
VLIKO PASITARIMAS
Vliko Tarybos posėdis įvyko birželio 25 

d. New Yorke. Posėdyje buvo apžvelgta Vil
ko Valdybos veikla per pastaruosius du 
mėnesius, ir apie tai Tarybą informavo vi
cepirmininkas dr. B. Nemickas, einąs pir
mininko pareigas dr. Valiūnui esant Euro
poje.

Pranešėjas plačiau palietė P. ir A. Bra
žinskų bylą, kuri Turkijos teismuose vis 
dar nebaigta. Vliko Valdyba Bražinskų ad
vokatui pasiuntusi visą eilę svarbių doku
mentų, kurie galėtų būti naudingi Bražins
kų bylai pakreipti jiems naudinga krypti
mi.

Tautos Fondui organizuojant birželio 
mėn. vajų, ypač esant dideliam reikalui su
telkti daugiau lėšų Bražinskų bylai vesti, 
Vliko Valdyba savo atskiru pranešimu krei
pėsi į visus lietuvius ir prašė gausesnių au
kų. Tuo pat reikalu Vliko Valdybos nariai 
rašė straipsnius mūsų spaudoje.

Dar balandžio mėn. pabaigoje Vlikas pa
skelbė atsišaukimą, kuriuo viso pasaulio 
lietuviams buvo priminta, kad š. m. birže
lio mėn. sukanka 30 metų, kai prieš sovie
tinę okupaciją sukilo visa lietuvių tauta, 
sudarė Lietuvos vyriausybę ir atstatė ne
priklausomos Lietuvos valstybės suvereni
nių organų veikimą. Deja, šešias savaites 
veikusią valstybinę nepriklausomybę vo
kiečių okupacinė valdžia užgniaužė ir įvedė 
Lietuvon savo nacinį režimą.

Pranešėjas paminėjo: juo toliau, juo dau
giau atsiranda nacių Vokietijos ir bolševi
kų Rusijos sąmokslo dokumentų, nukreip
tų prieš Lietuvą. Tad Vliko Valdybai tenka 
juos atidžiai peržiūrėti, daryti jų atranką, 
kad juos dr. B. Kasias įtrauktų į tų doku
mentų jo redaguojamą leidinį.

Pranešėjas priminė ir tai, kad, susikau
pus visai eilei klausimų, dr. J. K. Valiūnas 
š. m. gegužės 16 d., Lietuvos Atstovo Rajec
ko lydimas, turėjo ilgą pasikalbėjimą su D. 
Martin, Baltijos sk. viršininku V. Departa
mente. Pasikalbėjime buvo paliestas lietu
vių lankymasis V. Departamente, Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės tarnybos klau
simas ir kt.

Posėdyje dalyvavęs vos iš Europos grį
žęs Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas paklaustas pateikė savo įspū
džius. Jo nuomone, dabartinė W. Brandt 
vadovaujama Vokietijos vyriausybė einanti 
garsiojo Bismarko patartu keliu — būti ge
ruose santykiuose su Rusija. Kaip toli tuo 
keliu bus nueita, esą visokių spėliojimų.

Vicepirmininkas J. Audėnas išsamiai pa
informavo Tarybą apie lietuvių kalba lei
džiamąją ELTĄ. Jis pateikė laikraščių re
daktorių atsiliepimus į jiems pasiųstas an
ketas. Spauda plačiai naudoja biuletenio 
medžiagą, nors ji yra pateikusi ir pageida
vimų. Savo ruožtu pranešėjas nurodė, kad 
per vieną mėnesį mūsų spauda paskelbė 
per 300 iš Eltos gautų žinių ir straipsnių 
Pabrangus pašto tarifui. Taryba ELTOS 
sąmatą papildė 200 dol. Taryba pritarė, 
kad Tautos Fondo aukotojams, paaukoju
siems ne mažiau kaip 25 dol. per metus, tu
ri būti siuntinėjamas ELTOS biuletenis.

Posėdyje taip pat dalyvavo PLB ryšinin
kas B. Raugas. Posėdžiui pirmininkavo Vyt. 
Banelis, Ūkininkų Partijos atstovas, sekre
toriavo Br. Bieliukas, Lietuvos Rezistenci
nės Santarvės atstovas. (ELTA)

SOVIETŲ PRAMONĖS PARODA 
BAZELYJE

Nuo š. m. birželio 3 iki 23 d. Bazelyje vy
ko sovietų pramonės paroda. „Neue Zuer- 
cher Zeitung“ aukštai įvertino erdvės laivi
ninkystės eksponatus, taip pat orlaivius. 
Tačiau civilinio sektoriaus eksponatai ne
galį lygintis su atitinkamais šveicarų fab- 
rikatais. Laikraštis rašo, kad sovietų maši
nos, skirtos vokiškai kalbantiems Vakarų 
Europos kraštams, pirma siunčiamos į Vie
ną (Austriją), kur jos perdirbamos ir pri
taikomos vakarų reikalavimams, o tik po to 
atstovai iešką pirkėjų. Tačiau ir perdirbtos 
sovietų mašinos neprilygstančios vakarų 
fabrikatams. Sovietai stengiąsi savo maši
nas parduoti vakaruose 20-25% pigiau ne
kaip tokio pat tipo vakarų fabrikatai. Da
linai sovietų mašinos esančios nukopijuotos 
nuo vakarų dirbinių.

BAUBLYS PO GAUBTAIS

Garsusis Dionizo Poškos Baublys prasto
vėjo arti 160 metų, 1930 m. buvo paverstas 
muziejum, apsaugotas pašiūre, o dabar ar
chitektai V. Gabriūnas ir M. Lagūnavičie- 
nė suprojektavo apsauginius gaubtus, ku
rie jau baigti statyti.

A. A. ALFONSUI PILKAUSKUI 
mirus, žmoną, sūnų bei kitus 

skausmo prislėgtus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kazys Rožanskas
Albertas Matulis

Suomijos vieno žymiausių dienraščių, 
Helsinkyje leidžiamojo „Uusi Suomi“, š, m. 
balandžio 25 d. įdėtas straipsnis „Baltijos 
klausimas šių dienų pasauly“, kaip jau El
tos minėta, sukėlė nepaprastą sovietų įtū
žį. Sovietų ambasadorius protestavo Suo
mijos sostinėje, skelbiminio pobūdžio pa
neigimai apie „netiesos skelbimą, provoka
cinį išpuolį“ pasirodė ne tik suomių, bet ir 
Estijos spaudoje.

Suomių dienraščio atviras, nuoširdus žo
dis apie Baltijos pavergtus kraštus, jų dip
lomatų ir kt. veiklą Vakaruose juo labiau 
vertintinas ir reikšmingas, kad straipsnis 
paskelbtas sostinės, didelio tiražo, populia
riam dienrašty, įdėtas laikraštyje, kuris lei
džiamas ne Vakaruose, bet oficialiai drau
giškame Sovietų Sąjungai krašte. Apie 
straipsnį jau yra patyrę ir Baltijos kraštų 
gyventojai, ypač Estijos žmonės.

Straipsnio santrauka: dienraštis savo 
įžangoje nurodė, kad šių dienų pasauliui 
būdinga nuolatinė tarptautinės padėties 
kaita, pvz., Japonijos ir Kinijos kilimas ir 
Kinijos reiškiamas atoslūgis santykiuose su 
Vakarais ar sovietų gausūs pasitarimai bei 
atominių ginklų panaudojimo grėsmė. Suo
mijoje ypač atkreiptas dėmesys į sovietų 
reikalavimą pripažinti dabartinę padėtį Eu
ropoje. Ir čia iškyla klausimas: kiek reikš
mės šių dienų pasauly turi Baltijos kraštų 
klausimas?

Toliau pabrėžiama, kad Baltijos kraštų 
gyventojai, gyveną svetur, nemano, jog ka
ro meto okupacija reiškia Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos valstybių gyvavimo galą. Tie 
kraštai principe yra atsidūrę panašioje pa
dėty, kokioje antrojo didžiojo karo metu 
buvo Norvegija ir Olandija, skirtumas tik 
tas, kad Baltijos kraštų atveju jų okupaci
ja yra ilgiau užsitęsusi.

