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Simas Kudirka sujudino
S. KUDIRKĄ 10 METŲ STOVYKLOJE 

KALĖTI NUTEISUS

Gegužės 27 d. radijai, spauda ir televizi
jos stotys JAV-se ir kituose pasaulio kraš
tuose paskelbė žinią apie Vilniuje vykusią 
bylą, kurios nuosprendžiu Simas Kudirka, 
praeitų metų lapkričio 23 d. bandęs pasi
traukti į laisvę, atsidūręs JAV Pakrančių 
Sargybos „Vigilant“ laive ir amerikiečių 
įstaigų sugrąžintas rusams, dabar „dėl 
valstybės išdavimo“ buvo nuteistas 10 me
tų sunkiųjų darbų stovyklos bausme.

Gegužės 27 d. spauda, radijai bei televi
zija taip pat paskelbė apie kitoje Baltijos 
valstybėje, Latvijoje, jos sostinėje — Ry
goje pasibaigusią keturių žydų bylą ir jų 
nuteisimą bausmėmis iki trijų metų.

„New York Times" korespondentas 
Maskvoje B. Gwertzman jo žinioje, dien
raščio paskelbtoje gegužės 28 d., kur rašo
ma apie abi bylas — Rygoje ir Vilniuje, — 
skaitytojams pateikė ir papildomų žinių 
apie S. Kudirką ir jo bylą. Laikraščio atsto
vas nurodė, kad keturių žydų bylos atveju 
rusai skelbė Tass agentūros žinias, skiria
mas tik užsienio gavėjams. Sovietų spauda 
apie bylą skelbė žymiai mažiau, negu buvo 
informuojamas užsienis.

Kudirkos atveju, pabrėžia Gwertzman, 
iš viso apie jo bylą buvo tylima, ir taip bu
vo daroma nuo tos dienos, kai Kudirka 
amerikiečių buvo perduotas rusams. Atpa
sakojęs lapkričio 23 d. įvykį ties JAV kran
tais, dienraščio atstovas priminė, jog Ku
dirką sugrąžinus į Lietuvą, pasipriešinimo 
judėjimo kovo mėn. žiniomis, jis buvo tar
domas ir kaltinamas išdavimu. Pagal so
vietų teisę, siekimas pabėgti iš krašto lai
komas išdavimu, ir už tai baudžiama ir 
mirties bausme.

Korespondentas iš tų pačių sovietinio pa
sipriešinimo judėjimo žmonių dar patyręs, 
kad S. Kudirkos byla vykusi „praėjusią sa
vaitę“ (taigi, ne vėliau, kaip gegužės 23 d.
— Eltos Red.).

Teismo Vilniuje pareigūnas pareiškęs 
(greičiausia, pačiam koresp. Gwertzmanui
— Eltos Red.), kad Kudirka buvęs teisia
mas „Aukščiausiojo Teismo“ Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje. Jis buvo nuteistas 10 metų 
bausme.

Toliau teigiama: „manoma, kad jūrinin
kas bus išsiųstas į „griežto režimo“ stovyk
lą, į antrą tokią griežto režimo iš keturių 
stovyklinio režimo rūšių stovyklų, kur pa
prastai nukreipiami žmonės, apkaltinti po
litiniais nusikaltimais. Į panašias stovyklas 
buvę išsiųsti ir nuteistieji žydai“.

„N. Y. Times" dienraštis, šalia nuteistų
jų keturių žydų, įdėjo ir S. Kudirkos nuo
trauką. Laikraštis apie Kudirką, jo išdavi
mą, vėliau kitas žinias apie jo tardymą yra 
skelbęs žymiai plačiau už kitus JAV laik
raščius. (ELTA)

SKIRTINGOS BAUSMĖS

Visa eilė JAV, Europos ir kitų kontinen
tų dienraščių gegužės 28 d. paskelbė apie

ŽMOGAUS TEISĖS PAŽEIDIMAS

JAV spauda gegužės 28 d. paskelbė JAV 
Valst. Departamento pareiškimą keturių 
žydų nuteisimo reikalu. Kalbėdamas JAV 
vyriausybės vardu, Valst. Departamento 
atstovas Charley Bray, pagal spaudoje 
(pvz„ New Yorko „Daily News“ ir kt. dien
raščiuose) paskelbtąsias žinias, pažymėjo: 
„JAV-bės smerkia Sovietų žydų bylas, nes 
jomis pažeidžiamos pagrindinės žmogaus 
teisės, dėl kurių neturėtų būti jokių abejo
jimų antrojoje 20 amž. pusėje.

Charles Bray nurodė, kad gegužės 27 d. 
„sovietų Latvijoje“ pasibaigusi žydų byla 
ir anksčiau vykusios Leningrade bylos bu
vo „pasibaisėtinos“, nes jomis buvo pažeis
ta teisė turėti atvirą teismą, gyventojai 
persekiojami dėl jų įsitikinimų ir varžomi 
sovietų piliečiai, norį keliauti ar emigruoti 
į užsienį.

Spauda teigia, kad Valst. Departamentas, 
JAV vyriausybei ligšiol vengiant kritikuoti 
kitų kraštų vietos tvarką, šį kartą dar pa
žymėjo, jog Latvijos žydų kaltinimai, įskai
tant ir leidinių, kuriais tariamai šmeižia
ma sovietų vyriausybė, platinimą, „dauge
lyje kitų kraštų nelaikomi jokiu nusikalti
mu“.

V. Departamento pareigūnas dar pabrė
žė: „Mes tikime, jog sovietų vyriausybė 
supranta, kad įvairių politinių bei religinių 
įsitikinimų amerikiečiai apgailestauja per
sekiojimą asmenų tik dėl svetimos kalbos 
— šį kartą hebrajų — mokymosi ir dėl lei
dinių dauginimo specialia mašinėle“.

Bray dar pridūręs, kad šis pareiškimas 
negalįs būti laikomas kišimusi į kito kraš
to vidaus reikalus, nes sovietų elgesys „at
rodo esąs visiškai aiškus Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos pažeidimas“. Šią 
deklaraciją, Jungt. Tautų 1948 m. patvir
tintą, yra pasirašę abu kraštai — JAV ir 
Sovietų Sąjunga. (ELTA) 

Simo Kudirkos nuteisimą 10 metų baus
me. Ne vienas dienraštis paskelbė ir veda
muosius, dėjo specialius piešinius. „Daily 
News“, New Yorko dienraštis, turįs per 2 
mil. egz. tiražo, geg. 28 d. vedamajame „10 
metų Kudirkai" pažymi, kad dviem Pakr. 
Sargybos pareigūnams, buvusiems atsa
kingiems dėl Kudirkos išdavimo, buvo leis
ta pasitraukti į pensiją, tuo tarpu Kudir
ka, siekęs globos JAV laive, dabar nuteis
tas 10 metų kalėti vergų stovykloje. Abi 
bausmės tiek skirtingos, kad, pasak laikraš
čio, dėl to nesunku parašyti ir laikraščio 
vedamąjį. Tas pats dienraštis vedamųjų 
puslapy įdėjo ir taiklų piešinį, pavadintą 
„Sovietų ‘teisingumas1 — pavaizduotas lie- 
.uvio pabėgėlio likimas, jam iš „Vigilant“ 
laivo atsiduriant darbo stovykloje. Reaga
vo ir kitų JAV miestų spauda. (ELTA)

KAIP REAGAVO LIETUVIAI?

Ryšium su S. Kudirkos nuteisimu 10 me
tų kalėti sunkiųjų darbų stovykloje, dar tą- 
pačią dieną JAV lietuviai nedelsiant grie- 
oėsi protesto priemonių. Amerikos Lietu
vių Akcijos Komitetas, Vlikui pavedus, ge
gužės 27 d. apie Kudirkos nuteisimą sku
biai painformavo Amerikos Lietuvių Tary
bos ir JAV Liet. Bendruomenės vadovybes 
ir prašė atitinkamai reaguoti į Vilniaus 
teismo nuosprendį, rengiant demonstraci
jas ar kitais būdais.

Akcijos Komitetas gegužės 27 d. vakare 
New Yorke, netoli sovietų misijos J. Tauto
se, surengė lietuvių protesto demonstraci
ją. Buvo kreiptasi į spaudos agentūras, at
kreipiant dėmesį į padėtį Lietuvoje ir pra
šant, kad JAV bei kitos vyriausybės re
aguotų, siektų paleisti laisvėn S. Kudirką.

Tą pačią dieną New Yorke, pasklidus ži
niai apie keturių žydų nuteisimą Rygoje, 
demonstravo daugiau kaip 3.000 žydų 
moksleivių, dalis dalyvavo ir lietuvių de
monstracijoje. (ELTA)

Pabėgo lenkas
„Lenkas jūrininkas prašo globos JAV-se“ 

— tokią žinią JAV spaudos agentūra AP 
pranešė iš Filadelfijos. Ji spaudoje pa
skelbta gegužės 27 d. Esą, Camden, N. Jer
sey uoste, lenkas jūrininkas pasišalinęs iš 
laivo ir geg. 26 d. buvęs perduotas Ameri
kos Lenkų Sąjungos Filadelfijoje globai.

Laivo „M. S. Zambrow" jūrininkas ir vi
rėjas Zbigniew Pamlowski, laivyne dirbęs 
11 metų, buvo nuvykęs į Camden policijos 
būstinę, šioji pabėgėlį nukreipė Filadelfi
jos imigracijos pareigūnams.

Jūrininkas, nemokąs anglų kalbos, per 
vertėją policijai pasakęs, kad „vyriausybės 
reikalai Lenkijoje blogėja kiekvieną die
ną". B. Bernard, imigracijos įstaigos atsto
vo, teigimu, jūrininkas užpildęs prašymą 
politinei globai, ir jo prašymas persiųstas 
JAV imigracijos vyr. būstinei į Vašingto
ną. Kol reikalas bus išspręstas, jūrininką 
globoja Amerikos Lenkų Sąjunga. Lenkui 
iš laivo pasišalinus, laivas išplaukė į Balti
more uostą. (ELTA)

ITALIJOJE APIE BAŽNYČIOS PADĖTĮ 
LIETUVOJE

Italų religinio turinio savaitraštis „Dal- 
lo Scoglio di S. Rita“, ypač plačiai paplitęs 
Italijos žmonėse, balandžio 29 d. laidoje pa
skyrė tris puslapius religinei padėčiai Bal
tijos kraštuose nušviesti. Nurodyta, kaip 
sumažėjęs kunigų Lietuvoje skaičius ir kad 
vysk. Brizgys gyvena išeivijoje. Šalia kitų 
nuotraukų Raitijos kraštuose, įdėta ir nuo
trauka šv. Mykolo bažnyčios Vilniuje, rusų 
okupacijos metu paverstos sandėliu. (E)

SUKILIMO LIETUVOJE KRONIKA

Italijoje leidžiamas svarbiausias istorijos 
žurnalas „Storia Illustrata“ specialiame šių 
metų 160 nr-je (1971, Milano) pirmą kar
tą, istorijos kronikos skyriuje, gegužės 21 
d. pažymėjo: „Ginkluotas sukilimas Lietu
voje“. Kadangi ankstyvesnėse kronikos lai
dose apie Lietuvos sukilimą 1941 m. nebu
vo rašoma, žurnalo leidėjams buvo pasiųs
ta Eltos biuletenio italų kalba 1966 m. bir
želio mėn. laida, skirta sukilimui paminėti. 
Po penkerių metų šis įvykis, kurio 30 me
tų sukaktį minime visame laisvame pasau
ly, dabar jau tinkąmai atžymėta. (ELTA)

ĮSIMYLĖJĘS LIŪTAS

Klaipėdos dramos teatras šiais metais pa
statė trečiąją premjerą — britų dramatur
ges Sh. Dilaney pjesę „Įsimylėjęs liūtas". 
Būdinga, kad klaipėdiečiai ieško rusų tal
kos: naująją pjesę režisavo maskvietis dra
maturgas A. Burdakis, o dekoracijas pa
ruošė irgi rusas Sergiejus Barchinas. Vai
dino lietuviai E. Grigalaitė, M. Černiaus
kaitė, E. Čepulis ir kt. (ELTA)

A. A. AGR. IR DIPL EKON. 
STASYS BALTRAMIJŪNAS

Kiek pavėluotai mane pasiekė liūdna ži
nia, kad balandžio 29 d. Australijoje stai
ga, sėdėdamas prie stalo, pasimirė Stasys 
Baltramijūnas, vienas žymiausių Lietuvo
je pienininkystės teoretikų, visą gyvenimą 
toje srityje žinias gilinęs ir jas praktikoje 
taikęs.

Ilgus metus mus siejo bendras darbas — 
pieno ūkis. Aš į jį atėjau 1924 metų pačio
je pabaigoje jau su gana ilgu administraci
jos darbe stažu (Lietuvoje veik 6 metus 
buvau Kariuomenės Intendanto pavaduoto
ju), o jis 1926 metais jaunu bernužėliu, 
baigusiu Dotnuvos žemės ūkio technikumo 
agron. skyrių. Eet mus abu pririšo pieno 
ūkis, ne tik Lietuvos, bet pasauliniu mas
tu, ir nepaleido, iki pasitraukėme iš Lietu
vos 1944 m.

