18 nr.) paskelbė apie prof. 
Žilevičių Juozo Gaudrimo šiltą straipsnį — 
„Dirbęs visuose baruose“. Rašoma, kad 
„meilė liaudies dainai, išpuoselėta Petro
grado konservatorijoje, lydi Žilevičių per 
visą gyvenimą“. J. Gaudrimas baigia, dė
kodamas Žilevičiui „už visa, ką jis padarė 
gera lietuvių muzikai“. (ELTA)

KIEK LIETUVIŲ {VAŽIAVO?
Apie tai, kiek asmenų, iš Lietuvos kilu

sių, imigravo į JAV nuo 1961 m., be to, kiek 
asmenų gavo neimigrantines vizas, patei
kia žinių neseniai Vašingtone išleistas lei
dinys „Report of the visa office 1970“. Jį 
parengė Bureau of Security and Consular 
Affairs, U. S. Department of State, Wa
shington, DC.

Šio leidinio 60 psi. nurodyti skaičiai as
menų, kilusių iš Lietuvos, gavusių imigra
cijos ar pabėgėlių vizas 1965-1970 metais. 
Pagal tuos duomenis tokių asmenų 1961 
metais buvo 482, 1962 m. — 414, 1963 m. -— 
414. 1964 m. — 397, 1965 m. — 402, 1966 m. 
—- 269. 1967 m. — 159, 1968 m. — 171, 1969 
m. — 79 ir 1970 m. — 62. Bendras imigra
cijos vizas gavusiųjų 1961-1970 m. skaičius 
buvo 2.844.

Kitur leidiny dar nurodyta, kad 1961- 
1970 metų laikotarpyje buvo duotos 633 
neimigrantines vizos įvažiuoti į JAV asme
nims, kilusiems iš Lietuvos. 1970 metais 
tokias neimigrantines vizas į JAV gavo 45

DEMČENKO PABĖGO
Komjaunuolis Demčenko pasirinko lais

vę — apie tai Amsterdame, Olandijoje, 
balandžio 14 d. skelbė dienraščiai. Euge
nijus, Dimitrijaus sūnus, Demčenko, 24 m. 
amžiaus jaunuolis, propagandos specialis
tas, atsidūręs Olandijoje, nutarė pasilikti 
Vakaruose.

Olandų dienraštis „Telegraph“ skelbia| 
kad Demčenko lydėjo į užsienį išvykusią 
sovietų studentų grupę. Jis jau anksčiau 
buvo svarstęs žygį pasilikti Vakarų kraš
te.

Tie studentai viešėjo keliuose Pietų 
Amerikos kraštuose, tačiau Demčenkai 
nepatiko tų kraštų režimai. Kai grupė, į 
Sovietiją grįždama, atvyko į Olandiją, 
Demčenko nusprendė: jau atėjo laikas pa
sitraukti. Kovo 22 d. jis, niekieno nepa
stebėtas, pasitraukė iš viešbučio ir krei
pėsi j olandų policiją ir paprašė jam su
teikti politinį prieglobstį. Nors sovietų 
ambasados Hagoje pareigūnai darė žygių 
su Demčenko pasimatyti, jis griežtai atsi
sakė kalbėtis su rusais. Paklaustas, kodėl 
jis pasitraukė iš Sovietų Sąjungos, Dem
čenko atsakė: „Komunizmas jau išsisėmęs, 
jis trukdo krašto plėtrai. Būtinas pervers
mas krašte“ — tokią pasitraukusio nuo
monę nurodė olandų dienraštis. (ELTA)

— Tamsta Lietuvos karys? — paklausė 
pagaliau mane vienas leitenantas.

— Taip, — atsakiau.
— Malonu matyti jus čia prie bendros 

vakarienės. Mūsų tautos per amžius kartu 
gyveno, kartu mušė savo priešus. Užgerki
me už latvių ir lietuvių draugystę!

Ūpas man pasitaisė. Dar turėjau pasisa
kyti, kur augau, kur mokiaus, ar turiu gi
minių Latvijoje, iš kur taip gerai moku 
kalbą ir tt. Bet galų gale buvau paklaustas, 
kuriam pulke tarnauju. Atsakiau ir tai. Ki
ti tuojau patvirtino, kad toksai pulkas čia 
iš tiesų stovi. Kai tie kiti patvirtino mano 
klausėjui apie pulką, aš tuojau pagalvojau, 
ar tik nebus tai pradžia mano pinklių. Ko 
gera, gali paprašyti specialaus leidimo, ku
rio aš neturiu.

— Kur jūsų pulkas organizavosi?
— Šiauliuose.
— Taip, tai komunistų pulkas, buvo net 

sukilęs prieš valdžią.
Visi karininkai pradėjo juoktis. Aš dar 

norėjau jiems paaiškinti apie Šiaulių su
kilimą, pradėjau sakyti, kad ten buvo ne 
komunistų darbas, bet tuojau pat vienas 
įsikišo:

— Nekalbėk patsai niekų, mes labai ge
rai žinome. Jaunakas Zinias viską smulkiai 
tada aprašė per kelis numerius.