Pasak straipsnio autoriaus, Baltijos kraš
tai sugebėjo išlaikyti savo diplomatines mi
sijas ar atstovus JAV-se, Anglijoje, Pran
cūzijoje ir kituose kraštuose, įskaitant ir 
Vatikaną. Baltijos kraštai taip pat 4uri ne-

ĮIL WJE
— Viešai Anatolijų Fedosjevu vadinamo 

ruso elektronikos specialisto, dabar esan
čio Britanijoje, žmona per britų atstovybę 
panorėjo šį tą sužinoti apie tą pabėgėlį sa
vo vyrą, ir jai ypač rūpėjęs vienas klausi
mas: kaip jis dabar gyvens?

— V. Vokietijoje ruošiamasi pradėti par
davinėti Kinijos gamintus foto aparatus, 
kurie esą geri, bet pigesni už savo krašte 
gamintuosius. ■

— Prancūzijos keliuose per metus žūva 
40.000, sužeidžiama apie pusę milijono, 
tarp jų invalidais padaroma apie 2.000.

— Londone iš karantino pabėgo siro 
Cowperthwaito (buvusio Hongkongo vy
riausybės finansų sekretoriaus) žmonos 
atsigabentasis šuo. tai BOAC (Iktuvų ben
drovė) davė sirui pirmos klasės vietą lėk
tuve ir parūpino viešbutyje kambarį, viską 
už dyką, ir jis prisišaukė šunį!

— Ruošdamiesi įstoti į Europos Ekono
minę Bendruomenę, britai jau galvoja įves
ti savo piliečiams asmens tapatybę paro
dančius dokumentus (Bendruomenės 5 
kraštai turi įstatymus, kurie reikalauja vi
sus vyresnius kaip 16 m. amžiaus turėti to
kius dokumentus, Olandijoje juos turi tik 
tas, kas nori).

— Valas (Britanija) per valandą išgėrė 
62 bokalus alaus ir galvoja, kad tai yra pa
saulinis rekordas.

— 15 lenkų, kurie iš Jugoslavijos bandė 
patekti į Austriją ar Italiją, buvo grąžinti 
Lenkijon.

— Izraelio armijos potvarkis ligi šiol lei
do merginoms dėvėti sijonus ne trumpes
nius kaip inčė virš kelių, bet dabar vado
vybė prisitaikė prie madų ir leidžia jau ne 
trumpesnius kaip 5 inčės virš kelių.

— Muzikinis vaidinimas „Smuikininkas 
ant stogo" ėjo Londone 5 metus, ir kai jis 
spalio 2 d. bus sustabdytas, tai bus buvęs 
suvaidintas 2.030 kartų.

— Fotografas O'Reilly iš lėktuvo foto
grafavo Manhattan© parką (JAV), fotogra
fuodamas iškrito iš lėktuvo, o kadangi tu
rėjo parašiutą, tai laimingai nusileido ta
me parke, bet policija patraukė jį atsako
mybėn, kad miesto ribose leidosi su para
šiutu.

— Ekvadoras paprašė išvažiuoti tris rusu 
diplomatus, kurie kišosi į valstybės vidaus 
reikalus ir profesinių sąjungų vadus ragi
no skelbti visuotinį streiką.

— Naujoje Londone karo metu buvusio 
sovietų ambasadoriaus Maiskio atsiminimų 
laidoje išmestos tos vietos, kuriose buvo 
kritikuojamas Stalinas ir jo asmenybės kul
tas.

— Viename Cornvalio (Britanija) laik
raštyje buvo išspausdintas toks skelbimas: 
„Reikalingas pianistas, pajėgiąs skambinti 
pianinu“.

— Daugiau kaip 100 tūkstančių New Yor- 
ko gyventojų nuolat vartoja narkotikus.

SUOMIJA APIE BALTIJOS KRAŠTUS
diplomatinius atstovus, pvz., Vak. Vokieti
joje ir Ispanijoje ir konsulus Kanadoje ir 
Brazilijoje. Ne tik didžiosios Vakarų vals
tybės. bet ir Danija bei Norvegija atsisakė 
pripažinti Baltijos kraštų okupaciją. Ta
čiau Švedija priklauso prie tų kraštų, ku
rie yra pripažinę.

Toliau nurodyta, kad Baltijos kraštai Va
karų pasauly, ypač JAV-se ir Kanadoje, tu
ri fondus, kurie išlaiko atstovybes bei kon
sulatus. Pažymėta, kad estai turėję pasiun
tinį Londone ir turi New Yorke gen. kon
sulą. Dar pridurta, kad kai kurie kraštai, 
kaip Saudi Arabija, Pakistanas, Iranas, Ja
ponija ir Marokas netiesiogiai pripažįsta 
Estijos nepriklausomybę, kviesdami Balti
jos diplomatus į priėmimus, ryšium su, 
pvz., valstybės svečių vizitais.

Suomių dienraštis nurodo politinių įstai
gų bei politikų įvairiuose kraštuose pažiū
ras Baltijos kraštų atžvilgiu. Čia primena
mos JAV-se reiškiamos nuomonės, krašte, 
kur gyvena keli milijonai rytų Europos kil
mės žmonių. Patys žymiausi Amerikos po
litikai per ištisus 30 metų yra Baltijos 
kraštų gyventojams patikinę šią teisę į ne
priklausomybę.

Autorius pateikė valst. sekretoriaus W. 
Rogers laišką Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties dienai ir britų užsienio 
reikalų ministerio siro Hume 1960 m. lap
kričio 2 d. pareiškimą apie tai, kad sovie
tai nuo 1939 m. okupavo sritis su 22 milijo
nais gyventojų ir kad „iš tikrųjų trys nau
jausios kolonijos pasauly yra Sovietų Są
jungoje — Lietuva, Latvija ir Estija“.

Apie Baltijos kraštų veiklą užjūriuose 
pabrėžiama, kad pabėgėlių politinės orga
nizacijos bei sąjungos pokario metais iš
vystė gyvą veiklą. Tai Estų Tautinė Tary
ba ir Estų centrinė Taryba, latvių centro 
Taryba ir lietuvių Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Dar nurodytos kitos estų or
ganizacijos ir pridurta, jog baltai dalyvau
ja ir Europos judėjime.

Esą, JAV laikysena Baltijos kraštų at
žvilgiu tebepasilieka „griežta ir be nuolai
dų“, kaip ir anksčiau. JAV-se ir toliau ren
giamos Pavergtųjų Tautų Savaitės. D. Bri
tanija Baltijos kraštus pripažįsta de jure, o 
de facto pripažįsta jų okupaciją. Apvylė 
betgi Wilsono elgesys, jam 1967 m. vasa
rio mėn. sukonfiskavus Anglijos Banke de
ponuotą Baltijos valstybių auksą. Britų vy
riausybė 1968 m. auksą pardavė, visai ne
atsiklaususi parlamento.

Buvęs Prancūzijos prezidentas de Gaulle 
paskutiniais metais labai domėjęsis Balti
jos kraštų klausimu. Jo vizija buvusi: Bal
tijos kraštai turi būti kartą išlaisvinti iš ko
munistinio jungo, tačiau ne atskirai, bet 
drauge su kitais rytų Europos kraštais. Pre
zidentas Pompidou tęsė generolo politiką. 
Švedijos min. pirmininkas T. Erlander 1968 
m. parlamente buvo pareiškęs, kad švedų 
vyriausybė laikosi nuomonės, jog Baltijos 
kraštai turi teisę į nepriklausomybę.

V. Vokietijos vyriausybė pernai Baltijos 
pabėgėlių organizacijoms yra pareiškusi, 
kad Maskvos-Eonnos sutartį pasirašius, net 
ir jei Vokietija pasižadėtų pripažinti da
bartines Europos sienas, — nereiškia, kad 
Vak. Vokietija yra pripažinusi Baltijos 
kraštų okupaciją. Tai pareiškė 1970 m. spa
lio 9 d. Bonnos Bundestage vokiečių reika
lų ministeris W. Scheel. Pagal suomių dien
raštį, Vak. Vokietijos vyriausybė dabartinę 
padėtį Baltijos kraštuose tebelaiko „karine 
okupacija“.