Jauname, moderniu būdu pradėtame 
tvarkyti pieno ūkyje velionis savo ryžtin
gumu buvo nepamainomas. Jis turėjo aiš
kų palinkimą ir didelį užsispyrimą ieškoti 
žinių ir mokslintis. Jis daug prisidėjo Lie
tuvos sviestui iškelti pasaulinėje rinkoje ir 
gamybą tvarkant kaip Pienocentro pieni
ninkystės skyriaus vedėjas ir vėliau direk
torius. Tenka priminti, kad Lietuvos ūki
ninko nuoseklios pastangos ieškoti naujų 
kelių žemės ūkyje ir veržtis į pirmąsias 
vietas labai ryškios iš pieno ūkio. Į pieni
nes perdirbti į eksportinę prekę patekdavo 
maždaug trečdalis krašte gaminamojo pie
no. Štai 1924 m. buvo eksportuota sviesto 
32 tonos, o 1939 m. jau per 17 tūkst. tonų, 
ir jo I rūšis sudarė veik 90%. Tarp kelioli
kos pasaulyje sviestą eksportuojančių kraš
tų Lietuva pateko į 6-7 vietą pagal ekspor
to dydį ir priartėjo prie pirmųjų vietų pa
gal rūšį, pralenkdama daug didesnius kraš

PA S AI L Y JE
— Izraelio užimtojoje Golano aukštumo

je buvo suimtas žymus arabų šeikas Kan- 
jis, kviesdavęs pas save į vaišes Izraelio 
kariuomenės vadą gen. Dajaną, ministerio 
pirm, pavaduotoją Alloną ir kitus žymiuo
sius žydus, bet dabar pakaltintas šnipinėji
mu Sirijai.

— JAV krašto apsaugos ministerija nu
tarė sunaikinti 3.000 tonų garstyčinių du
jų, kurios laikomos sukrautos netoli Den
verio. Kolorado valstijoje.

— Egipte, netoli sostinės Kairo, gaisras 
sunaikino visą kaimą — apie 500 namų, ir 
20 žmonių žuvo.

— Buvęs Čekoslovakijos stalinistinio re
žimo prezidentas Novotnys, kurį pakeitė 
Dubčeko režimas, vėl priimtas į komunis
tų partiją.

— Rusijos ortodoksų bažnyčios naujuo
ju patriarchu vainikuotas metropolitas Pi- 
menas, ir iškilmėse dalyvavo Aleksandri
jos, Jeruzalės, Antiochijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos patriarchai, Kipro prez. arkiv. 
Makarios, o katalikų bažnyčiai atstovavo 
kard. Willebrandsas.

— Paskutiniojo gyventojų surašymo duo
menimis. Maskva turi 7.061.008 gyvento
jus.

— Savaitę prabuvęs ramus, vėl prasiver
žė Etnos ugniakalnis.

— Winstono-Salemo (Šiaurės Karolina, 
JAV) mokykloje dirbanti rusiškos kilmės 
mokytoja pasiuntė giminaitei į Sov. Sąjun
gą fotografiją savo mokinių, skudurais ap
rengtų ir basų, tai ten mokyklų vaikai pa
sibaisėję ir pradėję rinkti rublius siųsti 
tiems vargšams, bet valdžios įstaigos tų 
rublių neišleido, o dabar atitinkama JAV 
įstaiga rašys Sov. Sąjungon, kad iš tiesų 
Winstone-Saleme gyvena turtingi kapita
listai ir jų vaikams nėra reikalo vaikščioti 
tokiems, kokie jie fotografijoje parodyti.

— Dvi anglės seserys (77 ir 75 m. am
žiaus) buvo rastos mirusios kėdėse susė
dusios greta viena kitos, ir dabar paaiškė
jo, kad po keliolika tūkstančių svarų savo 
sutaupų testamentais jos buvo užrašiusios 
viena kitai.

— Devynmetė Klaudia Fišer įteikė baltų 
gėlių puokštę ir dovaną sovietų ambasadai 
Londone su prašymu, kad Britanijos sosti
nėje lankąsis Sov. Sąjungos užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas Carapkinas vi
sa tai įteiktų sovietiniame kalėjime sėdin
čiai žydei Raižai Palatnik.

— 167 Filicudžio salos gyventojai, kurie
buvo protesto ženklan išplaukę, kad 15 Ma
fijos nusikaltėlių apgyvendinama saloje, 
nutarė grįžti, gavę pažadą, kad taip ir bus 
padaryta, kaip jie nori. «

— Londone praeitais metais degtukais 
žaidusieji vaikai sukėlė 10.809 gaisrus, ku
riuose žuvo 106 suaugusieji ir 36 vaikai, 
sužeista 1.168.

— Graikijos laikraštis „Nea Politia“ pa
sidarė išvadą, kad netiesa yra kalbėti apie 
kalėjimų nežmoniškas sąlygas, nes iš tiesų 
yra daug laisvės: štai ėmė sau ir pabėgo 
18 metų turėjęs kalėti politinis kalinys! 

tus, kaip, pvz., Lenkiją. Gaunamosios už 
sviestą įplaukos sudarė 21-22% bendrojo 
Lietuvos metinio eksporto vertę (pvz., 1938 
m. už sviestą įplaukė 55,1 mln. litų). Tame 
darbe velionies vieta buvo išskirtinė.

Čia, išeivijoje, mano pakviestas dalyvau
ti buv. Pienocentro bendradarbių sumany
toje išleisti informacinėje knygoje „Žemės 
ūkio gamybinė kooperacija Nepriklausomo
je Lietuvoje 1920-1940“ ir įeiti į knygos re
dakciją, velionis pranešė, kad dėl laiko sto
kos ir sveikatos padėties negalįs, bet at
siuntė man medžiagos knygai ir savo 
straipsnį pienininkystės klausimu leidinyje 
„Plunksna ir žodis“ (1966 m., Sydnėjus) — 
su įrašu „Dedikuoju p. J. Glemžai — ilgam 
ir pasekmingam mūsų bendradarbiavimui 
— Lietuvos labui — atminti“.

Niekuomet nemaniau, kad man teks ve
lionies Baltramijūno nekrologą rašyti. Bet 
...likimo keliai pilni netikėtumų.

Šiek tiek svarbesnių biografinių žinių.

SEPTYNIOS dienos
Rytų-Vakarų klausimas

Atžymėti Lisabonoje posėdžiaujančių 
NATO kraštų užsienių reikalų ministerių 
konferencijai „Pravda“ išsispausdino 
straipsnį, kuriame puolamos JAV, nes jos 
norinčios sudaryti Europoje nuotaikas, kad 
reikia toliau leistis į ginklavimo varžybas.

Tuo tarpu NATO ruošiasi parinkti savo 
atstovą — tarptautinio masto diplomatą, 
kuris Maskvoje ir kitų sovietinių kraštų 
sostinėse aiškintųsi, ko iš tiesų tie kraštai 
siekia. Ta proga nurodoma, kad derybose 
dėl Berlyno nedaroma žymesnės pažangos. 
Vokietijos užsienių reikalų ministeris Sche
el siūlo vakariečiams neskubėti, pirma iš
siaiškinti tikrąsias rusų intencijas.

Etna nurimo
Porą mėnesių veržęsis, lava užliejęs dau

giau kaip 200 ūkių pakalnėje, pridaręs dau
giau kaip už 3 mil. svarų nuostolių, aprimo 
Etnos ugniakalnis (iš viso Etna buvo pra
siveržusi bent 500 kartų, kiek istorija ži
no).

Nori pasiimti vokiečius
V. Vokietijos Raudonasis kryžius siunčia 

savo atstovus į Maskvą tartis, ar Sov. Są
junga nesutiktų išleisti vokiečių, kurių ten 
gyveną arti 2 mil. (skaičius abejotinas).

Lenkijoje esą apie pusantro milijono vo
kiečių, ir manoma, kad bent trečdalis jų 
norės išvažiuoti į Vokietiją.

Pekinas ir Vatikanas
Pekino Kinija susisiekė su Vatikanu, siū

lydama užmegzti 1954 m. nutrūkusius ry
šius.

Pekino sąlygos: atšaukti nuncijų iš For- 
mozos ir panaikinti jo įstaigą, pripažinti 
tuos 48 kinų vyskupus, kurie buvo išrinkti, 
bet Vatikano nepatvirtinti, ir paskirti jiems 
vadovauti Pi Šu Šiną.

Tikėdamasis daugiau religinės laisvės 
Kinijos katalikams, kurių yra daugiau kaip 
4 mil., Vatikanas esąs pasiruošęs priimti 
sąlygas.

Kosyginas arkiv. Makarijui
Kipro prez. arkiv. Makarijaus vizito 

Maskvoje metu Sov. Sąjungos min. pirm. 
Kosyginas pareiškė, kad 'bendradarbiavi
mas tarp abiejų kraštų išeitų į naudą tai
kai ir saugumui Viduržemio jūros srityje.

Manoma, kad Sov. Sąjunga stengsis lenk
ti Kiprą į neutralumą, jog jame nebegalėtų 
žvalgytis vakariečiai.

Nustebino
„Sovietskaja Latvija“ rašo, kad tikrą 

sensaciją sudaręs Rygoje vykdytoje žydų 
byloje Arkadijus Spilbergas, kuris išgyręs 
socialistinę sistemą.

Paaiškėjo, kad tas sovietinės santvarkos 
viešas garbintojas kelis kartus prašėsi iš
leidžiamas į Izraelį, kur yra kapitalistinė 
sistema.

Ceausescu noras
Pekine pasakytoje kalboje Rumunijos 

prez. Ceausescu pareiškė norą, kad Rusija 
ir Kinija baigtų savo ginčus.

Cholera plečiasi
Birželio pirmosios savaitės pranešimais, 

Indijos Vakarų Bengalijos pasienyje mirė 
daugiau kaip 8.000 pabėgėlių pakistaniečių.

Netoli Kalkutos mirė daugiau kaip 3.000. 
Su pabėgėliais liga persimeta jau ir į Kal
kutą, kuris turi 12 mil. gyventojų.

Be kita ko, mirusiųjų skaičius ne visuo
se pranešimuose vienodas nurodomas. Kai 
kuriuose pranešimuose minimas tik 5.000 
aukų skaičius iš viso.

Gimė 1902 m. Rozalimo vis.. Panevėžio 
aps. Žemės ūkio technikumą baigęs, dar iš
klausė Žemės ūkio akademijos pieninin
kystės kursą, o 1929 m. studijavo bakterio
logiją Rygos bakteriologijos institute. Ve
lionis Pienocentre perėjo eilę pienininkys
tės specialisto ir gero administratoriaus 
pareigų, pakildamas iki direktoriaus.

Kauno universitete išklausė ekonomijos 
kursą, o tremtyje 1947 m. Koelno universi
tete, apie porą metų pastudijavęs, įsigijo 
ekonomisto diplomą. 1937 m. dalyvavo Pa
sauliniame pienininkystės kongrese Berly
ne nariu ir sviesto teisėju. Tokiame pat 
1940 m. kongrese turėjo skaityti refera
tus ir vadovauti vienai komisijai. Dėl karo 
kongresas tik dalinai teįvyko, ir iš Lietu
vos niekas jame nedalyvavo. Tarnybos ir 
studijų reikalais aplankė daug kraštų.

Pienininkystės klausimais rašė spaudoje. 
Redagavo Pienocentro metines apyskaitas.

Atvykęs 1949 m. į Australiją, apsigyveno 
Sydnėjuje ir reiškėsi lietuvių visuomeni
niame ir bendruomeniniame gyvenime.

Žmonai, sūnui, giminėms ir bičiuliams 
reiškiu gilią užuojautą.

J. Glemža

Armijos pasiruošusios
Egipto krašto apsaugos ministeris pa

reiškė, kad jo armijos baigtos ruošti ir da
bar gali bet kada pradėti atsiskaityti su 
Izraeliu akis už akį, dantis už dantį, mirtis 
už mirtį.

Kinijos plienas
Nepaisant jau 1958 m. paskelbtojo šūkio 

visomis priemonėmis paskubomis žengti į 
priekį, ypač kreipiant dėmesį į plieno ga
mybą, Kinija vis tiek plieno per metus pa
gaminanti ne daugiau kaip 18 mil. tonų 
(JAV 131 mil. tonų. Sov. Sąjunga 127 mil. 
tonų).

Podgorno diplomatinis prašymas
Sovietinis prez. Podgornas buvo nuva

žiavęs į Egiptą ir pasirašė draugiškumo ir 
bendradarbiavimo sutartį tada, kai prez. 
Sadatas ką tik buvo išmetęs iš aukštų vie
tų ar uždaręs kalėjiman daugelį prosovieti
nių savo pareigūnų.

Podgornas vis dėlto diplomatiškai pavei
kęs Sadatą, kad jis nebūtų per griežtas pa
šalintajam viceprez. Sabriui ir kitiems pro
sovietiniams egiptiečiams, nes kitaip blo
gas įspūdis susidarysiąs Maskvai ir sovie
tų rėmėjams arabų kraštuose.

Ko Kinijai reikia Austrijoje?
Kinijos noras skubiai užmegzti diploma

tinius santykius su Austrija esąs paremtas 
sumanymu Vienoje paleisti į darbą savo 
žvalgybos pareigūnus.