Kiti dar patvirtino, kad tikrai komunistų 
darbas buvo.

Aš norėjau dar spirtis, kad laikraščio ko
respondentas galėjo vienašališkas žinias 
gauti. Bet karininkai baigė kalbą su ma
nim. Jie pradėjo tarp savęs apie ką kita 
kalbėti. O aš tik turėjau klausytis, ką jie 
kalba.

Baigę vakarienę, suėjom į šokių salę. 
Šokti jau buvo šiek tiek lengviau, nes tie, 
kurie nešoko, jau buvo išėję į namus. Buvo 
bufetas, 'bet tik alaus ir limonado, degtinės 
ir užkandžių nebuvo. Dėl areštavimo jau 
nebejaučiau tokios baimės, bet buvau ne
patenkintas, kad jie apkaltino Šiaulių įgu
lą. Dabar tik pastebėjau, kaip užsienis re
agavo į tokius reikalus. Jei man būtų davę 
pasiaiškinti, gal jie būtų supratę, kaip iš 
tikrųjų ten buvo.

Grįžau į tarnybą truputį pavargęs ir pri
siekiau sau, kad kitą kartą šitaip jau nie
kada neberizikuosiu.

Šateikis

asmenys, kilę iš Lietuvos. Šiose grupėse, 
atrodo, rasime lietuvius ar kitus iš Lietu
vos kilusius, atvykusius laikinai apsilanky
ti iš okup. Lietuvos, iš Europos valstybių ir 
kitur. (ELTA)

DAUGIAU KAIP MILIJONAS 
PENKIUOSE MIESTUOSE

Ryšium su paskelbtais naujais duomeni
mis apie Lietuvos gyventojų sudėtį „Tie
sa“ gegužės 11 d. įdėjo savo bendradarbio 
pasikalbėjimą su Centrinės statistikos val
dybos maskvinio padalinio Vilniuje virši
ninko pavaduotoju P. Adliu, kuris pateikė 
keletą apibendrinimų.

Dėl Lietuvos gyventojų didesnio skai
čiaus miestuose kaip kaimuose jis pažymė
jo, jog penkiuose didžiausiuose miestuose 
(Vilniuje. Kauną, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžy) gyvena daugiau kaip milijonas 
gyventojų. Tai trečdalis visų gyventojų. 
Sumažėjęs mažų miestų skaičius — 1959 
m. miestų iki 2.000 gyventojų buvo 46, o da
bar jų skaičius sumažėjo iki 34.

Gyventojai iš vienkiemių keliasi į gyven
vietes. Tai rodo tokie duomenys: 1959 m. 
vienkiemiuose gyveno daugiau kaip 70 
proc. kaimo gyventojų, o 1970 m. kuriamo
se ūkių gyvenvietėse gyveno jau 46 proc. 
kaimo žmonių. Esama 1400 gyvenviečių, tu
rinčių daugiau kaip po 200 gyventojų. (E)

PLASTMASINIAI INDAI

Lietuvoje šeimininkės gauna nusipirkti 
plastmasinių indų ir kitokių virtuvės reik
menų. Bet yra žmonių, kurie dar iki šiol 
nepasitiki tais indais. Mat, kai šie plastma
siniai indai ilgiau pabūna uždari, juose at
siranda specifinis kvapas, kuris įsigeria į 
maisto produktus.

„Tarybinė moteris“ tvirtina, kad tai ne
reikia bijoti, „mat, indai gaminami ne iš 
bet kokios plastmasės, o tik iš tokios, kurią 
rekomenduoja TSRS (Sov. Sąjungos) Svei
katos apsaugos ministerija“. Tiems, kurie 
yra jautrūs plastmasės kvapui, gydytojai 
pataria juos vėdinti ar laikyti juose tik 
sausus maisto produktus.

KAIP IŠVENGTI ŠIRDIES ATAKŲ

Chicagos kovai su širdies ligomis drau
gija pataria:

Valgyti mažiau prisotintų riebalų (gyvu
linių) turinčio maisto.

Nerūkyti, ypač cigarečių.
Saugotis per didelio svorio.
Reguliariai mankštintis pagal savo am

žių.
Pasitikrinti sveikatą pas gydytoją ir im

tis priemonių, jei atsiranda per didelis 
kraujo spaudimas.

Patariama nevalgyti daugiau kaip tris 
kiaušinių trynius per savaitę, įskaitant ir 
tuos, kurie virtuvėje dedami į maistą. Ap
riboti valgymą vėžių, austrių ir kitokio jū
rų maisto, gaunamo iš gyvių su kriauklais; 
taip pat vengti vidaus organų maisto, kaip 
kepenys, inkstai ir t. t. Patariama daugiau 
naudoti žuvų, vištienos, kalakuto, veršie
nos, mažinti naudojimą jautienos, kiaulie
nos, kumpio, šios rūšies mėsos nevalgant 
daugiau kaip penkias porcijas savaitėje, ir 
tai nedideles. Rinktis liesą mėsą, nuplau
nant taukus. Vengti kepto maisto, geriau 
naudoti virtą, tušintą mėsą, kas sumažina 
taukų kiekį.