Toliau pažymėta, kad „Baltijos klausi
mas ir toliau laikytinas neišspręstu tarp
tautiniu klausimu“. Esą, tenka pažymėti, 
kad net ir šiandien tas klausimas nebėra 
vidinis Sovietų Sąjungos klausimas, bet — 
tarptautinis ginčas. Jis kelia viso pasaulio 
dėmesį, ir tai yra bandymas, kur pasaulis 
įrodys, kiek aukštai jis vertina tautų lais
vo apsisprendimo teisę.

Čia pat nurodoma, kad per pastaruosius 
kelerius metus buvę daug kalbėta apie Bal
tijos klausimo kėlimą J. Tautose, kad šis 
klausimas nuolat esąs tiriamas bei jam 
ruošiamasi, be to, kad šiuo klausimu labai 
domisi ir JAV Kongresas.

Suomių dienrašty toliau nurodoma į Estų 
Tautinės Tarybos iniciatyvą, kuri taip pat 
sukėlusi dėmesį. Tai Europos saugumo kon
ferencijos klausimas — 1970 m. vasarą es
tai tokios konferencijos klausimu pasiuntė 
memorandumą įvairių kraštų vyriausy
bėms bei kraštų misijoms J. Tautose. Me
morandume buvo iškelti organizacijos bei 
estų pabėgėlių reikalavimai ir ypač Estijos 
nepriklausomybės atstatymo klausimu.

Memorandume, šalia kitų dalykų, buvo 
pasiūlyta, kad minėtoje Europos saugumo 
konferencijoje būtų iškeltas Baltijos vals
tybių klausimas ir kad būtų surasti būdai 
Sovietų Sąjungai baigti karinę Estijos oku
paciją ir kad ji išvestų iš ten savo karinius 
dalinius bei administracijos aparatą.

Ta proga strapsnio autorius nurodė į pa
dėtį Baltijos kraštuose ir ypač į rusų gabe
nimą. kad jei 1939 m. estų gyventojų Esti

joje buvo 88.2 proc. ir rusų — 8,2 proc., tai 
1959 m. gyventojų surašymo duomenimis 
estai tesudarė 74,6 proc., o rusai bei kiti 
slavai — 22,3 proc. Spėjama, kad šiuo metu 
estų Estijoje beliko apie 60 proc. Kas metai 
į Estiją atvykstant apie 8.000 rusų, estams 
iškyla grėsmė — jie gali virsti mažuma jų 
pačių gimtajame krašte.

Pagaliau paskutinėje straipsnio daly suo
mių dienrašty primenami Bražinskų, Ku
dirkos atvejai. Esą, praėjusių metų rudenį, 
ryšium su Bražinskų bei Kudirkos žygiais. 
Baltijos kraštų klausimas buvo sukėlęs 
tarptautinį dėmesį.

Atpasakojęs Kudirkos grąžinimo rusams 
aplinkybes, laikraštis pridūrė, kad Kudir
kos atvejis sukėlė demonstracijas JAV-se 
ir Kanadoje.

„Uusi Suomi“ š. m. balandžio 25 d. 
straipsnis baigiamas tokiais žodžiais: „Mes 
šiuo metu gyvename didelių lūžių laikotar
py. Tarptautinėje politikoje pastebimi di
deli bangavimai. Sovietų Sąjuhga per ištisą 
metų eilę kovojo su ūkiniais sunkumais ir 
tuo pačiu metu iš Kinijos pusės atsiran
dant šešėliui — grėsmei, nukreiptai į ant
rąjį galiūną — valstybę rytuose.

Estų, latvių ir lietuvių tautos siekia po
litinio. taikingo Baltijos klausimo išspren
dimo ir jos nori, kad jų atžvilgiu būtų pa
gerbta laisvo tautų apsisprendimo teisė. 
Baltijos kraštai tikisi pasaulio viešosios 
nuomonės pažadinimo. Baltijos klausimas 
dar neišspręstas“ — baigia suomių dien
raštis, savo atviru žodžiu sukėlęs nepapras
tą sovietų pyktį. (ELTA)

„AIDA“ VILNIAUS AIKŠTĖJE
Kutuzovo aikštėje Vilniuje Akademinis 

operos ir baleto teatras pastatė Verdžio 
operą „Aidą“.

SEPTYNIOS dienos
Gal liukas kaltas

Sov. Sąjungos akademijos pirm. Keldy- 
šas prasitarė, kad dėl trijų kosmonautų 
mirties gali būti kaltas nesandarus liukas.

Jeigu atsijungę nuo erdvės stoties kos
monautai gerai neuždarė savo erdvės laivo 
liuko, tai į žemės atmosferą (skrendant ga
lėjo staigiai ištekėti deguonis, pereinant iš 
besvorės padėties kosmonautų kraujuje ga
lėjo susidaryti tam tikri oro burbulai, o 
tai reiškia staigią mirtį.

Choleros pakaitalas
Indijoj prasidėjo smarkaus lietaus (mon

soon) laikotarpis, ir nieko virš galvos ne
turinčius pabėgėlius iš Rytų Pakistano 
(Bengalijos) ėmė piauti kitos ligos — plau
čių uždegimas ir bronchitas.

Ligi šiol siautusi cholera apstabdyta.

Pusė milijono žuvusių
Skelbiama, kad Sudano pilietiniame ka

re, kuris vyksta nuo 1963 m., žuvę apie pu
sė milijono žmonių.

Už Vietnamo klaidas atsakinga
JAV spaudoje paskelbtųjų slaptų doku

mentų ištraukos rodytų, kad Vietnamo ka- 
ran amerikiečiai per klaidą įsivėlė.

Dabar skelbiama, kad už sprendimams 
įtakos turėjusias neteisingas žinias esanti 
kalta ČIA (žvalgybos įstaiga), kurios in
formacijomis patikėję politikai.

Ceaucescu tarpininko vaidmenyje
Bukarešte tvirtinama, kad Rumunijos 

prez. Ceaucescu buvo nuvažiavęs į Kiniją 
su prez. Nixono pavedimu ir kad dabar 
greičiausiai pagerės JAV ir Kinijos santy
kiai.

Kai Ceaucescu atkeliavo į Pekiną, prez. 
Nixonas tuojau nuėmė draudimą prekiauti 
su Kinija, o dabar tikimasi, kad JAV at
šauks nusistatymą neįsileisti Kinijos į 
Jungtines Tautas.

Berlyno klausimas pajudėsiąs
Rytų ir Vakarų Vokietijų pareigūnai yra 

tos nuomonės, kad pasitarimuose dėl Berly
no greit būsią pasiekta pažangos.

Sov. Sąjungos ambasadorius Berlyne-Ab- 
racimovas sakęs Rytų Vokietijos vadams, 
kad jis gavęs naujų instrukcijų iš Maskvos, 
kaip toliau laikytis pasitarimuose.

Viešieji darbai
Norėdama sumažinti nedarbą. Britanijos 

vyriausybė ruošiasi pradėti vykdyti viešuo
sius darbus. Tam reikalui bus skiriama 
100 mil. svarų.

Perėmė ginklus
Sirijos vyriausybė įsakė Latakijos uoste 

perimti sandėliuose sukrautus ginklus, ku
riuos Kinija prisiuntė palestiniečiams par
tizanams kovai su Izraeliu.

Esą prisiųsta apie 200 tankų ir kitokių 
karinių dalykų.

Kaip nubausti 
kunigai

Katalikų spaudos agentūros („Kath- 
press") Vak. Vokietijoje plačiai pakartojo 
„Elta-Press“ Romoje žinią apie okup. Lie
tuvos 40 kunigų rašto min. pirmininkui A. 
Kosyginui autorių -bei iniciatorių nubaudi
mą — beveik visi buvę perkelti į kitas pa
rapijas ar jiems buvo suvaržyta laisvė, o 
trys buvo patekę, „gydymo tikslais“, į be
protnamį.

Vėliau patirta, kad penki lietuviai dvasi
ninkai, nubausti sunkiųjų darbų stovyklos 
bausme, buvo paleisti. Jiems leista toliau 
dirbti dvasininko luome, tačiau jie buvo 
perkelti į mažas, Lietuvos užkampy esan
čias parapijas. ,

Vokiečių katalikų agentūros nurodė ir į 
Vilkaviškio dekano Konstantino Abraso li
kimą. Jis nebuvo pasirašęs rašto Kosygi
nui, tačiau slaptosios policijos tardymo me
tu jam buvo prikišta, jog jis įstaigų nepa
informavęs apie kunigų parašus. Abrasas 
buvo nubaustas, jį nukeliant į tolimą Lei
palingio parapiją. Tikintieji surinko 1.100 
parašų, prašydami neiškelti kun. Abraso, 
bet prašymas nebuvo patenkintas.