Nelaimių fondas
Norima prie Jungtinių Tautų sudaryti 

nuolatinį pasaulinį fondą teikti skubiai pa
ramai nelaimės atveju, kaip dabartiniu at
veju, kai Indiją užplūdo pabėgėliai ir cho
leros baisi epidemija dar prisidėjo.

Kosygino pareiškimas
Kosyginas pareiškė, kad Sov. Sąjunga 

yra pasiryžusi sumažinti savo karines pa
jėgas Europoje, jei NATO kraštai irgi pa
rodytų nuoširdų norą atitraukti savo dali
nius.

Religija sovietiniuose kraštuose
Sov. Sąjungoje leidžiamajame žurnale 

„Znanie“ čekas Hruza rašo, kad Čekoslo
vakijoje 60 procentų gyventojų, o kai kur 
ir daugiau prisilaiko religijos.
' Zagrebe, Prahoje, Varšuvoje sekmadie

niais katedros būna pilnos žmonių. Lenki
jos kaimuose taip pat žmonės visur keliais 
sekmadienį traukia į bažnyčią.

Egipto bazė
Egiptas taisąsis savo bombonešiams bazę 

Sirijoje, už 50 mylių nuo Izraelio sienos.
Artimiausias paties Egipto aerodromas 

yra už 200 mylių nuo Izraelio.
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-DETROITO PARODA—
Parodą suruošė Detroito St. Butkaus kp. šauliai

Energingas Spaudos ir Kultūros sekcijos 
vadovas š. Jonas Švoba ir jo vadovaujama ; 
sekcija suruošė devyniolikos menininkų 
kolektyvinę parodą. Šią labai sėkmingai 
praėjusią parodą atidarė LŠST c. v. pirm. 
V. Tamošiūnas ir J. Švoba balandžio 18 d., 
be to, trumpą žodį tarė LŠST c. v. moterų 
vadovė š. Kunig. Kodatienė. Šios parodos 
dalyvis puikus menininkas-portretistas A. 
Stauskas pareiškė, kad jis savo pieštąjį J. 
Basanavičiaus portretą dovanoja „Aušros“ ' 
lituanistinei mokyklai.

Parodos eksponatais gėrėjosi lietuviu vi
suomenė balandžio 17-25 dienomis Lietu- ! 
vių Namuose. Tai išskirtinio įdomumo, pa-i 
likusi daug neišdildomų įspūdžių paroda.! 
Eksponatų gausumas tiesiog užgožė neper- Į 
didžiausią salę, juo labiau, kad eksponatų 
apžiūrėti buvo atėję atidarymo dieną dau

KALNU VELNIAS
Mes jau įpratome į prastame popieriuje 

atspaustą ir šiaip taip įrištą lietuvišką kny
gą, kad tik ji būtų prieinama, kad tik lie
tuviai skaitytų. Kur tu čia su prabanga pa
sirodysi! Mes čia juk ir patys leidžiame 
šitaip skurdokai atrodančias knygas, veda
mi to švento tikėjimo, kad prabangiai at
rodančių niekas nepirks ir taip knygai ateis 
visiška pabaiga.

Bet kas gi gali nors kokį žodį pasakyti 
prieš gražiai išleistą knygą? Malonu tokią 
skaityti, vartyti ir lentynon padėti. Malonu, 
bet ne visiems ir ne visada pasiekiama.

O štai ateina dovana — lietuviška kny
ga — net iš Australijos, ir puošni. Austra
lija iš viso maža lietuviškų knygų tėra iš
leidusi, ir naująjį leidinį imi su viltim, kad 
tai gal graži nauja pradžia iš ten. Geras 
popierius, kietas drobinis viršelis, ir iliust
ruota ta knyga garsaus žmogaus — Vaclo
vo Rato.

Ta knyga — Agnės Lukšytės novelių rin
kinys Kalnų velnias, išleista 1000 egzemp
liorių H. Meiliūno, spausdinta „Minties“ 
spaustuvėje Sydney mieste. Ji yra 174 pus
lapių. Kaina Anglijoje ir Australijoje 5 
dol., JAV ir Kanadoje 5,50 dol. Kaina, ži
noma, gana rūgšti.

Knygon sudėta 14 dalykų. Ee abejo, tai 
pirmoji šios rašytojos knyga. Autorė dabar 
skaitytojui jau šiek tiek pažįstama iš pe
riodikos, kurioje buvo spausdinta dalis jos 
čia pakartotų darbų.

A. Lukšytės pirmoji nelaimė, žinoma, yra 
ta, kaip ir visų jaunesniųjų, kurie svetur 
pradeda rašyti: daugelyje tų savo novelių 
ji vaizduoja nebe tik svetimą kraštą, bet ir 
svetimą žmogų. Lietuvis jos kūriniuose jau 
labai retas sutvėrimas, toks retas, kad be
veik galėtum prieš jį su pagarba nusiimti 
kepurę, kaip prieš savo tautos palikuonį, 
vis dėlto dar atėjusį į raštus. O kai sveti
mas pasaulis ir kitataučiai žmonės sueina į 
lietuvio rašytojo knygos puslapius, tada iš
kyla painūs klausimai. Ar ta knyga tokia 
gera, tokia be galo kuo nors nauja ir įdomi, 
tikras grožinės literatūros indėlis, kad net 
turėtume džiaugtis? Jeigu taip nėra, tai 
kuo tada mes turime džiaugtis? Kitas tau
tas gerai perprasti, įsigilinti, taip sakant. į 
jų sielą, sakytume, reikia, tur būt, jose 
gimti. Taigi norėdami kitas tautas per lite
ratūrą pažinti, mes pirmiausia imsimės 
skaityti jų geriausių rašytojų knygas. Ta
da savo tautiečiu, rašančiu apie kitų tau
tų žmones ir nepajėgiančiu ypač išsiskirti,

giau kaip 300 žmonių. Jie visi buvo šaulių 
moterų pavaišinti kavute ir pyragaičiais: 
tuo pasirūpino St. Butkaus kuopos Moterų 
sekcijos vadovė š. Bronė Selenienė ir kitos 
sekcijos narės. Per visą savaitę parodos 
eksponatais pasigėrėjo daugiau kaip 500 
žiūrovų. Tai retenybė mūsuose.

Teko gerokai pasukti galvas, kaip sutal
pinti tokią gausybę eksponatų. Teko daug 
ir pasidarbuoti. Ypač daug rūpesčio ir su
manumo parodė Spaudos ir Kultūros sek
cijos vadovas š. Jonas Švoba, iš anksto su
maniai išvystęs ruošiamosios parodos rek
lamą: laikraščiuose, per abi Detroito radi
jo valandas, spausdintais skelbimais, ku
rie buvo visur dalijami, o ypač prie bažny
čių, be to, iškabinti visose lietuvių lanko
mose vietose atitinkami plakatai. Visuome
nė neliko skolinga. Užtat daugybę žiūrovų

mūsų džiaugsmas išvirsta į ne per daug ža
vų pasigėrėjimą: štai, ji ar jis parašė kny
gą! O jeigu parašė knygą, tai pagal visą 
cradicinį galvojimą išeina, kad yra didesnė 
ar didesnis už mus, kurie nepajėgtume pa
rašyti nieko.

Jeigu padėtume į šalį tokį, sakytume, 
nacionalistinį galvojimą ir pradėtume į A. 
Lukšytės noveles žiūrėti visokiomis ben- 
dražmoniškomis akimis, jos nelietuviškos 
temos pasirodytų labiau jai išeinančios į 
naudą negu lietuviškos. Du lietuviški daly
kai knygoje labiausiai išsiskiria — „činči- 
rinči“ ir „Vasara pasibaigė: cikados nuti
lo“. Bet nė vienas abiejų tų dalykų nėra 
kupini tokios natūralios šilumos, tokios me
niškai pagrįstos stiprybės, kaip kai kurie 
australiška tema kūriniai. Tuose australiš
komis temomis kūriniuose ne viename esa
ma nuotaikos, kuri net ir nesudėtingą no
velę padaro patrauklią net ir tuo atveju, 
jei jos veikėjai-žmonės nėra išryškinti 
(pvz., novelėje „Ateina vakaras nuo kal
nų“, sakytume, visa ką ir sudaro vien ta 
nuotaika, arba „Žiedas sutviska skaisčiau“, 
arba „Nešlifuoto opalo vėrinys“ ir kt.).

Kažkur teko skaityti, kad A. Lukšytė 
esanti australiška. Bet tuo, tur būt, reikėtų 
suabejoti. Tokie sutvėrimai, kaip cikados, 
aboridžinai ar činčirinči, yra australiški, 
bet jie niekur nėra esminiai dalykai, nie
kur, atrodo, net ir fono nesudaro novelių 
istorijoms. Taigi greičiau jos novelės ir bus 
tokios bendražmoniškos su australiškais 
pagražinimais, su ta neišvengiamybe, kad 
jos turi kur nors vykti, o kai autorė gyve
na Australijoje, tai ir jos kūriniai, šiaip ar 
taip, yra priversti pasidaryti australiškais.

Be kita ko, A. Lukšytės novelėse kažkur 
kažkas kalba apie egzotiką. Man rodos, ta
sai žodis kažkaip gerokai tinka jos siužetų 
pasirinkimui. Jau minėjome, kad A. Luk
šytė ne vienu atveju sugeba sudaryti nuo
taiką. kuri jos kūrinyje būna pagrindinis 
dalykas, čia jai nemaža padeda ir retų, eg
zotiškų dalykų pasirinkimas savo novelėms 
— reti, ypatingi žmonės, reti nuotykiai, ne
kasdieninės situacijos. Egzotiką dar labiau 
išryškina ir jos žmonių tikra tarptautinė 
kolekcija. Jos veikėjai nėra vien austra
lai ir lietuviai, bet ir žydai, ukrainiečiai, es
tai, italai, miestiečiai ir kalnų gyventojai, 
pagal profesiją darbininkai, valdininkai, 
gyvačių gaudytojai. Ta šitaip suprastoji eg
zotika, atrodo, padeda autorei ne tik nuo
taiką sudaryti, bet ir skaitytoją sudominti, 
įvairumo pasiekti. K. Abr. 

pavyko sutraukti parodon. O sutalpinti tiek 
daug eksponatų — tapybų, keramikos ir 
mozaikos-vazų, meninių mozaikos stalelių, 
lėkščių, puodelių, dubenių, koplytstulpių, 
tautodailės kūrinių, mažų skulptūrų, audy- 
bos dalykų, juostų, tautinių drabužių (mo
terims) medžiagų — nepakako vien rūpes
tingos organizacijos, bet prireikė daug dar
bo rankų.

Dalyvavo šie įvairiarūšio meno mėgėjai: 
Vanda Balynienė (tapyba), Jurgis Baub
lys (įvairūs medžio darbai), Jonė Beržans- 
kytė (keramika ir mozaika), Alė Butkūnie- 
nė (tapyba), Irena Čemiauskaitė-Christou 
(grafika, tapyba, keramika), Albinas Gri
gaitis (tapyba), Juozas Jasiūnas (audybos 
menas — lietuviški tautiniai drabužiai-au- 
deklai), Antanina Jonynienė (mozaika), 
Jonas Kavaliauskas (modernioji tapyba), 
Kunigunda Kodatienė (tapyba), Sofija Pet- 
ravičienė (keramika), Aldona Petrauskaitė 
(tapyba, grafika), Aleksandras Stauskas 
(figūrinė anglies ir pieštuko tapyba), Pra
nas Zaranka (tapyba), Ringailė Zotovienė 
(tapyba). Danguolė Jurgutienė (tapyba), 
Viktoras Perminąs (medžio mozaikos 
pav.), Eleonora Rastenienė (meniški spal
votų siūlų mezginiai-pagalvėlės), Irena 
Vizgirdaitė.

Tiesą sakant, net ir dideię reklamą pa
naudojus, nepavyko visų Detroito meninin
kų šion parodon sutelkti. Profesionalai ne
dalyvavo, be to. ir mėgėjai nebuvo visi... 
Jeigu visi dalyvautų, kad ir po 5 savo dar
bus pateikdami, jokiu būdu jų negalima 
būtų šioje salėje sutalpinti, reikėtų kur 
kas didesnės.

Nemanome, ir pagaliau tai ne mūsų tiks
las kiekvieną parodos dalyvį pristatyti ar 
jų darbus įvertinti. Vieni jų buvo aukšto 
meninio lygio, kiti vidutinio: vieni baigę 
(jaunesni) amerikines meno mokyklas (tai 
jau modernaus meno atstovai), kiti lankę 
ar baigę kokius nors kursus (pvz., kerami
kos), o dauguma jokių meno mokyklų nė
ra lankę — jie gimę atsinešė savo talentus. 
Daugiausia buvo išstatyta tapybos paveiks
lų, kiek mažiau akvarelės ir akrilikos.