Mažiau vartoti dešrų ir vadinamųjų 
„luncheon“ mėsų. Vieton sviesto ir kitų rie
balų geriau vartoti augalinius riebalus, ku
rie turi daugiau vadinamųjų nesotintų rie
bumų. Vieton nenugriebto pieno, grietinės 
ir riebių sūrių, sveikiau vartoti nugriebtą 
— liesą pieną ir liesus sūrius.

(„Draugas“)

MIRTINGUMAS
Bialystoko vaivadijoje (Lenkijoje) nedi

delio kaimelio seniūnas gavo blanką, ku
riame reikėjo įrašyti kaimiečių mirtingu
mo procentą.

Ilgai galvojęs, jis parašė: „Mūsų kaime 
vienam žmogui vidutiniškai tenka viena 
mirtis“.

(Literatūra ir menas)

DRAMATIŠKAS ATVEJIS
Susirūpinęs vokietis Jokūbas Waltheris 

patarė savo žmonai apvažiuoti šešis kartus 
apie bloką, nes ji nepajėgdavo staiga su
stabdyti automobilio pavojaus atveju. Ji
sai net pasiūlė dramatišką išeitį: šoksiąs 
staiga prieš jos automobilį ir pažiūrėsiąs, 
kaip greit ji pajėgsianti sustabdyti.

Žmona apvažiavo savo raudonu Volksva- 
genu šešis kartus be nesusipratimų. Septin
tąjį kartą ji privažiavo gatvėje gulintį per
važiuotą savo vyrą, šalia kurio stovėjo rau
donas Volksvagenas ir verkianti moteris.

Mat, Jokūbas šoko prieš kitą tokios pat 
spalvos automobilį ir buvo aplamdytas ra
tų.

NAGŲ KRAMTYMAS
Psichiatrai galvoja, kad žmonės, kurie 

kramto savo nagus, rodo užslėptą kaniba
lizmą ir agresiją.

Tą paprotį turintieji vaikai dažniausiai 
nesugyvena su tėvais, rodydami savo prie
šingumą jiems.

Amerikos psichiatrai mano, kad nagų 
kramtymas gali būti ir pasitenkinimas, 
ypač tuose, kurie maži nebuvo maitinami 
motinos pienu.
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JAUNIEMS IR JAUNUČIAMS

Nuo rugpiūčio 15 iki 22 dienos prie Lie
tuvių Jaunimo Židinio, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, Telef. 
85738, bus berniukų atostoginė stovykla. 
Užsirašyti reikia iki liepos 15 dienos.

Yra eilė norinčių dviejų savaičių stovyk
los. Užsirašant prašome pažymėti, kiek 
laiko norima stovyklauti. Gavę visų pa
geidavimus, nustatysime stovyklavimo il
gį-

Kun. S. Matulis, MIC

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOS LONDONE 

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LAIMĖTOJAI

„Derby“ arklių lenktynėse birželio 2 d 
Epsom pirmuoju išbėgo arklys Mill Reef 
antruoju Linden Tree, trečiuoju Irish Bal! 
ir ketvirtuoju Lombardo.

Taigi pagal traukimo sąrašą loterijoje 
laimėjo M. Galvinauskienė iš Gloucester — 
Mill Reef bilieto Nr. 4924, I premija, Anta
nas Jankūnas iš Londono — Linden Tree 
bilieto Nr. 0435, II premija, A. Kirkelionis 
iš Kettering — Irish Ball bilieto Nr. 1166 
III premija, ir bilietas be pavardės, kuris 
atrodo, parduotas Londone Nr. 3558 su 
arkliu Lombardo, IV premija.

Laimingieji bilietų savininkai prašomi 
atsiųsti bilietus, kad būtų galima išmokėti 
premijas: S. Kasparas. 21 The Oval, Lon
don, E 2 9DT.

Parapijos klebonas ir komitetas dėkingi 
visiems talkininkams, padėjusioms praves
ti šią loteriją.

KANADOS LIETUVIŲ KONCERTAS
Kanados Liet. Jaunimo ekskursija pake

liui į Europą sustoja Londone ir ta proga 
sutiko duoti koncertą vietos ir apylinkių 
lietuviams.

Programą išpildys Toronto lietuvių tauti
nių šokių grupė „Gintaras“ ir Toronto 
skautų muzikinis vienetas su-kanklėmis, 
birbynėmis ir skudučiais.

Koncertas įvyks York Hall, Old Ford Rd.. 
London, E. 2, liepos 10 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakare. Įėjimas 50 p. Jaunimui ir pensinin
kams 25 p„ vaikams veltui.