„Amnesty International“, kurios būstinė 
Londone, žiniomis, trys lietuviai kunigai 
dar vis laikomi nervų ligų klinikose. Tai 
Tėvas marijonas kun. Antanas Lesius, 
MIC, Tėvas Aleksandras Markaitis ir kun. 
Antanas Mitrika. Pirmieji du, daugelį metų 
buvę priverčiamojo darbo stovyklose Sibi
re, buvo sugrąžinti Lietuvon ir... dabar tu
ri būti „gydomi“ beprotnamy... Kun. Mit
rika, „Amnesty International“ žiniomis, bu
vęs daugelį kartų tardytas ir net mušamas. 
Jis taip pat perkeltas į nervų kliniką Vil

niuje. (ELTA)

Mirė Sačmo
JAV mirė 71 m. amžiaus labiausiai pa

saulyje išgarsėjęs džiazo trimitininkas 
Armstrong, populiariai vadintas Sačmo.

Kaip graikai ir romėnai
Grupei redaktorių pasakytoje kalboje 

prez. Nixonas pareiškė, kad Amerikai išky
la tokios pat problemos, kaip graikų ir ro
mėnų civilizacijoms. Graikija ir Roma pa
sidarė turtingos, bet neteko valios gyventi 
ir taisytis, dėl to susmuko ir sunaikino sa
vo civilizacijas.

Jis įsitikinęs, kad Amerikai užteks drą
sos ir stiprybės išlikti ne tik turtingai, bet 
ir morališkai ir dvasiškai stipriai.

Pakistano skundas
Pakistano vyriausybė nepatenkinta, kad 

didieji kraštai reiškia simpatijas Indijai.
Indija kaip tik ruošianti 40 tūkstančių 

armiją pulti Pakistanįii.

Puritoniška visuomenė
Rumunijos prez. Ceaucescu davė instruk

cijas savo komunistų partijai, kad ji rūpin
tųsi švarinti krašto visuomenę, disciplinuo
ti ją, daryti ją puritoniška.

Ką galvoja Kinija?
Australijos darbiečių delegacijos akivaiz

doje Kinijos min. pirm. Čou En-lajus pa
kaltino Japoniją, kad ji norinti apsirūpinti 
atominiais ginklais, ir Ameriką, Rusiją ir 
Japoniją, kad jos norinčios kontroliuoti ki
tus.

Kinijos patyrimas su Rusija rodąs, koks 
nepatikimas kartais gali būti sąjunginin
kas. Tai esąs įspėjimas mažesnėms tau
toms.

Jevtušenkos skundas
Sov. Sąjungos rašytojų suvažiavime poe

tas Jevtušenka pasakė kalbą, kurioje nusi
skundė, kad jaunimui, kuris nugali erdves, 
neleidžiama patiems tvarkyti savo literatū
rinių žurnalų, tarytum jie būtų maži vai
kai.
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Vigilant laivo drama
ŠUOLIS IŠ PRAGARO Į... AMŽINYBĘ... AMERIKOS LAISVIŲ DRAMA — SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Jurgis Gliaudą, „SIMAS", 158 pusla
pių Vilties leidinys, 6907 Superior Ave, 
Cleveland, Ohio 44103. Copyright 1971, 
by G. J. Gliaudys. All rights reserved. 
Kaina $3.00 Tiražas nepažymėtas, bet 
I-ji laida jau išparduota.

Nepavydint mažų tautų rašytojams pro
metėjiškos dalios — Dievo duoto talento be 
atlyginimo, reikia pripažinti, kad ir šioje 
dieviškoje srityje pasitaiko deimantinių iš
imčių. prie kurių tenka priskirti ir Jurgį 
Gliaudą, tą aiškiai įrodžius) premijuotais 
savo romanais ir jų vertiniais į svetimas 
kalbas, o ypač per porą mė-?esių suspėjus' 
paruošti teisiniu požiūriu labai svarbų ana
lizinį veikalą apie visą laisvąjį pasaulį su
krėtusią dramą — Simo Kudirkos likimą.

Vertinant šį veikalą, pavadintą SIMAS, 
kurio pradžioje nurodyta dramos dalyviai, 
o postulatais paimta žemiškoji Taisyklė 
(Genevos Konvencijos 1951 m. paragr. 33) 
ir Dieviškoji Taisyklė (Luko, 10, 23-37). 
reikia žiūrėti, kaip į atlikto didelio darbe 
rezultatą, įvykdytą darnaus kūrybinio dua
lizmo — rašytojo ir Lietuvos dipl. teisinin
ko. Akyliam skaitytojui bus lengva paste
bėti, kaip Sos dvi svarbios kvalifikacijos, 
sutelktos viename asmenyje — autoriuje, 
sklandžiai bendradarbiauja, nuolat viena 
kitą papildydamos.

Minėtos dramos aiškinamieji duomenys 
imti iš J. A. V. Kongreso sudarytosios ty
rinėjimų komisijos protokolų, kurie, rei
kia manyti, autoriui buvo prieinami. Taigi, 
medžiaga autentiška. Simo Kudirkos žiau
rus išdavimas mirčiai nebuvo koks nors 
nesusipratimas ar klaida, kaip kai kurioje 
spaudoje spėliojama, o šėtoniškoje — net 
baltinama. Jeigu visam pasauliui yra žino
ma politiniams perbėgėliams egzilinių tei
sių suteikimas, tai tuo labiau žinoma Lais
vės Statulos statytojams ir pakrančių aukš
tiesiems pareigūnams.

Kuterio Vigilant įgulos pareigūnai buvo 
pakankamai budrūs ir, iš anksto pastebėję 
Simo užmačias peršokti į laisvę, pradėjo 
kontaktuoti su savo viršininkais, o tie su 
Valst. Dep-to pareigūnais Vašingtone; bu
vo išsivystęs apgailėtinas raportų su vai
kiškomis sampratomis maratonas, nes rim
tam nuosprendžiui padaryti buvo užtenka
mai laiko (daug valandų). Bet galutinėje 
išvadoje Simo pražūtį nulėmė atostogose 
esančio admirolo įsakymas. Pasirodo, kad 
pasaulyje, kaip pasakoje, tikrai yra toksai 
kraštas, kuriame atostogaujantieji ligoniai 
gali duoti įsakymus jų pareigas einantiems 
viršininkams. Taigi, veikale išaiškintas 
svarbiausias dramos, o gal tragedijos, kal
tininkas, bet jis — ligonis. Tokiu būdu ky
la klausimas: ar jis galėjo būti nusikaltimo 
metu atsakingas už savo veiksmus; o gal 
atsakingas tas, kuris to ligonio „įsakymą“ 
vykdė? Viena tik aišku, kad šios dramos 
vadovaujančių veikėjų buvo nepaisyta nei 
žemiškosios, nei dieviškosios taisyklių. Be 
to, veikalas dar atskleidė ir kai kurių dra
mos dalyvių bandytąjį nuslėpti, šiame kraš
te praktikuojamą, slaptąją taisyklę: kur 
biznis kalba, ten įstatymai tyli. Vaizdumo 
dėlei leiskime prabilti pačiam autoriui:

„Čia, ant Vigilanto denio, buvo šuolis, 
Simo Kudirkos Šuolis, istorijos įscenizuo- 
tas veiksmas, likęs istorijai, dabar negirdi
mas tarp dviejų laivų, bet savo aidais pri
pildęs pasaulį. Tačiau to šuolio aiduose bu
vo didžios, besigarsinančios savo žmonių 
verte, valstybės nuopuolio aidas, nes buvo 
sutryptos žmoniškojo ir dieviškojo samari- 
tiečio taisyklės (56-57 psl.)“.

O Kankinių Koplyčios vardo panaikini
mas Vatikane ar nebuvo dieviškosios ir že
miškosios taisyklių sutrypimas?.. Ar tai ne 

juodųjų ir raudonųjų irgi derybų (dėl ave
lių vilnos) pasekmė? Kataklizminėj padėty 
žmogaus ir žuvies likimas vienodas!