Tačiau išskirtinai gerų menininkų nega
lima nutylėti. Dail. Vanda Balynienė jau 
seniai reiškiasi Detroite savo puikiai pavy
kusiais peizažais, jūromis ir laivais. Ir šį 
sykį jos išstatytieji aliejiniai paveikslai bu
vo įdomūs. Dominavo tamsios spalvos. Ma
tyti modernizmo žymių. Tie jos paveikslai 
ir traukė žiūrovų dėmesį. Toliau — Jurgis 
Baublys, visuomenės veikėjas, agronomas, 
LŠST c. v. I-sis sekretorius, kultūrininkas 
ir dailininkas, kuris sugeba medžiui įkvėpti 
gyvybės žymių. Jo kūryba įvairi. Pvz., Lie
tuvių namus Detroite puošia įvairių Lietu
vos miestų herbai — spalvota mozaika. 
Šviesių spalvų vaza — mozaika, lietuviško 
spalvingo rašto grožiu pasipuošusi. Medžio 
darbams atstovavo koplytstulpiai, lietuviš
ka sodyba su klėtele, Kauno kultūros mu
ziejaus modeliai. Kol kas muziejaus mode
lis neturi sodelio, nežinomo kareivio pa
minklo, -nepriklausomybės paminklo, mu
ziejaus bokšto ir daugybės sodelį puošusių 
tautos didvyrių, žadintojų biustų. Ypač 
įdomus ir labai vertinamas Lietuvos relje
finis modelis, 1:532.000 masteliu apskai
čiuotas, bet jau buvo Lietuvių kultūros klu
bo paskaitoje rodomas ir sukėlė didelį susi
domėjimą. šiame reljefiniame žemėlapy 
gipsu ar kita medžiaga pavaizduoti visi te- 
reno skirtingumą, kalnai ir slėniai, upės ir 
ežerai—upės vingiuojąs! gyvatės vingiais ir 
dažytos juoda spalva, ežerai mėlyni, visas 

reljefas dažytas tamsiai ruda spalva. Dėl 
Lietuvos sienų ir jam buvo įvairių neaiš
kumų, ir jis panaudojo tas sienas, vietoves, 
upes ir ežerus, kurie buvo 1920 m. Lietu
vos ir Sovietų Rusijos sutartyje paminėtos. 
Tai didelių gabumų skulptorius, medžio 
drožinių menininkas, mozaikas. Jo visi kū
riniai tarnauja ateities Lietuvai. Jis suge
bėjo iš medžio išdrožinėti senovines archeo
logines iškasenas: durtuvus, kirvukus, sag
tis, apyrankes ir kitokius senovės lietuvių 
vartotuosius ginklus, įvairias moterų puoš
menas. Kiekvienas žiūrovas stebėjosi tų 
dalykų tikslumu, primenančiu metalus: 
auksą, sidabrą, plieną-geležį ir t. t.

Ringailė Zotovienė pasireiškė kaip stipri 
menininkė. Čia jau aiški Dievo dovana, ku
rią ji paveldėjo iš savo tėvo brolio, žymaus 
dail. Vyt. K. Jonyno. Jos grafika ir portre
tas turi profesionalinės dailininkės iškilių 
žymių. Išstatytieji paveikslai traukė žiūro
vų dėmesį.

Irena Černiauskaitė, moderniojo meno 
atstovė, baigusi amerikinio meno aukštąją 
mokyklą bakalauro laipsniu. Tai gabi ir 
talentinga menininkė.

Albinas Grigaitis — mėgėjas, kol kas ne
pretenduojąs į profesinius dailininkus. Bet 
jo peizažai, vaizdeliai natūralūs, įdomūs ir 
publikai patiko. Iš penkių net du savo pa
veikslus jis pardavė.

Juozas Jasiūnas yra baigęs Lietuvos me
no mokyklą Kaune. Reiškėsi kaip dailinin
kas, bet šiuo metu audžia gražius, vingu- 
ringus lietuviško tautinio rašto audinius. 
Visos Detroito ponios, norėdamos papuošti 
savo lietuviškas lėles, iš jo gali gauti tokių 
medžiagų, kokių jos ieško

Jonas Kavaliauskas, jaunas vyras, be
rods, jau baigęs amerikinę aukštąją meno 
mokyklą. Jo puikūs moderniojo meno kūri
niai kreipė daugiau jaunesniojo amžiaus 
lankytojų dėmesį.

Antanina Jonynienė, berods, jokių meno 
mokslų nebaigusi, bet jos keramikos-mo- 
zaikos darbai su lietuviško rašto žymių 
puošmenomis visus žavėjo. Ji nemaža savo 
gražių ir įdomių kūrinių, daugiausia vazų 
ir lėkščių, pardavė susidomėjusiems lanky
tojams. Jos vardas ir kūrybiniai darbai jau 
kiek metų kelia lietuviškos visuomenės su
sidomėjimą. Daugis detroitiečių yra įsigiję 
jos rankomis (mozaika) išpuoštas vazas, 
stalelius, lėkštes.

Šaulė Kunigunda Kodatienė jau išėjusi 
iš mėgėjų eilių, bet vis dar ieškojimų kely. 
Jos paveikslai, kai kurių žinovų tvirtini
mu, yra labiau patrauklūs ir įdomūs tie, 
kurie apvilkti moderniu spalvingu rūbu ir 
net abstraktai. Ji yra suruošusi 3 indivi
dualias savo meno darbų parodas.

Sofijos Petravičienės keramikos gaminiai 
(buvo išstatyta bene 40 puodų, vazelių, du
benių, lėkščių, puodelių) nesukėlė didesnio 
dėmeso. S. Petravičienė mūsų apylinkėse, 
Lansinge ir kitur jau žinoma daugelį metų.

Pranas Zaranka šįkart visus nustebino 
savo nauju talentu — tapyba. Mes jį jau 
daugelį metų pažįstame kaip gerą, moks
lus baigusį solistą tenorą, mokytoją litua
nistinėje mokykloje, gabų paruošėją vaikų 
vaidybai, vaikų choro vedėją, gabų plunks
nos valdytoją ir ilgametį Darbininko ir ki
tų laikraščių bendradarbį, bet šįkart jis 
gražiai užsirekomendavo kaip dailininkas. 
Jo peizažai buvo dėmesio centre. Iš savo 5 
išstatytų aliejaus tapybų pardavė net 3!

Tarp lankytojų buvo nemaža ir kitatau
čių. Tarp portretistų be konkurencijos ėjo 
pirmuoju Aleksandras Stauskis.

Ši Stasio Butkaus šaulių kp. suruoštoji 
meno paroda ilgai pasiliks detroitiečių lie
tuvių atmintyje. Be abejo, tokios parodos 
rengtinos ir ateityje.

V. Mingėla

KĄ ŽMONĖS SAKO?
Kiekvienas sveiko galvojimo žmogus no

ri, — ir turi, — turėti gerą vardą. Kitaip 
sakant, turi būti visų gerbiamas. Geras 
vardas — geras pasisekimas.

Ar tai lengvai pasiekiama? Ne! Dar nė
ra gimęs tas, kuris būtų visiems patikęs ir 
įtikęs.

Net mūsų Išganytojas, Jėzus Kristus, pa
ti tobulybė ir šventumas, asmuo, kuriame 
niekas negalėjo įrodyti nuodėmės, — nebu
vo visų gerbiamas.

***
Ne tuščiai Kristus klausia savo apašta

lus:
— Ką minios sako mane esant? Ką jūs 

sakote mane esant? (plg. Luk. 9.18).
Kristui nereikėjo atsakymo. Kaip Die

vas Jis žinojo viską. Ir jam žmonių nuomo
nė mažiausiai rūpėjo. Jis tik norėjo sustip
rinti savo apaštalus ir vėlesnių laikų savo 
sekėjus, kad į Jį tikėtų nesvyruodami. Ir 
tuoj Kristus nurodė, kad, ir gerą vardą 
turintiems, gali būti labai skaudus kelias.

-— Žmogaus Sūnus turi daug kentėti, bū
ti atmestas, būti užmuštas...

Toks yra kelias tų visų, kurie savo ge
rais darbais, savo gražiomis intencijomis 
rūpinasi įsigyti gerą vardą, kad žmonės 
jais pasitikėtų ir jiems pritartų. Visi vei
kėjai turi būti pasiruošę gal šiandien, gal 
rytoj, būti atmesti ar net morališkai už
mušti.

Kad taip yra, daugelis esame patyrę sa
vo asmeniškame gyvenime.

Ir kas seka? Ar nusivylimas? Metimas 
darbo? Išsižadėjimas savo kilnių tikslų? 
Pasitaiko visko.

Neturi įvykti nei vieno, nei kito. Čia į pa
galbą ateina šv. Paulius apaštalas, patar
damas kiekvienam veikėjui apsivilkti Jėzu
mi Kristumi ir tapti su Juo viena (Gal. 3, 
27-29). Tai yra veikti ir dirbti, siekti gero 
vardo ir našių darbo vaisių ne vienam, bet 
vienybėje su Dievu. Vienybėje per maldą 
ir sakramentus. Tuo bus išvengiama nusi
vylimo ir to jautraus jausmo: ką kiti apie 
mane sako.

Jei siela jaučiasi vienybėje su Dievu, ji 
jaučiasi rami, nesudrumsčiama, žmogus ta
da žino, kad kitų žmonių nuomonė yra pra
lekiantis vėjo švilpimas, kad jis už savo 
darbus atsakingas tik Dievui.

Svarbiausias klausimas yra: ne ką žmo
nės apie mane sako, bet ką Dievas apie 
mane mano? Jis galutinis mano Teisėjas 
ir mano darbų Atlygintojas.

***

Į tave, Viešpatie, keliu savo sielą... Tavi
mi pasitikiu, todėl nebūsiu sugėdytas (Ps. 
24).

A. J. S.

A. K. MIKUCKIO LAIMĖJIMAS

17 m. amžiaus Algimantas-Kazimieras 
Mikuckis, baigęs Lojolos aukštąją mokyk
lą, konkurso keliu laimėjo „Firestone Col
lege Scholarship“ — ketveriems metams 
stipendiją studijuoti bet kuriame universi
tete. Stipendijos dydis 8.000 dolerių.

Jaunasis Algimantas - Kazimieras yra 
veiklus lietuviuose.
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— Jie mirė kacete... — ne klausiu, bet 
pasakau, nes man tai aišku iš jos balso to
no ir veido išraiškos.

— Taip: mano septynerių metų sūnelis, 
vyras, motina, tėvas, dvi seserys, visi gimi
nės... aš viena likau...

— Klaiku...
— Kas, ar klaiku dėl to, kad kacete mi

rė?
Jos klausimas tiesiog iššaukiantis, ir aš 

bijau ką nors prasitarti.
— O aš tvirtinu, kad klaiku tada, kai 

žmogus, pergyvenęs visas kaceto baisybes, 
lieka gyventi. Kažko negailėčiau, kad ma
nyje nebūtų buvę tokio gajaus noro gyven
ti.

— Tikiu, kad turėjot baisių pergyveni
mų...

— Aš nežinau, ar žodis „baisus“ tinka 
kaceto siaubui aptarti. Reikėtų nukalti ko
kį nors naujadarą.

Ji minutėlei nutyla, ir jos veido bruožuo
se atsiranda skausminga išraiška. Kiek pa
tylėjus, vėl prašneka balsu, kuriame virpa 
graudumas:

— O, kodėl aš nepasekiau savo sesers Ra
chelės pavyzdžiu? Kai mus paskyrė links
miesiems namams — ji persipiovė venas ir 
mirė.

Išskaitau jūsų akyse gailestį ir pasibai
sėjimą... taip, tai buvo neįsivaizduojamo 
pasibaisėjimo valandos... jos tęsėsi dieno
mis, mėnesiais, metais. Jos tęsėsi mano sie
loje ir iš kaceto išvaduotai dar ilgai. Jos 

tęsėsi iki tol, kol dar buvo svarbu, kad 
jaunystės svajonės tapo supurvintos, ap
juoktos.

— Jūs tikriausiai buvot labai stiprios 
sveikatos, kad galėjot išlikti gyva tokiose 
sunkiose sąlygose?

— Ne, nebuvau ypatingai stipri. Dažnai 
esu klausus save, kas mane išlaikė sveiką 
kūnu ir siela sąlygose, kurios nužudė dau
gelį moterų, už mane stipresnių fiziškai ir 
psichiškai, ir. esu tikra — žinau atsakymą. 
Tačiau jūs tikriausiai juoksitės. kai pasa
kysiu.

Jai nutilus, lyg abejojant, ar sakyti, ar 
ne, pajuntu savy degantį norą sužinoti, kas 
buvo jai, kaip tam skęstančiam šiaudelis, 
kurio ji griebėsi sunkiausiose gyvenimo 
valandose, ir pradedu save girti:

— Ne. aš nesu vienas iš tų žmonių, kuris 
iš ko nors juoktųs. Niekada neišjuokiu to. 
kas kitam žmogui šventa, visuomet sten
giuos suprasti. Mane žmonės ir jų pergyve
nimai visada labai domino...

Tikriausiai mano pasigyrimas palenkia 
ją išsisakymui, kurio ji pati troško. Jos vei
das tarsi sušvinta, ir. įsmeigus akis tolyn, 
ji pasakoja:

— Žinau, kad jums gali atrodyti neįtikė
tina, bet mane kūnu ir protu sveiką išlaikė 
vizija. Kai kacete grįždavau iš seksualinių 
orgijų, kuriose vokiečių SS karininkai ir 
mes. žydės, buvom partneriais, aš atsigul
davau aukštielninka savo lovoje ir mintyse 
pradėdavau kalbą su Jehova. Aš esu nesu

skaitomą daugybę kartų jo klausus: „O, 
Jehova, kodėl tu man skyrei kentėti taip 
šlykščiai?“ Aš esu įsitikinus, kad, klausy
damas desperatiško mano sielos šauksmo, 
Jis apdovanojo mane vizija.