Kadangi programa bus aukšto lietuviško 
lygio ir mūsų svečiai pageidautų susitikti 
su Anglijos lietuviais ir jaunimu, kviečia
me visus gausiai dalyvauti ir pabendrauti 
su kanadiečiais, kurių atvyksta apie 180 
žmonių.

Kviečiami ne tik londoniškiai, bet ir vi
si kas tik gali iš kitų kolonijų.

Po končerto numatytas bendras pasi
linksminimas.

DBLS Centro Valdyba

LONDONAS
PAMALDOS VISŲ, VISIEMS IR UŽ 

VISUS
Londone birželio mėn. išvežimai ir per

sekiojimai Baltijos kraštuose bus paminėti 
pamaldomis.

D. Britanijos Baltų Taryba ruošia tokias 
religines minėjimo iškilmes birželio 12 d. 
St. Martin-in-the Fields bažnyčioje, kuri 
yra Trafalgar Square, London W. C. 2. Pra
džia 7 vai. vakare.

Pamaldose dalyvaus visų trijų tautybių 
ir visų jų religijų dvasiškiai, o lietuviai ta 
proga maldoje prisimins savo kankinį Si
mą Kudirką. Dėl to visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

PARAPIJOS JONINIŲ VAKARAS
Rengiamas birželio 26 d. Sporto ir Socia

linio klubo salėje.

PARAPIJOS IŠVYKA Į PAJŪRI
Liepos 4 d., sekmadienį, parapijos išvyka 

į pajūrį. Pramatyta Margate, Kent.

PROF. ROMUALDAS VAŠTOKAS SU 
PONIA IŠ TORONTO LONDONE

Vaštokai, išemigravę iš D. Britanijos 
prieš 20 metų, vėl lankėsi Britanijoje.

Birželio 7 d. dalyvavo pamaldose lietu
vių bažnyčioje, susitiko su gausesniu bū
riu londoniečių. Jų nuomone, Britanija at
rodo lyg sumažėjusi, labai padidėjęs auto
mobilių skaičius keliuose.

Jų kelionės tikslas — susipažinti su 
mokslo įstaigomis ir muziejais. Iš Britani
jos jie vyks į Europą.

Apžiūrėjo kleboniją, domėjosi numaty
tąja prie klebonijos statyti svetaine.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — birželio 20 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — birželio 20 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — birželio 27 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 13 d„ 12.30 v„ 

St. Patrick's bažn. Sukaktuvinės Mi
šios — kun. J. Kuzmickio, pamokslas 
— kun. dr. S. Matulio. Po pamaldų bus 
šventinamas a. a. Nijolės Domeikaitės 
paminklas.

LEEDS — birželio 20 d., 3 vai. p. p., H. Ro
sary bažn.

BRADFORD — birželio 27 d„ 12.30 v. Su
kaktuvinių Mišių metu pamokslas — 
kun. Al. Gerybes. Pas svečią kunigą 
galima bus atlikti velykinę išpažintį.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
mitetas birželio 12 d., šeštadienį, rengia 

išvežtųjų minėjimą
su šia programa:

4.30 vai. apeigos Mostono kapinėse prie 
lietuvių paminklinio kryžiaus, dalyvaujant 
organizacijoms su savo vėliavomis;

6 vai. paskaita ir meninė dalis Manches
ter:© Lietuvių Socialinio Klubo patalpose.

Visi maloniai kviečiami minėjime daly- 
vau ti.

Koortl. Komitetas

NOTTINQHAMAS
SUKAKTIS

Birželio 13 d., 12.30 vai., šv. Patriko baž
nyčioje, London Rd., bus neeilinės liet, pa
maldos. Jų metu čia bus atžymėta kapelio
no kun. Jono Kuzmickio 35 metų kunigys- 
ės sukaktis. Pamaldas laikys sukaktinin- 
ras drauge su vietos liet, kunigais.

Visus maloniai kviečiame tuo metu teik
is maldai už sukaktininko laidos nukan- 
cin .us-mirusius, gyvus kunigus ir krikščio
nis'. os Lietuvos ateitį.

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

DEVINTINĖSE
Kristaus Kūno ir Kraujo šventė arba De

vin inės šiemet yra birželio 10 d., ketvirta- 
die iį. Lietuvių Židinyje šv. Mišios su bir
želi įėmis pamaldomis bus 8 vai. vakare.

DERBY
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS IR 

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad DBLS Derbio Skyrius 

birželio 19 d. rengia

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.

Minėjimo pradžia 6 vai. vakaro. Jis įvyks 
„Buxton Hotel“ patalpose, Eoyer St„ Der
by.

Į minėjimą, be kitų svečių, atvyksta ir 
DBLS pirm. J. Alkis, kuris ta proga skaitys 
paskaitą.