Knygoje beveik smulkmeniškai aprašyta 
bolševikų skalikiška Simo Kudirkos me
džioklė Amerikos laive: jo žiaurus suspar- 
dymas, galvos sudaužymas, įvyniojimas į 
brezentinę skarą nuo galvos ligi kojų, kie- 
'tai surišant virvėmis, gerklėn įspraudžiant 
kamuolį, kad nustotų šaukęsis pagalbos.

„Dar prieš kelias minutes raivęsis, kaip 
pagauta nebyli žuvis, visu savo kūnu, Ku
dirka dabar buvo nuostabiai tylus, ramus, 
nejudąs savo brezentiniame karste. Atrodė, 
ant denio guli supakuotas transportui iš 
vandens išsemtas jūros gyvūnas. Atrodė 
Žeista, baugu, nenatūralu matyti žmogų to
kioje žeminančioje, visą žmogaus prakilnu
mą niekinančioje padėty. Ir kur čia priei
ti Maksimas Gorkis ir tartų: „Žmogus! Tai 

skamba išdidžiai!“ (152)... Eustis nusileido 
pažiūrėti, kaip sutramdytas ir perdavimui 
parengtas Kudirka. Jis pamatė jį, tikriau 
sąmonės netekusį jo kūną, ant malūnspar
nio aikštelės grindų. Eustis nematė Simo 
kūno sužalojimų, kraujoplūdžių. Nebylus 
ir nejudąs gulėjo Kudirka prie Eustis ko
jų. Keliolika sovietų čia pat stovėjo ilsėji- 
mesi pozose. Jų egzaltuotuose veiduose bu
vo matyti prieš kelias minutes iškilęs ir 
dar neišgaravęs grumtynių ir negailestingo 
mušimo įkarštis. Eustis stovėjo prieš juos 
ir ant grindų gulintį Kudirką su visa ko- 
manderio rūbų elegancija, su auksu spin
di' čiomis sagomis, su ovaliniais auksiniais 
siuviniais ant kepurės matiko. Eustis sten
gėsi dabar pareikšti Kudirkai savo užuo
jautą ir asmenišką susirūpinimą juo. Jis 
ištarė užuojautos žodžius, tikėdamasis, kad 
angliškai kalbąs Simas tai supras, įvertins 
ir atleis jam, įsakymo vergui, talkininkavi
mą išdavimui. Bet brezento karste nejudąs 
Kudirka buvo nebylus. Eustis negavo jo 
atsakymo. Jis netgi ir nežinojo, kad žmo
gus gali būti žabojamas. (153, 154).

Valties dugne gulėjo Kudirkos kūnas, 
veidą įsmeigęs žemyn. Ten buvo purvas, 
kiek vandens ir šiurkščios, duriančios są
sparų briaunos (156). Sovietai, išgriebę Si
mo kūną iš valties dugno ir trenkę jį pir
ma skersomis valties, paskui antru pakėli
mu įmetė į tinklą. Simo kūnui besiūbuo
jant tinkle, vienas po kito jie ėmė lipti į tą 
tinklą, stodami ant Simo, kaip jie stodavo 
ant senos, stambios padangos, kilnodamie- 
si iš laivo į laivą. Kranas ėmė kelti visą 
grupę aukštyn, aukštyn į .Sovietskaja Lit- 
va denį... (157).

Simo palaikų nuvežimas truko ketvirtį 
valandos, ir 23:55 valtis sugrįžo į Vigilan- 
tą. (158).

žodžiais „brezentiniame karste“ ir „Si
mo palaikų nuvežimas“ autorius suponuo
ja Simo Kudirkos jau tada galimos mirties 
prezumpciją: ir labai abejotina, ar po to
kių martyrų dar galėjo likti bent dalis Si
mo Kudirkos kūno, tinkamo bolševikų tar
dytojams?.. Todėl ir bolševikinis žurnalis
tas V. Miniotas Vilniuje, tur būt, intervia- 
vo jau tik su Simo Kudirkos siela, jeigu jo 
veide „nematęs smurto ženklų“. Pagaliau 
kodėl neįscenizuoti interview su tariamuo
ju Kudirka, o Miniotui nerašyti XX-jo am
žiaus pasakas?.. Juk banditų karalystėje 
viskas galima ir prieinama, kad ir kviečių 
auginimas ant Mėnulio! Deja, šiapus gele
žinės uždangos tikrąja laisve kvėpuojantis 
pasaulis tokiomis bolševikinių melų pasa
komis jau nebetiki.

Šį įvykį pavadinau Simo Kudirkos tra- 
gedija-mirtimi, nes tai vis tiek, ar jis jau 
numarintas, ar dar marinamas, bet jo liki
mas Šėtono karalystėje aiškus; ir juo dau

giau savaičių, mėnesių ar metų gyvas žmo
gus bolševikinio bestializmo metodais ma
rinamas, juo jo tragedijos agonija sunkes
nė...

Šis įvykis tai Amerikos laisvių dramos 
tęsinys, kurios pradžią reikia užskaityti 
nuo paliegėlio Rusvelto didžiosios tautų iš
davystės, ko pasekmėje milijonai aukų pa
teko į barbariškų bolševikų nagus, kurios 
gal dar rafinuočiau buvo kankinamos ligi 
galutinio numarinimo, kaip Simas Kudir
ka.

Kaip matome, minėtoji Drama vis dar 
bukapročių biznierių atkakliai tęsiama, 
nors jau ir „uolos skyla, kantrybę šventą
ją praradę!“ Po Simo įvykių protesto var
dan Pietų Kalifornijoj (kur išdavikas Eus
tis tobulinosi jūrininkystėje) taip sudrebė
jo ir trūko žemė, kad griuvo ligoninės, na
mai ir tiltai, o aptemusius skliautus skro
dė žaibai, kaip Kristaus mirties ant kry
žiaus metu...

Amerika. Amerika, man gaila tavęs, bet 
aš bijau, kad laisvę pasirinkusiųjų priesai
ka, kaip Mors ultima ratio, nekristų ant ta
vo, sąžinės prakeikimu, sukeliančiu žymiai 
didesnes katastrofas, jeigu ir ateityje jų 
SOS — pagalbos šauksmus atmesi.

Dar nepriklausomybės laikais mūsų žy
miausias poetas Jonas Aistis pranašiškai 
sueiliavo:

Atėjai pasaulin nuogas
Ir išeisi taip iš jo.
Šauksies artimą gal žmogų,
O gal draugą — kas iš to...
Simas Kudirka šaukėsi, bet — kas iš to...
Pavegtos tautos seniai šaukiasi į išdavi

kų sąžines, bet — kas iš to...
Tragiškai tebevykstančių pavergtųjų tau

tų laisvės misteriją norėtųsi palydėti Vieš
paties Kristaus dangiškaisiais žodžiais. 
Kurs yra pasakęs: „Ateikite pas mane vi
si. kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš 
jus atgaivinsiu“ (Mato 11, 28), o mūsų 
Aistis žemiškaisiais ataidavęs:

Tegu. Tegu. Mirtin paspėsim pėsti.
Pirma dar žemės ašaras išgerkime.
Ir ne poema bus, ne padavimas,
Jeigu ir kraujas pasilies kur versme...
Ir pasiliejo kraujas laisvės trokštančių 

tautų, o Simo Kudirkos — net ant laisvės 
laivo denio!..

Todėl uždangai:
Nurimk, širdie, vistiek jau traukiniai

išėjo.
Dūdavo garvežiai, stotyse šniokštė garas. 
Gyvenimas pasijuokė visokiu veidu
Ir įvairių amerikų pridarė... (J. Aistis) 
Veikalas patogaus formato, gražiai, este

tiškai apipavidalintas, gerame popieriuje, 
su Simo Kudirkos atvaizdu pirmame pusla
pyje ir jo ranka rašyto raštelio, prašant 
pagalbos, fotostatine nuotrauka knygos ap
lanke.

Ši knyga priskirtina prie mūsų tautos 
martyrologinės literatūros . Tai laisvės 
trokštančios tautos istorinė relikvija, kurią 
privalėtų įsigyti kiekvienas lietuvis. Teko 
patirti, kad šiuo metu ji yra verčiama į 
anglų kalbą.