Prasidėdavo taip: tamsiame barako kam
pe, į kurį įsmeigtos mano akys —■ nušvinta. 
Iš pradžių matau Bukarešto gatvių praei
vius. Seniai matyti veidai šmėkšteli prieš 
akis, o vėliau nusitiesia plati gatvė, pasi
girsta žirgo kanopų dundėjimas ir pasiro
do ji — elegantiška rumune, važiuojanti

Agnė Lukšytė
romėniško stiliaus vežime. Skrybėlės šy
das, lyg perregima migla, supa jos kilnių 
bruožų veidą. Aš, rodos, palieku savo kū
ną lovoje ir kaip pūkelis kylu aukštyn, 
aukštyn... ir štai — esu ta rumune vežime. 
Jausmas toks nuostabus, kad jis tiesiog ne
aptariamas žodžiais: kažkas lengva, džiugu, 
ir... aš esu kilni. Taip, aš jaučiuos nepa
prastai kilni ir švarios sielos. Skrybėlės 
šydo plevenimas vėsina karštą mano vei
dą...

Nežinau, kada pereidavau iš vizijos į 
miegą ir nuostabių sapnų karalystę... ne
būdavo jokios ribos. Tik rytą aštrus švil
puko skardenimas pabudindavo mane į kie
tą, kaip ta kacetinė lova, realybę. Tačiau 
mano siela būdavo pailsėjus, tvirta, ir aš 
su pasiryžimu sau sakydavau: „Atlaikysiu 
ir šį vakarą... atlaikysiu ir kitus vakarus, 
nes manęs Jehova dar neapleido“.

Žydė nutyla, o aš kurį laiką sėdžiu lyg 

pritrenkta. Pagaliau priverpiu save kalbė
ti, nes jaučiu, kad ji laukia iš manęs nors 
kelių žodelių.

■— Matot, sakėt, kad juokčiaus! Priešin
gai, aš nė neabejoju, kad jūsų sugebėjimas 
maldoje atsikratyti visų šlykštynių išlaikė 
jus nepalūžusią nei dvasiškai, nei fiziškai!

Kai ji tyli, žiūrėdama tolyn apsiniauku
siomis akimis, priduriu:

— Nesvarbu, kad gyvenimas kartais yra 
sunkus. Gyventi visvien įdomu.

— Įdomu? Norėčiau žinoti, ką jūs saky
tumėt mano vietoje.

— Jūs dabar, tur būt. gerai gyvenat, tu
rit šeimą...

— Taip, turiu vyrą ir jo dukterį. Turiu 
šeimą, bet ne tokią, kokią buvau Rumuni
joje sukūrus.

Jos žodžiuose skamba nusivylimas. Ji su
murma tarsi sau:

— Ko kito gali tikėtis moteris, kurios 
jaunystė suvyto gėdos namuose?

Ji ilgai žiūri į savo tuščią kavos puodelį, 
kurio kraštuose pridžiūvusios kavos putos.

— Drumzlės, drumzlės... Neapykanta ir 
kerštas yra gyvenimo drumzlės. Žmonės 
nors kartą turėtų šių biaurių jausmų atsi
kratyti — išgalvoti jų vieton ką nors kil
naus ir prasmingo.

Grįžtant prie to Eichmano, nuo kurio 
kalba prasidėjo ir taip toli nuklydo — ko
kia prasmė žudyti? Vokiečiai niekada nepa
mirš, kad svetimos valstybės jų vadus tei
sė ir tuo kišosi į jų vidaus gyvenimą: nie
kada nepamirš, kad žydai jiems keršijo. Ir 
vėl, ir vėl viskas suksis tame užkeiktame 
rate, iš kurio išsiplėšt! niekas neieško nau
jų būdų.

Ji pastumia kavos puodelį į vidurį sta
lelio ir energingai atsistoja.

— Gana plepėti — mano kava jau išger
ta. Malonu buvo jums, nepažįstamai mote
riai, išsakyti savo mintis... Dabar turiu 
skubėti namo, nes mano vyras su dukte
rim ten, siuvykloje, tiesiog užgulę prižiūri 
siuvėjas: graikes, itales, maltietes ir tik 
kala šilingą prie šilingo. O aš, jų nuomone, 
sėdžiu nieko neveikdama ir išleidžiu sun
kai uždirbtą pinigą.

Žodį „sunkiai“ ji ištaria su ryškia ironi
ja.

— Tikrai retai kada tenka su nepažįsta
mu žmogum taip įdomiai pasikalbėti. Ačiū 
jums, — pasakau.

— Ačiū jums už kantrų klausymą. Jūsų 
kava, tur būt, jau atvėso, bet dar pusė puo
delio likę. Pabaikite jį gerti skonėdamas! 
kiekvienu lašu. Atsiminkit — antroji ka
vos puodelio pusė yra pati skaniausia. Ji 
neperkaršta. taigi nenudegina. Visus sko
nius pajunti atskirai: cukraus saldumą, 
pieno kvapnumą ir kavos kartumą.

Sudiev. Gal kada nors vėl netikėtai pasi
matysim?

— Sudiev. — ištariu balsu, kuris, esu 
tikra, išduoda mano gilią pagarbą jai, nes 
ji, palipus keletą laiptų žemyn, atsisuka ir 
šypsodamasi linkteli man galvą.

Kurį laiką stebiu ją, einančią gatve. Jos 
išvaizda, apsirengimas niekuo nesiskiria 
nuo kitų senyvų moterų. Sutikčiau ją gat
vėje, kaip praeivę, — net nė nepažvelgčiau. 
Prie kavos puodelio ji atidengė man savo 
daug kentėjusią sielą ir liko man reikšmin
ga asmenybė.

Pakeliu kavos puodelį ir, pradėji 
negaliu neprisiminti jos patarimo: 
nai skonėtis kiekvienu likusiu lašu.
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Šiemet sukanka 125 metai, kai gimė di
dysis spaudos draudimo laikų knygnešys, 
žmonių vadinamas „knygnešių karalium“ 
Jurgis Bielinis. Tai buvo anais laikais žy. 
mus lietuviškos spaudos platintojas, švie
tėjas ir nenuilstantis kovotojas už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jis visą savo amžių ko
vojo su rusais dėl lietuviškojo rašto, vado
vaudamas ir pats dalyvaudamas pirmose ir 
pavojingiausiose kovų fronto linijose.

J. Bielinis gimė 1846 m. kovo 16 d. Pur- 
viškių km., Nemunėlio-Radviliškio vis., Bir
žų aps. Jurgis buvo vyriausias Bieliniu sū
nus, tai dar vaikystės dienomis jam teko 
įsijungti į žemės ūkio darbus ir greitai pa
stebėti dvarininkų daromąsias žmonėms 
skriaudas. Ypač jį paveikė mirtis tėvo, ku
rį palaužė vietos dvarininko daromosios 
skriaudos. Tuomet Jurgis, klūpodamas prie 
mirštančio tėvo lovos, pasiryžo kovoti su 
savo tėvo ir kitų žmonių skriaudikais. Kar
tu jam kilo mintis mokytis ir lavinti protų, 
nes bemoksliu! žmogui sunku pasaulyje su
rasti teisybę. Kiek aptvarkęs ūkio reikalus, 
išvyko į Šiaulius, vėliau persikėlė į Rygą, 
o po kiek laiko į Mintaują. Dienomis dirbo, 
o naktimis mokėsi. Išmoko lietuviškai skai
tyti ir rašyti ir taip pat vokiečių, latvių, 
lenkų ir rusų kalbas. Sugrįžęs į namus,

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
EINU

Ponas Dunda mane sugundė. Tikrai, rei
kia nueiti, juk nesu toks aprūkęs ir juodas, 
kaip mūsų fabriko kaminas. Kultūrinė 
veikla prie širdies, nors į valdžią įsimušti 
neturiu laimės. Į kandidatus įsimaišau, o 
toliau nė iš vietos. Visai kas kita ką nors 
parašyti, j rašančiųjų tarpą įsitrinti, tai 
jau sena mano svajonė! Esu bandęs!

Lėtai eidamas į klubą, atsimenu. Buvau 
įžengęs į pradinę, kuri įtaisyta miestelio 
grūdų sandėlyje. Taigi ėjau mokslus ir žo
dį po žodžio galėjau suręsti į sakinį, kaip 
žagarus į tvorą. Dėdienė atkreipė į mane 
akį.

— Parašyk laišką rręano pusbroliui į 
Ameriką, — paprašė ir pasikvietė.

Nuėjau plunksna apsiginklavęs. Dvaro 
rūmai tarp topolių, pro mažą, sulopytą lan
gelį šviečia, o viduje molinė asla nevisai 
lygi, ir staliukas keverzuoja.

— Jei gražiai parašysi, dolerių atsiųs, ir 
pačiam už darbą bus atlyginta, — pažadė
jo dėdienė.

Susikaupiau plunksnakotį grauždamas ir 
pradėjau: „Tegul bus pagarbintas... ir su 
tamstos atsakymu ant amžių amžinųjų“ ir 
toliau, dėdienės nuomonės pasiklausęs, apie 
dolerius priminiau taip švelniai, diploma
tiškai: „Lauktume iš tamstos, kaip Dievo 
malonės“...

Baigęs visą kūrinį perskaičiau, ir dėdie
nė nelaukdama apsiašarojo, pusę bliūdelio 
ožkos pieno ir juodos duonelės gabaliuką 
padėjo.

— Vaišinkis, vaikeli, — dar paragino ir 
skarele akis apsišluostė.

O po kiek laiko dėdienė atėjo su atsaky
mu, visa nušvitusi.

— Štai, atėjo laiškas iš Amerikos!
Matyti, grubiais pirštais buvo sukreivo- 

ta, bet šiaip taip perskaičiau:
„Dolerius' užsidirbu, jei laukiate malo

nės, rašykit tiesiai ponui Dievui, gud bai“.
Jau dabar žingsniuoju pro miesto parką, 

ir meno galerijos bokštas spraudžiasi tarp 
senų medžių. Pakalnėje švyti ežeriukas. 
Atsimenu ir antrą bandymą į spaudą.

Tai buvo kiek vėliau. Kaimynas pasi
kvietė į vestuves. O kai linksmybės jau 
buvo gražiai įsibėgusios, kaimynas alaus 
ąsotį į rankas man įspraudė ir, nuošaliau 
pasivedęs, išklojo: 

uždirba aukštą ir pastovų nuošimtį, investuoti
BALTIC SAVINGS & Investments co.

Atidarius depozito sąskaitą Baltic Savings 
& Investments Co., Jūsų sutaupos duos gerą 
nuošimtį, ir nebus jokitj 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.

skaitė įvairias knygas, gilino mokslo žinias 
ir tapo tvirtu lietuviu. Ir kartu nusistatė 
svetimiems netarnauti. Pašauktas į rusų 
kariuomenę, pasišalino iš namų ir slapstė
si. Protarpiais sugrįždamas į namus, jau 
parsinešdavo knygų, kurias slaptai ir atsar
giai skaitydavo. Tai buvo lietuviškos kny
gos, kurios caro valdžios jau tada buvo už
draustos skaityti.

V. VYTENTETIS

Aiškumo dėlei tenka priminti, kad lietu
viškas knygas spausdinti, platinti ir skaity
ti oficialiu raštu uždraudė Vilinaus gene
ralgubernatorius Kaufmanas 1865 m. rug
sėjo 26 d. Tuo laiku J. Bielinis buvo apie 
19 m. amžiaus ir jau visiškai susipratęs lie
tuvis.

Dalinai praėjo jam grėsę pavojai, ir J. 
Bielinis nutarė stoti į Kauno kunigų semi
nariją. Jis matė, kad kunigui yra geriausia 
dirva dirbti savųjų tarpe. Sutaupęs trupu
tį pinigų, pasiekė Kauną. Geležinkelių sto
tyje pasidėjo ryšulius ir atsisėdo pailsėti. 
Po vargingos kelionės tuoj pradėjo jį imti 
saldus miegas, ir jis nejučiomis užsnūdo.

— Matai, darau, ką galiu. Svečių pasi
kviečiau ir tavęs nepamiršau. Klebonas dvi 
dienas gale stalo jau išsėdėjo. Muzikantai 
nesustodami į triūbas pučia. Jaunoji visą 
laiką šypsosi. Net pirmosios naktelės dar 
neteko paragauti. Tai būtų gerai, kad pa
rašytumei į spaudą. Be to, žinai, ir visuo
menės veikloj dalyvauju, — aiškiai išdėstė 
visą reikalą.

Ir man pasidarė visai aišku, kad parašy
ti būtinai reikia. Nelaukdamas parašiau ir 
seniūnui atidaviau, kad nuneštų į paštą.

Po poros savaičių „Ūkininko patarėjuje“ 
atspausdintas mano kūrinys: Vestuvės bu
vusios triukšmingos. Svečių ir gėrimų ne
trūkę, bet alus buvęs perrūgęs. Jaunoji sve
čių nebučiavusi, ir jaunasis galėjęs būti 
jaunesnis, o dūdos trečią rytą užmigusios...

Kaip dabai- atsimenu, tai buvo tikra tei
sybė, grynas faktas, bet kaimynai į savo 
pirmgimio krikštynas nepakvietė.