E e to, tuojau po minėjimo mūsų atstovas 
J. Zokas darys pranešimą iš metinio Są
jungos ir Liet. B-vės Suvažiavimo.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame minėjimą gau
siai atsilankyti ir kartu paminėti šią tragiš
ką mūsų tautai dieną.

Minėjimo ir viso vakaro pelnas bus ski
riamas Tautos Fondui.

Suėjus bus proga ir galimybių pasišne
kučiuoti ir pasidalyti mintimis bei nuomo
nėmis ir pareikšti bet kokių siūlymų bei 
paklausimų tiek S-gos pirmininkui, tiek ir 
suvažiavimo atstovui.

Sk. Valdyba

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DELS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 26 d„ šeštadienį, 7 vai. vak„ Lenkų 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių vakarą.

Šūkiams iki 1 vai. ryto gros geras or
kestras, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašom gausiai 
atsilankyti — praleisite linksmai laiką.

Skyriaus Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
DĖMESIO VYKSTANTIEMS Į 

VOKIETIJĄ

Užsiregistravusiems vykti į jubiliejinę 
stovyklą Vokietijoje skautams ir skautėms 
pranešame, kad liepos 18 d., sekmadienį, 
punktualiai 2 vai. popiet, iš Derbio gele
žinkelio stoties autobusas pajudės išvykai 
į Vokietiją. Manchesterio, Nottinghamo, 
Leeds, Derbio ir apylinkės skautai ir skau
tės renkamės į Derbio geležinkelio stotį.

Londono ir apylinkių skautai ir skautės 
renkasi į Londono Sporto ir Socialinį klu
bą (345A Victoria Park Rd.. E. 9) vakare 
apie 6 vai. Čia trumpai sustojus ir atsisvei
kinus, autobusas pajudės į Doverį, ir naktį 
kelsimės per kanalą į Belgiją ir važiuosi
me į Vokietiją. Vokietijoje nakvosime, o po 
to keliausime į skautų stovyklą — Schwet- 
zingeną.

Liepos 31 d. rytą grįžtame į Londono 
Sporto ir Socialinį Klubą, o iš jo paskui į 
Derbį. Smulkesnių informacijų paskelbsi
me vėliau.

Visi, vykstantieji į stovyklą, nelaimės at
vejui apdraudžiami (apdraudžia skautų 
vadovybė). Kas dar nesumokėjo draudimo 
mokesčio, pinigai iš tų bus surinkti kelio
nės metu.

Prašome atkreipti dėmesį į skautiškas 
uniformas ir laužų programas.

s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

Aukos stovyklai
J. Levinskas — DBLS Derbio Skyr. Val

dybos parama — 10 sv„ DELS Derbio Skyr. 
narių aukos 10 sv„ (tarp jų didesnėmis su

momis aukojo: J. Levinskas 1 sv. 55 p., K. 
Kubilius 1 sv., A. Valantinas 1 sv., J. Va- 
lantinas 1 sv„ K. Griškonis 1 sv., K. A. Ka- 
čiušiai 1 sv., J. V. šlyžiai 1 sv.). J. Juška — 
Nottinghamas — 2 sv.

Lietuvių Sodyboje ruoštosios loterijos 
pelnas Sekminių proga 36 sv. 82 p.

Visiems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū. Ypač nuoširdi padėka Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės direktoriams už gau
sią loterijos paramą Nidos Klubo knygo
mis. Skautiškas ačiū už bilietų išplatinimą 
V. Jurienei ir dukroms, J. Traškienei, V. 
O'Brien, G. O'Brien ir visiems prisidėju
sioms bei bilietus pirkusiems.

Rajono Skautų Vadovybė

VOKIETIJA
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ IR 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTAS

Koncertas įvyks šeštadienį, birželio 19 d., 
Lebenstedt, Saldersche Strasse 5 a, didžio
joje salėje Real-Schule.

Programoje: 17 vai. pamaldos Šv. Myko
lo bažnyčioje, 18 vai. koncertas ir tautiniai 
šokiai. Šoka ir dainuoja Vasario 16 Gimna
zijos mokiniai ir mokinės, vadovaujami Eli
zos Tamošaitienės ir Kazio Motgabio. Solo 
ir duetą dainuoja Astra ir Alfredas Šalčiai, 
Herbertas ir Izabelė Šrederiai.

Įžanginį žodį taria Vincas Natkevičius, 
direktorius.

PAKVIESTI I AMERIKĄ
Mūsų jauni dainininkai-dvynukai Astra 

Šaltytė-Fabianienė, sopranas, ir Alfredas 
Šal'.ys, tenoras, yra pakviesti trims savai
tėms gastrolių į Ameriką nuo 1971.IX.8 iki 
1971.X.5. Jie lankysis žymesnėse vokiečių, 
lietuvių ir kitų tautų kolonijose ir ten dai
nuos šlagerius vokiškai, angliškai ir lietu
viškai. Jų menedžeris yra vienas vokietu
kas gyvenąs Amerikoje.