Alfonsas Giedraitis

VILNIEČIAI FOTO PARODOJE

Leipcige, R. Vokietijoje, atidarytoje tarp
tautinėje meninės fotografijos parodoje, 
kuri keliaus ir po kitus miestus ir kraštus, 
dalyvauja 26 kraštų foto meistrai, atsiuntę 
35.000 fotografijų. Du aukso medalius lai
mėjo du lietuviai foto menininkai, vilnie
čiai M. Baranauskas ir A. Sutkus. Parodoje 
eksponuojama dvylikos lietuvių fotografų 
darbai. (ELTA)

KOVA DĖL KAPINIŲ TEBEVYKSTA
Bostono „Keleivis“ rašo, kad Chicagoje 

ketverius metus užtrukusi kova tarp Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų savininkų ir kar
dinolo Cody ir toliau tebevyksta.

Daug tuo reikalu kovoję, lietuviai atgau
na šiek tiek laisvių, bet raštu kard. Cody 
tų laisvių nepatvirtina. Pagal „Keleivį“, 
„Vadinasi, laukia, kad kovotojai nustos ko
voję, ir vėl galės kabliais vilkti grabus ir 
pardavinėti sklypus nelietuviams“.

Taip pat sužinota, kad bažnytinė valdžia 
pardavė kapinių žemės mokyklai statyti, 
nieko neatsiklaususi.

Kapinių reikalu lietuviai vėl demonstra
vo prieš kardinolo Cody įstaigą ir pasiun
tė rezoliuciją Vatikano atstovui Vašingto
ne.

V. KAZOKAS — PIRMININKAS

Sydnejaus (Australija) Plunksnos klubo 
naujasis pirmininkas yra buvęs „Mūsų Pa
stogės“ redaktorius Vincas Kazokas.

DIPLOMAS V. NEŠUKAITYTEI

Kanados stalo teniso čempionei torontie- 
tei lietuvaitei Violetai Nešukaitytei Ontario 
provincijos premjeras W. Davis įteikė pa
gerbimo diplomą.

Violeta savo devynerių metų sporto kar
jeroje turėjo 50 meistrės laimėjimų.

KNYGUTĖ APIE SAUERVEINĄ

Hansas Masalskis, 'buvęs Klaipėdos mies
to gyventojas, parašė vokiečių kalba 42 psl. 
knygutę „Dr. Jurgis Sauerveinas“.

Knygutė išleista Hanoveryje. Vokietijo
je.

Dr. J. Sauerveinas yra pirmojo lietuvių 
himno „Lietuviais esame mes gimę“ auto
rius.

MIRĖ SPORTININKĖ ST. MERKIENĖ

Bostone (JAV), sulaukusi 60 metų, mirė 
Stasė Merkienė, pasireiškusi sporte Lietu
voje.

S. Merkienė dalyvavo dviračių, bėgimų, 
rutulio stūmimo sporte, 'taip pat žaidė Lie
tuvos moterų rinktinėje.

PAPLAUSKŲ DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS

Bellshill (Škotija) L. K. Moterų draugi
jos pirmininkė U. Paplauskienė ir jos vy
ras Juozas atšventė vedybų deimantinį ju
biliejų.

EGLAITĖS PREZIDENTAMS

Michigan mieste (JAV), International 
Friendship sode, šalia pirmojo Lietuvos 
prezidento A. Smetonos biusto augančių 
eglių, buvo pasodintos dar dvi eglaitės, 
skirtos taip pat buvusiems prezidentams — 
A. Stulginskiui ir dr. K. Griniui.

Egles pasodino L. V. S. „Ramovės“ Chi- 
cagos skyriaus valdyba.

PASITRAUKĖ IŠ KUNIGŲ
„Dirva“ (JAV) rašo, kad kun. Gintautas 

Sabaitis, S. J., išstojo iš lietuvių jėzuitų, ir 
popiežius atleido jį nuo visų aktyvių kuni
go pareigų ir įsipareigojimų.

Dabar Gintautas Sabaitis dirba Vetera
nų ligoninėje Clevelande ir ruošia dokto
ratą.

KETURIOS IŠKILMINGAME BALIUJE

Amerikos viceprezidento Agnew žmona 
Baltimorėje vadovavo iškilmingam ponių 
baliui, kuriame dalyvavo ir keturios lietu
vės.

VYT. KASNIŪNAS REDAGUOS

„Anglikonas“ Nr. 5/27 rašo, kad Algirdo 
Kaulėno monografijos redaktorium pa
kviestas panevėžietis Vytautas Kasniūnas.

Monografiją išleisti numatoma Chicagos 
Anglijos Lietuvių Klubo ir „Laisvosios Lie
tuvos“ lėšomis.

Birželio mėn. suėjo 6 metai nuo A. Kau
lėno mirties.

S. KĘSGAILOS ERŠKETAS

„Nepriklausoma Lietuva“ (Kanada) ra
šo, kad Montrealio lietuvių žvejotojų Ni
dos klubo narys Steponas Kęsgailą Baska- 
tongo ežere sugavo retai sugaunamą 60 sva
rų sveriantį eršketą.

LIETUVOS VYSKUPAI ROMOJE

Gegužės 5 d. per Maskvą į Romą atvy
ko trys Lietuvos vyskupai: vysk. J. Matu
laitis — Labukas, jo pagalbininkas vysk. 
L. Povilionis.

Kartu su vyskupais vyko ir du palydo
vai — klebonai kun. J. Žemaitis ir kun. A. 
Vaičius.

Lietuvos vyskupus Romos aerodrome su
tiko Vatikano delegatas ir keletas Romoje 
gyvenančių lietuvių kunigų.

LIETUVIAI LEIPCIGO LEKSIKONE

Leipcige išleistas leksikonas „Fremd- 
sprachige Schriftsteller“, pateikęs žinių 
apie 100 kraštų rašytojus, priminė kelioli
ka lietuvių rašytojų. Šalia mirusių K. Done
laičio, J. Biliūno, P. Cvirkos, J. Janonio, S. 
Nėries, A. Vienuolio, A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus, dar paminėti aštuoni lietuviai rašy
tojai, visi gyveną Lietuvoje. (ELTA)

BEATIFIKACIJOS BYLA
Lietuviai katalikai tikisi ir laukia, kada 

Bažnyčia paskelbs Dievo tarną arkivysku
pą Jurgį Matulaitį šventuoju, šventumo 
garse jis mirė Kaune 1927 m. sausio 27 d. 
Antrasis pasaulinis karas nudelsė įžanginę 
jo beatifikacijos bylą. Ji buvo pradėta tik 
1953 m. Bet įvykusis II Vatikano Susirinki
mas, suėmęs į sunkų darbą beveik visus 
Vatikano pareigūnus, nenoromis nudelsė 
mūsų bylą.

Šiais metais ėjo antrasis beatifikacijos 
bylos tarpsnis: Apaštalinis Procesas. Jis 
yra baigtas Amerikoje — Chicagoje ir Len
kijoje — Varšuvoje, bet Romoje nesuspė
ta iki vasaros atostogų išklausinėti pašauk- 
tinus liudininkus — dar liko keturi. Jie bus 
apklausinėjami rudenį, spalio mėnesį.

Tuo tarpu reikia padaryti daug ir svar
bių darbų: visų liudininkų Chicagoje ir 
Varšuvoje pateiktąsias žinias išversti į lo
tynų kalbą (arba į italų kalbą). Tai turi at
likti paties teismo skirti vertėjai ir duoti 
perrašyti prisiekusiems raštininkams. Kai 
kurie tų 24 liudininkų yra užėmę teismui 
po keletą posėdžių. Kai baigsis Romos teis
mo darbas, ir jų surašyti protokolai teks 
įjungti į visą bylą, viską iš naujo ranka 
perrašyti, išspausdinti bylos knygą. Dar 
yra liudininkų, pateikusių savo žinias, bet 
negalinčių atvykti į teismo posėdžius ar dėl 
senatvės, ar dėl ligos, ar dėl nuotolio. Jų 
visas žinias turi generalinis postuliatorius 
tinkamai paruošti ir pateikti Romos teis
mui. Visa tai paima daug įvairaus darbo ir 
daug kainuoja. Gen. postuliatorius yra dė
kingas visiems, kurie savo aukomis priside
da prie šios beatifikacijos bylos, ir prašo 
paramos. Didž. Britanijoje aukas galima 
siųsti per kun. K. A. Matulaitį, MIC., 21, 
The Oval. LONDON E 2 9DT. Visos aukos 
bus pakvituojamos laišku.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

2III|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  =

KELIONĖ NAMO
illlllllllllllllllllllllliuillllllllllllllll (iš romano „Pragaro vyresnysis“) lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllIlĮĮ

— Meilus klausinėjo apie tave. Jam vis 
dar reikia padėti. Bet kaip taip yra...