Nuo parko vartų kertu Manningham La
ne ir pasileidžiu žemyn, štai ir Oak Vilias. 
Anksčiau čia gyvenę miesto turtuoliai, bet 
dabar savo vilas užleidę kitiems. Dabar čia 
ir mūsų namai, o netoliese latvių, estų ir 
ukrainiečių klubai.

Naujai išpiltoje gražioje gatvėje ištisa ei
lė automobilių. Tai mūsų tautiečiai iš pla
čios apylinkės šitaip sušvilpia savo namuo
se pasisvečiuoti.

Įsuku j kiemą, medžiais apsuptą. Čia pat 
ir prie verandos gausūs rožių kelmai, tai 
administratoriaus darbas. Jis perka, sodi
na ir pinigo neprašo. Kartą medžius apge
nėjo, tik stuobriai liko, bet vėliau atžalos 
dar gražiau išsiskleidė.

Verandoje stovi ponas Dunda ir aiškiai 
šypsosi.

— Matai, ateini! — ir tuojau šoka prie 
reikalo. — Kalbėjau su valdžia. Rašytojui 
etato šiuo tarpu nėra, įstatai nepramato, ir 
taip pat jokios kategorijos iš klubo iždo. 
Bet laisvu stebėtoju prie valdžios galėsi da
lyvauti ir apie įvykius parašysi, savo nuo
savą rašomąją medžiagą panaudodamas. 
Bet nenusimink! Ir aš į valdžią labai ne
šoku. Geriau taip, kaip kokioje tarnyboje, 
iš aukšto į reikalus žiūrėti!

Ir ranką ant peties padėjęs, ponas Dunda 
patraukė mane į vidų.

A. Bučys 

Bemiegantį kažkas apvogė: pabudęs nera
do savo ryšulių nei kišenėse pinigų. Po to 
dar turėjo vargingesnę kelionę, iki sugrįžo 
į namus.

Po nepavykusios kelionės J. Bielinis su
situokė su Ona Brazauskaite, kuri visą lai
ką buvo ištikima vyro globėja, saugotoja ir 
šeimos auklėtoja. 1931 m. O. Bielinienė dar 
gyveno tame pačiame Purviškių km. ir bu
vo sulaukusi apie 70 m. amžiaus. Tai buvo 
antrosios J. Bielinio vedybos. Pirmąjį kar
tą vedė dar neturėdamas nė 20 m. amžiaus, 
ir po metų mirė jo žmona.

J. Bielinis pradeda žmones agituoti, kad 
jie savo vaikų neleistų į rusiškas mokyklas. 
Rusai, pastebėję, kad apylinkės mokyklose 
sumažėjo vaikų skaičius, tuoj pradėjo ieš
koti kaltininkų. Paaiškėjo, kad žmones pa
veikė Bielinio kalbos, tai rusai jį areštavo 
ir išvežė į Biržus. Policijos pristovas (nuo
vados viršininkas) pradėjo vesti kvotą. Bie
linis drąsiai prisipažino, kad jis kurstęs 
tėvus neleisti vaikų į rusiškas mokyklas. 
Pristovas net išsižiojo, išgirdęs tokį nelauk
tą atsakymą. Tai kodėl? Bielinis išdidžiai 
jam atsakė: „O ką tamsta darytum, jei vėl 
ateitų į Rusiją totoriai, kaip buvo kadai, 
prieš kelis šimtus metų, ir kad jie verstų 
tamstą savo vaikus totoriškai mokyti?“ 
Nieko nelaimėjusi, po kelių savaičių polici
ja J. Bielinį paleido iš kalėjimo.

Grįžęs į namus, kurį laiką jis dirbo ūkio 
darbus. Bet jo mintys nenurimo, veržėsi į 
laisvę, į platųjį pasaulį. Pasitaikius progai, 
keleriems metams išnuomojo savo ūkį ir 
gavo 300 rublių. Nuvykęs į Belgiją, at
spausdino Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos 
žemėlapį. Iš tų 300 liko vos tik keli rubliai. 
Bet džiaugėsi, kad galės parodyti pasau
liui, kokia Lietuva buvo plati ir galinga. 
Bet ir vėl nelaimė: grįžtantį iš Belgijos, jį 
sulaikė vokiečių pasienio muitinė ir kon
fiskavo visus žemėlapius. Nusiminęs nuvy
ko pas vysk. M. Valančių pasiskųsti savo 
nelaimėmis. Vyskupas jį suramino, davė į 
Tilžę nunešti 3.000 rublių ir sumokėti už 
ten išspausdintas lietuviškas knygas. Vys
kupo palaimintas, ir vėl išvyko į pavojingą 
kelionę. Kelionė pavyko laimingai, išpildė 
vyskupo prašymą, o grįždamas parsinešė 
ryšulį lietuviškų knygų. Ir taip pradėjo 
dirbti kilnų lietuviškos spaudos platinimo 
darbą.

Atvykęs į Žąslių parapiją, sužinojo, kad 
rusai atėmė iš katalikų Paparčių vienuoly
ną ir jį atidavė pravoslavams. Tai, pasita
ręs su žymesniais katalikų veikėjais, nuta
rė bylinėtis. Byla tęsėsi ilgesnį laiką ir pa
galiau pateko į aukščiausiąjį Rusijos teis
mą. Pravoslavai, matydami, kad kartais ga
li pralaimėti bylą, pradėjo vyriausybei 
siuntinėti skundus. Esą, Žąslių katalikai 
ruošiasi sukilti prieš valdžią, o jiems vado
vaująs kažkoks Jurgis Bielinis. Į Žąslius 
privažiavo daug rusų policijos, prasidėjo 
tardymai, kratos ir suėmimai. Tuo tarpu J. 
Bielinis buvo apsistojęs vieno žydelio kar- 
čiamoje. Žydelis, pajutęs pavojų, perspėjo: 
„Ui, Bielini, slėpkis, nes jie tamstą paims, 
ir tamsta būsi kaput!“ Bielinis persirengė 
ir išėjo. Miestelio pakraštyje pastebėjo 
uriadninką ir grįžo atgal. Įnėrė į artimi&u- 
sią kiemą ir pasislėpė už vartų. Bet uriad- 
.linkas greitai atskubėjo iš paskos ir parei
kalavo parodyti pasą. Bielinis viena ranka 
ištraukė pundą pinigų, o kitoje rankoje su
blizgėjo revolveris, kurį jis įrėmė į uriad- 
ninko krūtinę. Uriadninkas net aiktelėjo 
iš baimės ir pritūpė prie žemės. Bielinis 
griežtu balsu sušuko: „Pasirink: pinigus ar
ba kulką“. Uriadninkas „malonėjo“ pasi
rinkti pinigus, abudu atsiskyrė ir nuėjo sa
vais keliais. Bet nuo to laiko Bielinio var
das amžinai jiasiliko įrašytas į neištikimų
jų knygas.

Rusai labai stipriai saugojo Vokietijos 
pasienį. Ne tiek jiems rūpėjo vokiškas spi
ritas, šilkas ir kitokia kontrabanda, kiek 
lietuviškos knygos. Jie žinojo, kad Tilžėje 
kasdien šimtais yra spausdinamos knygos, 
kurias žmonės slaptai gabena į Lietuvą. 
Rusus tai labai pykino, nes ardė žemesnių- 
’u viršininkų sugalvotus lietuviškos spau
dos draudimo planus. Įsakymuose policijai 
buvo skelbiama, kad iš Vokietijos atnešto
sios lietuviškos knygos smarkiai sukiršino 
Lietuvos gyventojus ir įdiegė juose nepasi-' 
tikėjimą rusų valdžia. Todėl buvo įsakyta 
stropiai sekti lietuviškos spaudos platin
tojus ir juos sulaikyti. Įsakymuose J. Bie
linis buvo apibūdintas šitaip: gautomis ži
niomis, visas uždraustųjų raštų centras yra 
Kauno gubernijoje. Šitai kontrabandininke 
ir maištininkų (sukilėlių) gaujai vadovau
ja kažkoks Bielinis arba Bieliakas. Jo žy
mės: vidutinis ūgis, pailgas veidas, nemaža 
nosis, su barzda, labai panašus į rusą. Įsa
koma jį suimti ir su stipria sargyba prista
tyti į artimiausią policijos įstaigą. Už gyvą 
ar negyvą šio maištininko galvą bus gero
kai atlyginta. O tas atlyginimas reiškė pi
nigus, atostogas, pakėlimą laipsnyje ir pa
aukštinimą pareigose.

(Bus daugiau'

KAM REIKALINGAS KŪDIKIS?
Į Tarnovo (Lenkijoje) miesto gimdymo 

namus atėjo mergaitė ir paprašė paskolin
ti jai kelioms valandoms žindomą kūdikį.

— Kam jums jo reikia? — paklausė bu
dintis gydytojas.

— Noriu pagąsdinti vieną žmogų...
(Literatūra ir menas)

Vilniuje gegužės mėn. lengvosios atleti
kos varžybose M. Tiškinaitė nusviedė dis
ką 52 metrus, tuo pasiekdama naują Lie
tuvos rekordą.

VISUOMENĖ PRIEŠ VISUOMENĘ
„Tiesa“ savo vedamajame gegužės 23 d. 

rašo:
„Reikia ryžtingiau skatinti visuomenę, — 

sakoma TSKP (Sov. Sąjungos) XXIV su
važiavimo Rezoliucijoje, — kad ji kovotų 
su darbo drausmės pažeidimais, gobšumu, 
grobstymais, kyšininkavimais, girtavimu, 
būtina toliau kovoti su visomis praeities at
gyvenomis žmonių sąmonėje ir poelgiuose“.

VARIKLIŲ EKSPORTAS
Kauno „Elektros“ gamykla pradėjo eks

portuoti pramonėje ir žemės ūkyje naudo
jamuosius elektros variklius į Angliją, Ja
poniją, Prancūziją, Belgiją, Italiją ir V F R.

VISI EINA SAVO KELIAIS
Lietuvoje gegužės mėn. dailininkų są

junga turėjo posėdį, kuriame aptarti „ta
pybos propagandos dailės leidiniuose ir 
spaudos klausimai“.

„Literatūra ir Menas“ rašo, kad gruodžio 
mėn. posėdyje iškritikuotieji žurnalai „Ne
munas", „Moksleivis“ ir „Švyturys" dėl sa
vo polinkio į savotišką „dailės egzotiką" ir 
toliau eina savo keliu.

Lietuvoje nėra specialiai dailei skirto 
žurnalo, tai pasitarta, kad spauda, radijas 
ir televizija atliktų tam tikrą dailės propa
gandos dalį.

K. ALMENO STRAIPSNIS
„Literatūra ir menas“ išsispausdino ra

šytojo K. Almeno straipsnį „Ar reikia lie
tuviško detektyvinio romano?“

K. Almenas gyvena Amerikoje, ir tai yra 
bene pats pirmasis svetur gyvenančio au
toriaus straipsnis, išspausdintas Lietuvoje.

ĮSIPAREIGOJIMAS
„Tiesa“ rašo, kad Pasvalio rajono Sun- 

tautų „Artojo“ kolūkio melžėjos Pranė Vy- 
čaitė, Danutė Maračinskaitė, Pranė Kairie
nė ir Stasė Gaidelionienė, naudodamosios 
dviem aparatais, kasdien melžia po 50 kar
vių.

„Artojo“ kolūkyje yra 200 karvių. Tos 
keturios melžėjos įsipareigojo šįmet pri
melžti po 4.000 kg. pieno.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAS SUKŪRĖ EILĖRAŠTĮ?
Šių metų „Europos Lietuvio“ 16 numery

je radau išspausdintą eilėraštį „Daktarui 
Jonui Basanavičiui“. Apačioje eilėraščio 
skliausteliuose rašoma, kad „Onai Vegne- 
rienei jos dėdės rašytasis eilėraštis“. Tai ir 
lieka neaišku, kas yra to eilėraščio auto
rius.

Pirmiausia tenka paliesti patį eilėraštį. 
Jo pirmieji keturi punktai yra skirti dr. J. 
Basanavičiui paminėti. O penktasis punk
tas jau yra žymiai skirtingas, nes sueiliuo
tas visai kita tema. Jame minimi raiteliai, 
nešantieji krauju įrašytąjį skundą, kas pri
mena sunkią dabartinę Lietuvos okupaciją 
ir ruošimąsi kovai dėl jos išlaisvinimo. Tas 
eilėraštis yra sulipdytas iš dviejų autorių 
kūrybos. Štai jie.

Pirmieji keturi punktai yra išspausdinti 
1930 m. „Kario“ 7 numeryje. Eilėraščio pa
vadinimas: „Ilsėkis!“ (Basanavičiaus atmi
nimui). Autorius Ig. Padaiga.

Penktasis punktas paimtas iš J. Augus- 
taitytės - Vaičiūnienės sukurto eilėraščio 
„Mano tėvynė“. Tas eilėraštis yra atspaus
dintas leidyklos „Patria“ 1947 m. išleista
me Lietuvių rašytojų metraštyje „Tremties 
Metai“, psl. 98.

Taigi, kartais ir taip būna „sukuriami“ 
eilėraščiai.

V. Vytenietis

Iš SODYBOS SEKMINIŲ SĄSKRYDŽIO

Sodyba, sodybėle, 
Tu visų mūsų linksmintojėle.
Mes tave vadinam nauja Lietuvėle, 
Sodyba, sodybėle.