MOTINOS DIENA STUTTGARTE
Gražiai ji atšvęsta gegužės 2 d. Pamal

dos? už lietuviškas motinas kun. K. Senkus 
kalbėjo apie Dievo gerumą arba meilę, pa
sireiškiančią žmonėse, ypač gerose motino
se; jis skatino su pasitikėjimu kreiptis į vi
sų žmonių dvasinę užtarėją — motiną Ma
riją, per kurią dangaus Tėvas žmonijai at
siuntė Gelbėtoją.

L. Moterų Klubo pirmininkė E. Lucienė 
kultūrinį pobūvį salėje pradėjo sveikinan
čiu žodžiu ir šiltai pristatė seniausią daly- 
vę-motiną M. Zdanavičienę, viešnią iš Lie
tuvos. Motinoms pagerbti parinktus žo
džius skaitė K. šimanauskas, pabrėždamas, 
kad krikščionijoje motinos didžiai gerbia
mos: juk motina — Kūrėjo bendradarbė, 
vaiko augintoja, gynėja ir slaugytoja ligo
je, sunkios naštos kėlėja, šitokiai motinai 
dera visų mūsų pagarba. Žinoma, šiandien 
esama ir egoistiškų motinų, kurios užsi
mezgusi gyvybės žiedą sunaikina arba lei
džia sunaikinti; jos nevertos motinos var
do. Valstybė esanti gyva ne ginklais, o ge
romis motinomis, drąsiomis tautos gynėjo
mis, kurios neišduoda priešams savųjų, ne
kapituliuoja prieš pavergėją. Tauta gyva ir 
stipri motinų pasiaukojimu. Papasakojęs 
jautrų motinos meilės pergyvenimą, kalbė
tojas pabrėžė, kad motiniška meilė esanti 
visuomet gyva, dėl to reikština didi pagar
ba motinoms.

Po kalbos beveik pilnai salei buvo pa
teikta dainų ir eilėraščių pynė. Dainas iš
pildė valstybinių egzaminų kandidatė Va
lentina Lėmanienė, studijuojanti Tiubinge
ne, ir Antanas Plėnys, Stuttgart; pianinu 
palydėjo kun. K. Senkus. Eilėraščius sakė 
Vilius ir Jonas Bolcai, Aloizas ir Vera Ma- 
čioniai, Birutė Petraškaitė ir Tomas Stavs- 
kis, kuris seniausiajai motinai — šį kartą 
atvykusiai iš Lietuvos — įteikė margą gy
vų gėlių puokštę. Dainų ir eilėraščių pynę 
užbaigė Vai. Lėmanienė, išraiškingai dekla
muodama ištrauką iš Salomėjos Nėries ba
ladės „Eglė žalčių karalienė“.

E. Lucienė padėkojo programos atlikė
jams ir visiems taikintojams ir pakvietė 
pasistiprinti gausiai suaukotais pyragais ir 
bandyti laimę loterijoje. Iš gražiai paruoš
tų stalų ir džiugių dalyvių veidų buvo ma
tyti, kad šis pobūvis visiems patiko.

(Lietuvis Baden-Wurttemberge)

MOTINOS DIENA RASTATTE
Rastatte tautiečiai Motinos Dieną atšven

tė gegužės 9 d. Pamaldose, kurias Marijos 
Namų koplyčioje atlaikė kun. Alf. Berna
tonis, pasakydamas labai gražų pamokslą, 
atsilankė, palyginti, daug, bažnytėlė buvo 
pilna. Pietauti nuvykta į svetainę „Schvvei- 
zerhof“, kur po pietų ir kavutės buvo mu
zika, dainos ir šokiai, kuriems grojo akor
deonistas Barstaitis. Stalų puošimu ir tor
tais dalinai rūpinosi gimnazistė Elzė Andri

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

1 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll

Ugi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.

jauskaitė ir Ieva Šmitaitė. Pavykusiam mi
nėjimui vadovavo Rastatto L. Moterų Klu
bo pirmininkė Stasė Rugulienė. Dalyviai 
vakare išsiskirstė su maloniais prisimini
mais.

(Lietuvis Baden-Wurttemberge)

Pforzheime gražų mūsų tautiečių suėji
mą motinoms pagerbti gegužės 15 d. pra
dėjome giesme „Dieve Tėve danguje". Kun. 
K. Senkus tarė įvedamąjį žodį apie šio mū
sų suėjimo prasmę. K. šimanauskas iš 
Liudvigsburgo jautriais žodžiais išryškino 
motinų vertę, garbę bei pasiaukojimą savo 
vaikams ir tautai. Jaunas akordeonistas 
Helmutas Ptašinskas ir jo sesuo Rūta pa
grojo parinktos muzikos, o Greta Lokaitytė 
pasakė eilėraštį. Cesevičius ir Ptašinskaitė 
skaitė montažėlį didvyrei motinai pagerbti. 
Motinas ir visus dalyvius sveikino Z. Glem- 
žienė, L. Bendruomenės Stuttgarto Apy
linkės pirmininkė. Įžanginę dalį užbaigėme 
puikia, Rasttate nugirsta daina: „Už gimti
nės klonius po dangum giliu visą žemės 
auksą atiduot galiu“. Kaip giesmę, taip ir 
šią dainą akompanavo muzikos kapeli j a. 
. Po įžanginės kultūrinės dalies rengėjai 
Cesovičius ir Šereikienė dalyvius pakvietė 
vaišintis pyragais, kavute bei kitokiais gė
rimais ir laimę bandyti loterijoje, kurią 
pradėjo vakaro seniausia dalyvė Neumaje- 
rier.ė, Pforzheime.