— Negriebs Rukšio galas. Mes iki felče
rio neprisikasam. O jis pas didelio miesto 
gydytojus važinėja.

— Na jau, na jau! Džiaukis, kad sveikas 
esi, ir nei skųskis, nei ką. Čia pat ligoninę 
apylinkėje turim, — įsiterpė staiga atsira
dęs Baleika. Linktelėjo sukrypusiais pe
čiais, pamojavo gumbuotais, lyg spragilai, 
ilgais pirštais ir atvirto prie sienos, šonu 
atsiremdamas.

— Ligoninė nuo stribų užsilikusi. Jiems 
apraišioti tada įrengė. O gydytojas... Toks 
ten jis yra... Tik moterims apie bambas 
glostinėti.

— Rukšys atėjo iš miesto, viską žino, to
dėl jam ir nuvažiuoti lengviau.

— Kas nori, tam lengva.
— Gerai sakai, — vėl paplėsčiojo rankas 

Baleika ir, grįžtelėjęs į Rukšį, tęsė: — Mei
lui reikia tavęs, eik tiesiai kontorom

— Koks čia galas? Į ponus knisasi. Aną
kart kontorom šiandien kontorom..

— Sakiau, kad iš miesto.
Rukšiui buvo vis tiek, niekas, vai niekas 

jam nerūpėjo. Taigi apsisuko ir leidosi so
dybų pusėn. O diena labai skyrėsi nuo va
karykštės. Rausvos, geltonos, melsvos sto
gų samanos, ant papuvusių šiaudų išsitie- 
susios, blizgėjo kaip revoliucinių švenčių 
plakatai. Net krūmai apie kūdrą tūpčiojo 

linksmesni, ramiai šnekučiuodamiesi. Tarsi 
mandagūs kaimynai, i krikštynas susirin
kę, prie stalo atsišlieję.

Diena buvo kitokia. Bet ne mintys.
Va. Rukšys, jau gerokai pagyvenęs, spė

jo sutikti apsčiai žmonių. Matė apsčiai jų 
kelių.

Kam tų kelių tiek daug? Kodėl nėra už
rašų, kodėl nepasakyta, kur jie veda?

Privalai rinktis. Turi eiti. O akys užriš
tos. O nežinai, ko nori.

Turi eiti.
Žėravo samanos, lėbavo krūmokšniai. To

polio šakų glėbin krito pora varnų, pakele 
lapsėjo palaidas šuo.

Nežinai, ko reikia. Nežinai, kam esi šioje 
raizgytoje kryžkelėje nutupdytas.

Nežinai, idiote. Tik Stasei aišku.
Pakele lapsėjo šuo. Už dešimties žings

nių. O bulvienos pakrašty tupėjo įs'iganęs 
kiškis. Tupėjo ir nesinervindamas skabė 
žolę.

Žolė turėjo paskirtį.
Kokia žmogaus paskirtis?
Tai bent mįslė.
Kontoroje Rukšys rado neįprastas nuo

taikas. Buhalteris, kasdien šiuo laiku žio
vaująs ir nuo tabako pageltusiais pirštais 
užausius krapštąs, dabar sėdėjo prie doku
mentų krūvos ir šnypštė lyg žąsinas. Drau
gas pirmininkas, Sartušis, trypė prie lango. 
Neseniai atkeltas zootechnikas stovėjo vi

dury kambario ir, garsiai stūgaudamas, ne- 
švarian skudurėlin pūtė nosį.

— Eik namo, drauge Rukšy, — pasitiko 
Meilus. — Atvažiuoja komisija, čia jiems 
reikės vietos, ir mums nebus kaip maišytis. 
Dėl darbadienio nesirūpink. Sutvarkysiu. 
Po pietų užsuk, tada matysime.

Rukšys uždarė duris. Jautėsi labai silp
nai: skaudėjo krūtinę, kaulus, raumenis, 
galvoje burbuliavo jovalas. Kam reikalin
gas žmogus? Šita nesąmonė, šita mįslė? 
Baigia užkežėti žemę, o kas juo gali pasi
naudoti?

VYTAUTAS VOLERTAS
Grįžęs namo, išsitiesė ant lovos. Kaulų 

sukimas aptilo.
Namai yra geriausia ligoninė. Ir vilkas 

nuosavoje oloje neįveikiamas.
Vargdienis žvėris, šitas vilkas. Kasdien 

bastosi alkanas, sukritęs. Ir visi niekina, 
vilku apšaukia. Tačiau turi paskirtį: būti 
vilku.

Rukšys, po pietų vėl nulingavęs konto
rom rado tik Meilų. Bet ir tas nieko nevei
kė. Vien stoviniavo, tarsi ko laukdamas.

Iš tikrųjų sulaukė. Greitai, net Rukšiui 
nespėjus prisėsti.

Tai Sartušis grįžo. Kur tau! Per duris jis 
neįėjo, bet įsiplėšė, kaip sunkvežimis ūžda
mas. Ant stalo tėškęs apsiaustą, sukvykė:

— Rykliai išvažiavo!
— Jau? — užklausė Meilus.
— Tas padribėlis senis mūsų apylinkėje 

buvo stribų operatyvas. Su kapitono ant
pečiais vaikščiojo. Žmona rusė, iš Kauka
zo parvežta. Tų laikų čekiste. Išsiskėtusi 
kaip karvė. Mus, komjaunuolius, ji nakti
mis varinėdavo 'vagonų saugoti, o jis miš
kus šukavo. Pirmam sutiktam iš automato 
trenkdavo galvon. Apsikarstė medaliais, or
dinais. Dabar speckomisijoje. Spec!

Net pakaušis garavo, taip siuto pirminin
kas. Rukšys stovėjo ir nesuprato, kas dėjo
si.

— Pietų nesiūlei? — teiravosi Meilus.
— Atsisakė.
— Buvę frontininkai, tobuli komunistai.
— Nusispiaut ant jų tobulumo! Nė vie

nas su šautuvu veltui nelakstė. Dabar. Vil
niuje susigrūdę, kabinetus, butus kilimais 
išsiklojo, tarnaites pasisamdė. Kolūkiuose, 
kur žiemą iš nuobodumo smegenys džiūsta, 
tokio nerasi. Speckomisija! Rupūžė šaudė, 
jei tik kas paniurgzdavo, kad nėra ko val
gyti. „Liaudies priešas, kontra“. O valgio 
nebuvo! Aš tau sakau, žmonės vargo, bada
vo. Daugiau taip kvailai niekas nesidaužys 
ir žmonių nenaikins. Be komunizmo pasau
lio nesutvarkysi, bet ar šitaip reikėjo tvar
kyti? Sakyk, ar šitaip? — Sartušis nelauk
tai grįžtelėjo į Rukšį ir nustebo. Atrodė, 
jau žiojosi šaukti, bet vėl susičiaupė ir tik 
po akimirkos užsipuolė: — Ką Baleika kal
bėdavo apie žuvų ūkį?

Rukšys patempė kaklą ir tylėjo.
— Didelės naujienos nepraneš;. Už tai 

nesilaužyk ir sakyk: ką Baleika kalbėdavo 
apie žuvų ūkį? — spaudė pirmininkas.

— Nieko ypatingo, — atsakė Rukšys.
— Kaip tai?
— žmonės padūsaudavo dėl žemės. Ten 

kviečiai užderėdavę. Ten, kur dabar kana
lai. Aš naujas, nežinau.

— O Baleika?
— Ir Baleika.
— Matai, koks atluptaklynis! — šaukė 

Meilui Sartušis. — Skundai, šmeižtai! Vis 
senoji gvardija, vadinamieji idealistai. Ėdi
kai! Rijo vienas kitą, konclagerius steigė, 
kulkomis šėrėsi. Baleika! Gyvatė kuprius.