Jei mes tavęs neturėtume, 
Visą savo amželį liūdėtame.
Kokia tu mums maloni ir graži, 
Per sekminių sąskrydį atgaivini.

Sodyba, sodybėle, 
Kaip malonu ir gražu 
Po žaliuoju stogeliu. 
Kur mus atgaivini.

Vienas antrą klausia, ką geri. 
O tas sako: nesuprantu, ką sakai. 
Geriau eisiu ant žolelės pailsėt, 
Pailsėjęs su senais draugais 

pakalbėt.
Kas į Sodybą neapsilanko.
Tas Sodybai nusikalsta.
Sodyba, sodybėle,
Kodėl žiemą nežaliuoji?

Sodyba, sodybėle. 
Tu žaliuoji žaliame pušynėly, 
Mums maloni ir graži. 
Kai mus atgaivini.

J. Liobė

„Literatūra ir menas" rašo:
„Sakoma, kad kiekviena mada praeina ir 

po kurio laiko vėl sugrįžta. Taip atsitiko ir 
su Dolskiu bei šabaniausku. Kadaise nu
ėjęs užmarštin banalus kavinių repertua
ras dabar vėl atgaivinamas. Tarsi epidemi
ja jis skverbiasi į koncertines estradas. Štai 
kad ir sostinės vyresniojo amžiaus jauni
mo klube „Šaltinėlis“, čia neseniai vyku
siame vakare konservatorijos studentai 
Dolskio bei Šabaniausko repertuaru bandė 
parodijuoti operos solistus V. Daunorą ir 
V. Noreiką. Klausytojams liko neaišku, ką 
bendra turi anų laikų kavinių dainininkų 
miesčioniškos dainelės su šiais solistais. 
Tarp kitko, tarptautiniam pramoginių šo
kių konkursui Kauno halėje akomponavęs 
LTSR filharmonijos estradinis ansamblis 
„Vilniaus aidai“ taip pat neapsėjo be ket
virtojo dešimtmečio kavinių „šedevrų“ “.

AUGALŲ LIGOS IR KENKĖJAI

„Tiesa“ rašo, kad augalų ligos (miltin- 
gė. rūdis, pašaknų ir kt.) ir jų kenkėjai su
naikina kasmet penktadalį derliaus. Vien 
laukininkystėje kasmet prarandama der
liaus daugiau kaip už 100 milijonų rublių. 
O tai jau negerai, nes Lietuvos kolūkietis 
pasižadėjo gauti iš vieno hektaro 30 cent
nerių grūdų ir gerokai padidinti bulvių, 
cukrinių runkelių, linų derliaus, o šie dau
giausia ir kenčia nuo ligų ir kenkėjų.

O reikalai ne kokie, nes augalų apsau
gos technika visame krašte rūpinasi tik 
vienas žmogus. Kaip rašoma, ūkiai jau ku
ris laikas negauna kombinuotų beicų, 
trūksta naujų insektofungicidų — cinebo, 
sevino. Negauna taip pat boro trąšų, kurios 
reikalingos cukrinių runkelių ir linų ap
saugai nuo ligų.

Taip pat kenkią ir patys kolūkiečiai, mat, 
už darbą mokama, kas daugiau nupurškė 
pasėlių, bet ne kaip tą darbą padarė.

Iš naujųjų avižų veislių paminėtinos 
„Skaistūnės“, kurios atsparios vainikuoto
sioms rūdims, ir linai „Vaižgantas“, kurie 
atsparūs stiebalūžei.

„SUTARTINĖS“ KONCERTAS

Lietuvos konservatorijos liaudies instru
mentų kamerinis ansamblis „Sutartinė“, 
vadovaujamas Prano Tamošaičio, davė 
premjerinį koncertą Vilniuje.

KĄ SENKAPIAI PASAKO

Lietuvos Mokslų akademijos istorijos 
institutas išleido archeologo ir antropologo 
Urbanavičiaus darbą „Rumšiškėnai XIV- 
XVI amžiais“.

Darbas parašytas remiantis Rumšiškių 
senkapio tyrinėjimais.

Senkapyje buvo rasti 265 nedegintų ir 5 
sudegintų mirusiųjų kapai.

Iš tyrinėjimų aiškėja, kad didžiausias 
procentas vaikų yra mirę tarp 3-7 m. am
žiaus, vyrų ir moterų 20-30 m. amžiaus. 
Labai maža dalis žmonių sulaukdavo se
natvės. Jįj gyvenimo vidurkis buvo maž
daug apie 35 metai. Vyrai daugiausia buvo 
154-168 cm, o moterys 152-157 cm ūgio.

J. MAČIUKEVIČIUS RUSŲ KALBA

Lietuvos rašytojo Jono Mačiukevičiaus 
apysiika „Laikrodžiai nesustoja“ išversta į 
rusų kalbų ir išleista 100.000 egzempliorių 
tiražu.

Patsai rašytojas jaunystės metais buvo 
paliestas sąnarių uždegimo ligos.

„Laikrodžiai nesustoja“ vaizduoja jauno 
žmogaus fizinę ir dvasinę kovą.

PASIŽYMĖJUSIOS LĖLĖS

Tradicinio Pabaltijo ir Baltarusijos lėlių 
teatro festivalio metu Kauno lėlių teatras 
tarp kitų dalykų parodė ir „Eglę, žalčių 
karalienę“.

Už pasisekusį festivalį Lietuvos aukšč. 
tarybos prezidiumas apdovanojo Baltaru
sijos, Estijos ir Latvijos lėlių teatrų kolek
tyvus garbės raštais.

V. JAKELAIČIO DISERTACIJA

Lietuvos kultūros ministro pavaduotojas 
V. Jakelaitis Leningrade apgynė disertaci
ją tema „Dainų šventės Lietuvoje“ ir gavo 
pedagogikos mokslų kandidato laipsnį.

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,

3, St. Dunstan's Gardens 
London W. 3 

TeL ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.
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Europos Lieti
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 4 dol. Z. 
Rumšą, 1,50 sv. K. Krolius, 1,00 sv. J. Le- 
vinskas, po 0,90 sv. V. Remeikis, J. Pipynė, 
S. Suliauskas, P. Ruzgas ir A. Stašaitis, po 
0,55 sv. R. Gustainis ir J. Mažeiva, 0,50 sv. 
B. Kliorys, 0,40 sv. E. Lukoschaitis, 0,25 sv. 
J. Maslauskas, 0,20 sv. B. Krikščiūnas, po 
0,15 sv. P. Iškauskas. T. Augūnas ir A. My
kolaitis.

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 Toronte 
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 koncerto numatytas bendras pasi
linksminimas.

DBLS Centro Valdyba

II-JO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO D. BRITANIJOS JAUNIMO 

KOMITETAS
II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong

reso rengimo reikalams vykdyti ir tvarkyti 
D. Britanijoje sudarytas Jaunimo Komite
tas prie D. -Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos.

Jam pirmininkauja Krašto Valdybos vi
cepirmininkas Kastytis Eaublys, B. Sc. BA.

Komitetą sudaro: Gajutė Valterytė- 
O‘Brien, Kunigunda Kaminskaitė - Gough, 
Petras Viržintas, Antanas Parulis, Viktoras 
Lagunavičius.

D. Britanijos jaunimas, kuris domisi bu
simojo PLJK reikalais, nori jame dalyvauti 
ar turi kongresui pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į komiteto pirmininką: Kastytis 
Baublys, 30 Belle Vue Drive, Lancaster.

Visos iš PLJK Komiteto ir jo padalinių 
JAV gaunamosios informacijos, kiek sąly
gos leis, bus skelbiamos spaudoje.

KAS NORĖTŲ VYKTI Į JUNGTINES 
AMERIKOS VALSTYBES 1972 METAIS?
Daugeliui iš JAV lietuviškos spaudos jau 

žinoma, kad 1972 metais Chicagoje įvyks 
V-ji Tautinių šokių šventė. Tuo pačiu me
tu vyks II-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas.

Be abejo, bus jaunimo iš mūsų lietuviš
kos bendruomenės, kuris vyks į tą Jauni
mo Kongresą, o gal kartais susidarytų ir 
tautinių šokių grupė, kuri galėtų dalyvauti 
Tautinių Šokių Šventėje.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba norėtų žinoti, kas 
norėtų iš Didžiosios Britanijos lietuvių ta
da vykti į JAV.

Sudarant didesnę grupę, galima gana pa
pigintai per atitinkamus klubus gauti 
„charter“ kelionės bilietus. Tam reikalin
gas atitinkamas laikotarpis viskam sutvar
kyti.

Visi, kurie norėtų pasinaudoti pramato- 
mąja išvyka, prašomi registruotis pas 
Krašto valdybos pirmininką: S. Kasparas, 
32 Puteaux House, Roman Road. London, 
E. 2. ORF. Registruotis kaip galima grei
čiau.

Tautinių Šokių Šventė bus liepos 2 d. O 
Jaunimo Kongreso pradžia dar nenustaty
ta, ar jis vyks prieš pat Tautinių šokių 
Šventę, ar po jos.

JAUNIAMS 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

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. K. Jurgėla „LIETUVOS SUKILIMAS“ 

1862-1864 metai; kaina su persiuntimu 
£4.45

V. Ramojus „KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ“ 
£1.75

S. Rūkienės „GRĮŽIMAS Į LAISVĘ“ £2.75 
A. Gintneris „LIETUVA CARO IR KAIZE

RIO NAGUOSE“ £2.52
J. Gliaudą „SIMAS“ £1.35
J. Audėnas „PASKUTINIS POSĖDIS“ 

£1.75
R. Spalis „REZISTENCIJA" £2.70

Prašau pasirinkti. Rašyti: „DAINORA". 
14, Priory Rd., KEW-SURREY.

Kronika
LONDONAS

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Liepos 11 d., 11 vai., numatoma suruošti 
pirmosios šv. Komunijos iškilmės Londono 
Lietuvių bažnyčioje. Todėl visi, kurie ir ki
tur šiais metais Londone priėmė pirmąją 
šv. Komuniją, kviečiami su tėvais dalyvau
ti savoje bažnyčioje tą dieną. Prašoma iš 
anksto pranešti bažnyčios vadovybei.

PAMALDOS W. EALINGE IR LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Birželio 20 d., 12.30 vai., bus lietuviams 
pamaldos 1 Courtfield Gardens, West Ea
ling. W. 13.

Birželio 27 d., 5.30 vai., bus pamaldos 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park.

PARAPIJOS JONINIŲ VAKARAS
Rengiamas birželio 26 d. Sporto ir Socia

linio klubo salėje.

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

i pajūrį. Pramatyta Margate, Kent.

KETTERINQAS
KETTERINGIŠKIAI SODYBOJ

Ketteringiškių lietuvių nebuvo kam ir 
iš ko organizuoti ekskursiją. Tai kas va
žiavo į tradicinį Sekminių sąskrydį, pada
rė tai be ekskursijų.

Kas nugalėjo susisiekimo kliūtis, tam bu
vo malonu pabuvoti didesnėj lietuvių gru
pėj. Ypač malonu, kai nuolat gyveni, kur 
yra maža lietuvių. Tik retkarčiais juk pa
sitaiko, kad pamatai ar susitinki savo tau
tietį. O kol dar žmogus gyveni, nesinori nu
tolti nuo savų tautiečių. Žinoma, vienas ki
tas jau tolsta.

J. Liobė

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.

Be 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

A. A. J. PRANAUSKAS
Gegužės 19 d. mūsų kaimyniniame mies

te Burton-on-Trent širdies smūgio ištiktas 
mirė geras lietuvis patriotas, savanoris kū
rėjas a. a. Juozas Pranauskas.

Palaidotas gegužės 26 d. Burton-on-Trent 
Stepnehill kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1900 m. kovo 18 d. 
Rygoje, didelėje lietuviškoje šeimoje. Jau 
iš pat mažens tėvų jam buvo skiepijamas 
lietuviškas patriotizmas ir tėvų žemės mei
lė. Bėgdama nuo vokiečių, pirmojo karo 
metu Pranauskų šeima atsidūrė Rusijoje 
netoli Petrogrado. Tenai gyvendamas ir 
augdamas, a. a. J. Pranauskas vis daugiau 
ir daugiau ilgėjosi tėvų krašto, ir jam sun
ku buvo girdėti, kas tenai darosi, o labiau
siai, kad jis nieko tuo metu negalėjo padė
ti.

Todėl nenuostabu, kad, išgirdęs savo tė- 
vynės'šauksmą griebtis ginklo, vienas pir
mųjų skubiai grįžo Lietuvon ir stojo sava
noriu į tėvynės gynėjų eiles. A. a. J. Pra
nauskas dalyvavo įvairiose kautynėse, jis 
kaip tas liūtas puolė priešą ir gynė tėvų 
žemę. Ir vėliau, dar 1920-1921 m., jis daly
vavo kautynėse prieš lenkus Suvalkų, Ute
nos ir Vievio rajonuose. Kariuomenėje bū
damas, baigė Mokomąją Kuopą ir buvo pa
keltas į vyr. puskarininkius. Buvo apdova
notas savanorio-kūrėjo medaliu.

1922 m. paleistas iš kariuomenės, stojo į 
geležinkelių policiją (žandarmeriją) Šedu
voj.