Susirinkusiems prie gėlėmis papuoštų 
stalų pasivaišinus, užgrojo K. Barstaičio 
muzikos kapelija, tuojau visus iš vietų su
kėlusi. Puikiai skambėjusi įvairi muzika 
šokėjams išspaudė ne vieną prakaito laše
lį ii gal dėl to labai patiko.

Nemaža ir jauki salė buvo beveik pilna. 
Buvo matyti po keletą iš Rastatto, iš Stut- 
tgarto ir kitur. Girdėta kalbant, kad minė
jimas ir vakaras visiems patikę. Viena da
lyvė prisipažinusi: „Iki šiol maniau, kad 
lietuviai savo suėjimuose kalba tik apie po
litiką... Dabar žinau, kad tai ne tiesa. Atei
tyje ir aš prisidėsiu, jeigu reikės...“

(Lietuvis Baden-Wuerttemberge)

Modesto Zdansevičiaus, Markdorf, mama 
Marija Zdansevičienė vasario pabaigoje.at
vyko iš Lietuvos aplankyti savo sūnaus ir 
pažįstamų. Apsilankė Stuttgarte ir kitur. 
Atgal grįžti rengėsi gegužės pabaigoje.

Jurkšaičių šeima, Kirchheim/Teck, vėl 
sumažėjo. Prieš pora metų mirė Jurkšaitie- 
nės tėvelis — Kelleris, o š. m. balandžio 29 
d. buvo palaidota jos motina.

Jonas Reinys, iš Čikagos, nepritilpęs Tiu
bingeno universitete ,per netikėtą laimę at
sidūrė Wuerzburge, kur, priimtas į medi
cinos fakultetą, tęsia studijas.

Kun. K. Senkus, Stuttgart, nuo gegužės 
26 iki birželio 4 dienos išvyko susitikti su 
giminėmis Vilniuje.

Bronė Gailiutė-Spie, iš Belgijos, trum
pam laikui atvyko į Stuttgartą ir ketina to
liau tobulintis dainavimo mene ir giedoti 
bei dainuoti birželio 6 dieną Stuttgarte ruo
šiamame minėjime.

Lietuvių Klubo suėjimas įvyko gegužės 
1 d. Neckarremse. Kalbėtasi lietuviškais 
Bendruomenės reikalais, kuriais referavo 
dr. M. Baublys, ir pasiinformuota apie 
eventualią lietuviškai politinių veiksnių 
talką, apie kurią kalbėjo dr. P. Karvelis. 
Pokalbyje konkretesnių nutarimų ar pasi
ryžimų nebuvę padaryta.

VIKTORIJAI KYBARTAITEI- 
PROSINSKIENEI 70

Šį pasaulį ji išvydo 1901 m. balandžio 29 
d. Dauglaukio kaime, Pajūrio parapijoje, 
netoli Tauragės. Tenai likę ir jau mirę il
sisi tėvai ir vienas brolis, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo savanoris. Mokslus 
ėjo Tauragėje Vasinčikovo vardo gimnazi
joje. Užėjęs pirmasis pasaulinis karas jai 
neleido gimnazijos baigti. 1920-24 metais 
lankė mokytojų seminariją. Bet ruošimąsi 
mokytojauti pakeitė akušerės mokslu, ku
rį per dvejus metus baigė ir darbavosi Tau
ragėje ir dalinai Plungėje. Ištekėjusi už 
inž. Liubomyro Prosinskio, iki 1940 m. pa
siliko Tauragėje. Bolševikams užėjus, 1940 
m. persikėlė į Mažeikius, iš kur, frontui ar
tėjant, 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Apsi
stojo Bamberge iki 1949 m. Paskui po ne
ilgai gyveno Schweinfurte ir Seligenstad- 
te, Dornstadte ir Heilbronne, Schw. Gmiun- 
dėje ir Ludwigsburge, Kaip kai kur prieš 
tai, taip ir nuo 1951 m. Cannstatte, Funken- 
kaserne, jai teko matyti nemaža vargo. Pa
galiau 1953 m. sausio viduryje gavo butelį 
Steinhaldenfelde (Stuttgart).