Po kiek metų išstojęs iš policijos, jis pra
dėjo gražiai kurtis kaip savanoriui-kūrėjui 
jam duotame žemės sklype Mažeikių ap
skrityje. Vėliau susipažino savo busimąja 
gyvenimo draugę, vedė ją, susilaukė trijų 
sūnų ir pradėjo ramų šeimyninį gyvenimą.

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, a. 
a. J. Pranauskas tai pergyveno labai skau
džiai. Pradėjus lietuvių vežimus į Rusiją, 
a. a. J. Pranauskas taip pat buvo įtrauktas 
į sąrašus, tačiau gerų draugų laiku įspėtas, 
iki karo pradžios slapstėsi miškuose.

Eolševikams antrą kartą okupuojant Lie
tuvą, a. a. J. Pranauskas su savo šeima pa
sitraukė į vakarus, visą laiką dar tikėda
masis sugrįžti savo numylėton Lietuvon. 
Tačiau grįžti jam jau nebuvo lemta.

1947 m. a. a. J. Pranauskas su vienu sū
num atvyko į Angliją, vėliau išsikviesda- 
mas ir likusius šeimos narius. Visi galuti
nai apsigyveno netoli Derbio, Burton-on- 
Trento mieste, ir iki pat pensijos dirbo 
„Bass“ alaus bravore.

Paskutiniuoju laiku a. a. J. Pranauskas 
jau nebebuvo pilnos sveikatos žmogus, jis 
šiek tiek vis negalavo, ir štai gegužės 19 d., 
tik ką grįžęs iš Nottinghamo, šaligatvyje 
sugriuvo ir jau daugiau nebeatsikėlė.

A .a. J. Pranauskas paliko liūdinčią žmo
ną. sūnų Kanadoje, kuris tenai turi šeimą, 
taip pat sūnų, kuris yra Burtono ligoninė-

je, ir našlę marčią su anūkais.
Būdamas susipratęs lietuvis ir patriotas, 

a. a. J. Pranauskas ilgą laiką priklausė 
DBLS Derbio Skyriui, vienintelei lietuviš
kai organizacijai, kuri jam buvo arčiau 
širdies. Būdamas geras, ramus ir draugiš
kas, jis turėjo daug draugų ir gerbėjų. To
dėl į amžiną poilsio vietą jo palydėti suva
žiavo gerokas tautiečių būrelis, nes, be ke
leto vietinių, buvo atvykusių dar iš Eir- 
minghamo, Mayfieldo, Nottingham© ir, ži
noma, daugiausia iš Derbio.

Liūdinčiųjų vilkstinė nuo namų pajudė
jo į vietos S. S. Modwen‘s R. katalikų baž
nyčią, kur gedulingas pamaldas atlaikė 
kun. S. Matulis, MIC, ir kun. A. Geryba. 
Prie karsto, tautiniais drabužiais apsiren
gusios, stovėjo dvi mergaitės. Vėliau vilks
tinė vyko į Stepnehill kapines, kur paskuti
nes religines apeigas atliko kun. S. Matulis, 
MIC. Karstą puošė gausybė gėlių ir vaini
kų, kas rodė tautiečių meilę tam Lietuvos 
sūnui ir jos gynėjui.

Paskutinį atsisveikinimo žodį tarė kun. 
S. Matulis, MIC, apibūdindamas velionio 
nuopelnus tėvynei ir mums visiems. Toliau 
žodį tarė Derbio Liet. Kt. Parapijos pirm. 
P. Makūnas. Žodį taip pat tarė ir DBLS 
Derbio Skyriaus pirmininkas J. Levinskas, 
atiduodamas paskutinę pagarbą Lietuvos 
savanoriui kūrėjui, kuriam nebuvo lemta 
numirti krašte, už kurį jis kovojo. A. a. J. 
Pranauskas atsigulė prie sūnaus ir čia liks 
jau amžinai. Ilsėkis, brangus lietuvi, čia, 
svetimame krašte, ir tebūnie lengva tau ši 
svetima žemelė.

Galiausiai pasilieku sau teisę visų Der
bio lietuvių vardu išreikšti mūsų visų di
džiausią ir giliausią užuojautą našlei O. 
Pranauskienei, kuri nebeteko savo mylimo 
bendrakeleivio, savo brangaus vyro.

Tesuteikia Dievas jai sveikatos.
J. Levinskas

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.

Šokiams 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

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius liepos 3 d., šeštadienį, 5.30 vai. p. p., 
Cheetham Town Hall salėje, Cheetam Hill 
Road, rengia Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje: paskaita kun. J. Kuzmickio, 
meninės dalies metu turėsime progos iš
girsti mūsų mielos solistės V. Gasperienės 
žavias mums mylimas dainas, taip pat tu
rėsime tai dienai pritaikytų eilėraščių.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti 
į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvusius 
Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
AUKOS

Studentei Nijolei Kutkutei ir šeimai pa
dėti per Rochdale šalpos Ratelį aukojo: 
Bradfordo Lietvių Klubas „Vytis“ — 10 sv., 
Bradford© lietuviai — 8 sv., DBLS Leigh 
skyrius — 10 sv., Jonas Pilipavičius — 5 
sv., Jonas Dunauskas — 5 sv., M. Ramonas 
— 2 sv. ir Br. Sidlickas — 1 sv.

Visiems aukojusiems Šalpos Ratelio Val
dyba reiškia nuoširdžią padėką.

Šalpos Ratelio Valdyba

BRADFORDAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 19 d., šeštadienį, 7 vai. v., lietu
vių namuose rengiamas

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS.
V. IGNAIČIO paskaita.
Visi maloniai kviečiami minėjime daly

vauti.
Vyties Klubo Valdyba

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll

ligi 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.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
L. S. S. VADOVŲ POSĖDIS 

SCHWETZINGENE
Ruošiamosios stovyklos vadovai gegužės 

28 d. buvo suvažiavę mjr. J. Valiūno vado- 
vaujamon kuopon posėdžio. Ten jie buvo ir 
apnakvydinti ir skaniai pavalgydinti. Posė
dyje dalyvavo: Vokietijos mjr. J. Valiūnas, 
s. v. kgt. v. v. A. Vitkus, Šveicarijos s. v. v. 
si. Alg. Gegeckas, Belgijos ps. V. Gedmin- 
tas, Anglijos s. B. Zinkus. Visi vadovai bu
vo pasiruošę ir turėjo planus, tai ir posėdis 
greitai ir sklandžiai praėjo.

Sekmadienį visi vadovai A. Vitkaus ma
šina buvo nugabenti į visos Europos R. Kat. 
atstovų ir dvasiškuos suvažiavimą. Iškil
mingas giedotines mišias atnašavo Vakarų 
Europos lietuvių vyskupas skautininkas A. 
Deksnys. Ekscelencija kaip tik dabar at
šventė 40 kunigystės metų.

Po pamaldų turėjom skubėti miškan, kur 
■turėjom pasimatymą su JAV kariuomenės 
pulkininku ryšium su vietos skautų stovyk
lai nustatymu. Miškas labai didelis, tai il
gai teko rinktis vietas. Grįžus į kareivines, 
kuopos viršila nugabeno miestan ir visus 
pavaišino skania vakariene.

Padėka kuopos vadui, viršininkams ir 
kuopos vyrams, kurie teikė ir teiks stovyk
lautojams globą ir paramą.

Dalyvis

KAIP KITUR TVARKOMASI
Kalifornijoj (JAV) Santa Monikos lietu

vių klubo metiniame susirinkime balandžio 
16 d., kuriam energingai pirmininkavo 
Balzeris, o įvairias painiavas sumaniai iš- 
rišinėjo Klubo pirm. Elena Devenienė, bu
vo perrinkta valdyba, komisijos ir kitokie 
veiksniai. Tarp kitko, buvo įsileista ir į 
diskusijas, kaip pritraukti jaunimą, kurio 
atstovas Algis žemaitaitis visai konkrečiai 
užklausė: „Pasakykite, kuo jūs galėtumėte 
mus patraukti?“

A. Giedraitis atsakė, kad tokiu magnetu 
galėtų būti tiktai pramoginiai namai su sa
le ir scena, kur jaunimas galėtų šokti, dai
nuoti, vaidinti ir studijuoti.

Atsakymas buvo vispusiškai tikęs, ir su
sirinkimas vienbalsiai nusprendė paskirti 
trijų turtokratų komisiją rūpintis tokius 
namus įsigyti: Alb. Markevičius, Alf. Gied
raitis, Jon. Kutra.

Ar šios trys galvos prilygs vienai Salia
mono ir joms pavyks suvesti vienon idėjon 
visus tris monikiečių sluoksnius: bendruo- 
menininkus, klubiečius ir neitraliuosius, 
parodys netolima ateitis.

Namai gi turėtų būti visų lietuvių, ku
riuos ateityje iš senimo paveldėtų jauni
mas. Tai būtų prasmingas testamentas 
ateinančioms kartoms.

Omega

PAIEŠKOJIMAI
Kvederytė Elena, duktė Juozo, gimusi 1921 
m., pati ar žinantieji apie ją prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

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.
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.

BIRMINGHAME — liepos 4 d., 11 vai., 19 
Park Rd., Moseley. Po pamaldų a. a. 
Prano Endrukaičio paminklo šventini
mas kapinėse.

NOTTINGHAME — liepos 4 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

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 Bendrovės 
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.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
J. LINDEI-DOBILUI PRISIMINTI

JAV Akademinis Skautų Sąjūdis savo 
leidinio „Mūsų Vytis“ vieną visą numerį 
paskyrė rašytojo ir pedagogo Julijono Lin
dės-Dobilo atminimui.

Tai yra 42 puslapių leidinys, kuriame 
apie J. Lindę-Dobilą rašo 9 autoriai.

SVEIKSTA PROF. IG. KONČIUS
„E. Lietuvyje“ buvo rašyta, kad JAV gy

venąs profesorius Ignas Končius serga.
Paskutinėmis žiniomis, profesorius 

sveiksta ir gali jau pastovėti ir jį lankan
tiems bičiuliams papasakoja linksmesnių 
įvykių iš savo gyvenimo.

STUDIJOS KONCERTAS
Solistės Iz. Motiekaitienės dainavimo 

studijos tradicinis pavasario koncertas įvy
ko Chicagoje, Jaunimo centro salėje.

PAKVIESTA Į OPERĄ
Bostono Cambridge Opera Co. Mennoti 

„Medium“ operon pasikvietė dainuoti so
listę Violetą Balčiūnienę madam Grobi- 
neau rolei.

MIRĖ J. MATUSEVICIENĖ
Chicagoje po sunkios ligos mirė gailestin

goji sesuo Julija Matusevičienė.
Prasidėjus emigracijai, a. a. J. Matuse

vičienė išvyko į Angliją. Pagyvenusi čia 
dvejus metus, nusikėlė į Kanadą, o vėliau 
Chicagon.

NUTILO RADIJO VALANDĖLĖ
Geelongo (Australija) lietuviška radijo 

valandėlė, vadovaujama E. Jomantienės," 
nutilo.

Priežastis ta, kaip rašo „Tėviškės Aidai“, 
kad daug lietuvių galvojo, jog valandėlė 
neatlieka paskirties ir nepasiekia tikslo.

„ŽAIBAS“ LAIMĖJO
Cleveland© LSK „Žaibo“ vyrų tinklinio 

komanda ketvirtą kartą iš eilės laimėjo 
čempiono vardą Didžiojo Cleveland© Vyrų 
Tinklinio Lygos pirmenybėse.

GERIAUSIAS RINKĖJAS
Kazys Čiurlys iš New Jersey (JAV) dau

giausia surinko aukų Bražinskų bylai ginti.
Jis rinko aukas ne tik iš lietuvių,'bet ir 

iš amerikiečių.
Surinko 1.000 dolerių.

LIETUVIŠKAS ERELIS
Chicagos policininkų mėnesiniame žur

nale „Chicago Police Star“ policininkas Jo
nas Dačiolas savo vedamajame skyriuje 
spausdinamuosius dalykus pasirašo „Li
thuanian Eagle“ (Lietuviškasis Erelis).

DISERTACIJA SUKILIMO TEMA
Vroclovo (Lenkija) lietuvaitė Emilija 

Glušauskaitė, gimusi Alytuje, apgynė ma
gistro disertaciją. Savo mokslo darbe ji 
nagrinėja lietuvių-lenkų santykius 1831 m. 
sukilimo metu.

TAUTODAILĖS PARODA
Buenos Aires (Argentinoje) kovo mėn. 

dideliame Kanados banke buvo išstatyta 
lietuvių tautodailės paroda, surengta Ar
gentinos Organizacijų ir Spaudos Tarybos.

Joje buvo parodyti gintaro darbai, audi
niai, medžio drožiniai, dekoruoti Velykų 
kiaušiniai, trys Lietuvos žemėlapiai, foto
grafijos su įžymiaisiais miestais ir t. t.

Argentiniečiai šia paroda labai domėjosi.

PENSININKŲ CHORAS
Muzikas ir chorvedys P. Lingys turi su

daręs pensininkų chorą St. Petersburge, 
Floridoje (JAV).

Choras savo gražiu dainavimu galįs eiti 
varžybų su bet kuriuo parapijiniu choru.

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 11 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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