Viktorija Prosinskienė yra viena iš tų 
veikliųjų moterų, kurios Stuttgarte sutvė
rė Liet. Moterų Klubą; ji jam pirmininka
vo ir daug prisidėjo prie anais metais 
vargstančių tautiečių šelpimo, nes jų ne 
vienas ii' duonos ir rūbų stokojo.

Sofija Jauniškytė gegužės 25 d. įkopė į 
garbingą veteranų amželį, pasiekus 70.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Berdrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

PASAULYJE
— Į Sicilijos Filicudžio salą buvo ati- 

tremti 15 itališkų Mafijos gangsterių, kur 
jie bus prižiūrimi karabinierių (policinin
kų), tai dėl to sukilo daugumas gyventojų 
(jų ten yra per 200), sėdo į žvejų laivus ir 
išplaukė, užrakinėję namus, visai drąsiai 
pareiškę savo įsitikinimus, kad jų sala ne
turi būti paversta baudžiamąja kolonija.

— Stepney rajone Londone buvo paša
lintas mokytojas, kuris, nesitaręs su savo 
viršininkais, išleisdino savo mokinių eilė
raščius vietinio gyvenimo ar aplinkos te
momis, bet mokiniai, užstodami už moky
toją, pradėjo streiką.

— Rozario, Argentinoje, liaudies revo
liucinė armija pagrobė mėsos pokavimo 
fabriko vadovą ir pareikalayo už jo palei
dimą. be kita ko, neturtingiesiems išdalyti 
už 25 tūkstančius svarų maisto, aliejaus, 
užklotų, ir tai buvo padaryta.

— Japonija nutarė iš sostinės Tokio iš
kelti apie 2.000 įmonių, kurios teršia orą ir 
vandenį (tai būtų atlikta per 10 metų ir 
kaštuotų 2 milijardus 315 mil. svarų).

— Indija tvirtina, kad iš Pakistano į jos 
teritoriją atbėgo jau daugiau kaip 4 mili
jonai gyventojų, ir kol kas tik dalis jų su
talpinta lageriuose.

— Garsusis milijoninių įmonių savinin
kas amerikietis Henris Fordas su savo pa
tarėjais labai rimtai svarsto sumanymą 
remti savo įmonių darbininkų šeimas strei
kų metu.

— 37 kartus užpultas, 60 kartų dėjęs 
lango stiklą, išmuštą įsilaužėjų, Denverio 
(JAV) centre turėjęs amerikonišką vaisti
nę Josefas Eisenbergas, sulaukęs 65 m. am
žiaus, nutarė pagaliau išeiti į pensiją, kai 
jam dar kartą teko susigrumti su užpuoli
ku, kurio jis atsigynė papurkšdamas che
mikalų, bet kuris vis dėlto išmušė jam akį.

— JAV paštininkų sąjunga skundžiasi 
pašto tarnyba, nes jos leidžiamasis maga
zinas Kaliforniją pasiekė gegužės 4 d„ bet 
Vašingtoną, kur jis spausdinamas, tik ge
gužės 14 d.

— New Yorke (JAV) praeitais metais 
įvyko 1.117 nužudymų (daugiau kaip 7 pro
centais daugiau negu 1969 m.).

— Pasirodo, nors ir baudžiama, Britani
joje vis daugiau žmonių gaudo, šaudo ir 
valgo tokius paukštelius, kaip vieversiai, 
strazdai, liepsnelės, varnėnai.

— Praeitais metais Britanijoje plaučių 
vėžiu mirė 30.218, kitomis vėžio rūšimis 
86.867 žmonės.

— Sardinijos labiausiai paieškomas ban
ditas Campana, jau už akių nuteistas už 
nužudymus, sužeistas pagaliau pateko į 
rankas karabinieriams (policininkams), ir 
apsuptas paprašęs nebešaudyti, o kai kara
binieriai nuleido šautuvus, tai jis sugriebęs 
ir pabučiavęs ranką to, kuris jį pašovė!

„Laisvosios Europos“ klausimas
Lenkija formaliai pareikalavo, kad būtų 

uždaryta Muenchene veikianti amerikiečių 
finansuojamoji „Laisvosios Europos“ radi
jo stotis, kuri esanti priešiška ir kurstanti 
šaltąjį karą.

Tokios galimybės buvo laukiama jau 
prieš pradedant V. Vokietijai vykdyti savo 
vadinamąją Rytų politiką ir ne vien tik iš 
Lenkijos, bet ir iš Sov. Sąjungos.

Japonija gąsdina Kiniją
Kiniją gąsdina didelis Japonijos ekono

minis augimas, kuris įgalins ją ir smarkiai 
apsiginkluoti.

Patys japonų sluoksniai nurodo, kad Ja
ponijos kariuomenė turės bent 1.000 mo
dernių lėktuvų, 200 karo laivų, tarp jų da
lį raketomis ginkluotų, 900 tankų, 850 šar
vuotų automobilių, 230 helikopterių.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo II iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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