Nuo pirmininko žodžių ir Meilus sumišo. 
Grįžtelėjęs į Rukšį, tarė:

— Šiandien atsirado visokių bėdų. Eik 
namo. Rytoj pasimatysim.

— Mano anketa švari, — Rukšys dar gir
dėjo šėlstantį Sartušį. verdamas duris. — 
O pas Ealeiką visko yra! Seniai kaip šunys 
patys vienas kitam prisiteršė. Tuojau pat 
reikia partijos komiteto posėdžio. Už pus
valandžio.

Šitokia kalba turėjo sukelti smalsumą. 
Bet Rukšys namo tupseno, nieko negalvo
damas. Viskas grimzdo tuštumon, kuri jį 
supo. Biaurion, prarūgusion tuštumon.

Staiga po kojomis sučerškė kažkas.
Tai žvirblių kamuolys pakilo. Papurpse- 

no ir įstrigo karkluose. Ten, ant nuogų vir
šūnėlių atsidrėbę, apsižiūrinėjo pasparnes.

Jis sukosėjo. Sudundėjo plaučiai, krūti
nę išpūtė diegliai. Gerklę paakėjo aštrūs 
virbalai.

— Kas čia? — susirūpino dėl atsiradusio 
skausmo.

Laukus baigė ėsti rudens amaras. Už 
akiračio jau ūžė, rūstavo suuodžiama žie
ma.

(Bus daugiam
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EUROPOS LIETUVIS

REALYBES IR PAGUNDOS LIETUVOJE
1. Sibiro kapų šauksmas

Kiekviena kalendoriaus data turi savo 
prasmę. Kiekviena diena žymi ne tik rai
dę ir vardą, bet įvykį ir žmogų, kurie ar 
kuo didžiu ar kuo menku nedingo istorijos 
miglose, bet kasmet išnyra iš jos puslapių 
gyviesiems prisiminti.

Birželio tragedijos data kiekvieno lietu
vio širdyje pulsuoja gyvo kraujo prisimini
mu. Ypač šiemet, kai su pasididžiavimu 
mename tautos sukilimo 30 metų sukaktį.

Gal prasminga, kad šias sukaktis minime 
ne tik savame krašte, bet net kitame kon
tinente, jau daugiau kaip ketvirčiui šimt-

ALGIRDAS J. KASULAIT1S

mečio nuo anų įvykių prabėgus. Skirtinga 
fizinė aplinka ir pakitusios politinės bei so
cialinės sąlygos turi tendencijos birželio 
tragediją, okupacijos faktą ir sukilimo di
dybę nukelti iš realybės į ceremonijos plot
mę. Tačiau ceremonija yra visuomet tik 
papuošalas, tik raidė, tik forma. Ji visuo
met gyvenamosios realybės tik dalis, tik 
šventadienio atšvaita, neatspindinti kasdie
nos, neįtakojanti šiandienos ir nekurianti 
ateities. Iš kitos pusės pats minėjimo fak
tas liudija dar galutinai neprarastą pras
mę, dar nevisai atbukusią sąžinę, dar gyvą 
realybės pojūtį.

Birželio tragiką ir sukilimo garbę su 
šiandiena riša penkios realybės. Jos yra 
įvairiaplotės bei įvairiaprasmės, ir tik jų 
sąveikoje išryškėja tikroji kančios ir lais
vės prasmė.

Amerikinėje prabangoje ir ilgo laiko tėk
mėje nesunku prarasti tą intymumą, kuris 
buvo mūsų sielą sukaustęs anomis baisio
jo birželio dienomis. Nėra lengva išgirsti 
Sibiro kapų šauksmą laisvės ir pertekliaus 
triukšme, ypač mūsų jaunosioms kartoms. 
Tačiau būtina, kad jis skambėtų mūsų šir
dyse per amžius.

Lietuvių trėmimas niekuomet nebuvo, 
nėra ir neturi būti tik istorinis faktas, tik 
sceninė drama, tik realistinio romano iš
trauka. Mūsų brolių trėmimai juk yra gy
venamosios realybės krauju ir kančia per
smelktas įvykis, palietęs visą tautą ir kiek
vieną lietuvį intymiai ir asmeniškai.

Tautos odisėja prasidėjo birželio 14-15 
dd. Vien tuomet apie 34.620 lietuvių smur
tu ir prievarta buvo išgabenti į tolimąsias, 
laukines Sibiro sritis, tarp jų 6.340 vaikų 
ir jaunuolių nuo kelių dienų iki 18 metų 
amžiaus, šalia jų daugiau kaip trys šimtai 
jau 80 metų peržengusių, daugiau kaip 100 
— 90 metų ir net senelių, sulaukusių jau 
100 metų. Tik žmogaus-žvėries sąmonėje 
galėjo gimti mintis, jog tie vaikai ir sene
liai buvo kieno nors priešai. Tik žmogaus- 
•bestijos aptemusioje sieloje galėjo užsi
megzti kankinimų planai, kurie savo žiau
rumu pralenkė daugelį pačių biauriausių 
nusikaltimų istorijos būvyje.

Sugrūsti gyvuliniuose vagonuose, be oro, 
be vandens, be sanitarinių priemonių, ligo
niai, seneliai, nėščios moterys ir kūdikiai 
pradėjo mirti nuo pat pirmos valandos. Iš
skirtinai karštai birželio saulei kaitinant, 
aklinai uždaryti vagonai dusino savo aukas 
iš vidaus, o sargybiniai mongolai saugojo 
juos iš lauko. Visą birželio 14 d. iš vagonų 
sklido širdį verią motinų ir vaikų balsai, 
maldaudami vandens, nors lašelį vandens!..

Gedulo maršais dundėjo vagonų ratai, 
kai traukinių virtinės vežė pirmąsias au
kas tais pačiais keliais į Sibiro mirtį, ku
riais keliavo carų vergai, mūsų seneliai ir 
proseneliai... Ateinančių dešimties metų 
būvyje tais pačiais krauju ir ašaromis ap
laistytais keliais į mirtį iškeliavo dar neto
li milijono mūsų brolių.

Šiame lietuvių tautos kryžiaus kelyje į 
mirtį ir garbę yra daug stočių: Pravieniš
kės, Rainiai, Kretinga, Raseiniai, Panevė
žys, Rokiškis, Zarasai, Ukmergė, Papilė, 

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 % 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.

........ *..............

Aukštoji Panemunė, Budavonė, Červenė, 
Petrašiūnai... Šių vietovių žemė pašven
tinta nužudytų, dažnai net žiauriausiai nu
kankintų mūsų brolių krauju...

1944 m. pabaigoje Lietuvos laukus vėl 
sudrebino vagonų ratų gedulingi maršai — 
37.000 lietuvių paguldė galvas už tėvynės 
meilę ar iškeliavo į Sibiro tyrus... Depor
tacijos tęsėsi ir į pokarį: 1946 m. vasario 
16 d., 1940 m. liepos, rugpiūčio. spalio, lap- 
ki ičio ir gruodžio mėnesiais, 1948 m. gegu
žės 22 d.. 1949 m. kovo 24-27 dd. ir birželio 
m on. Šioj nesibaigiančioj martirologijoje 
garbės vainikais pasipuošė tūkstančiai nu- 
k; utų Lietuvos partizanų — miško brolių, 
kurio ne vieno mirtis sekė nežmoniškus 
k; akinimus, kurio ne vieno mirtį sekė ne
žmoniškas išniekinimas...

Lietuvių tautos kryžiaus kelio stotys tįs
ta ir Sibiro tyruose — Kazachstanas, Tur
kestanas. Altajus, Igarka. Turachatiskas. 
Norilskas, Bykovas, Kolinskas, Magadanas, 
Sachalinas... šventas lietuvių kankinių 
kraujas pakonsekravo ir tų svetimų stepių 
ir miškų žemę...

2. Su daina į vergiją
Antroji realybė yra okupacijos realybė. 

Lietuvos valstybė visame istoriniame jos 
grožyje šiandien neegzistuoja. Mūsų tauta 
d< r neišėjus savo Golgotos kelio. Mūsų bro
li; i ir seserys dar neišgėrė iki dugno kan
čios taurės. Tai yra realybė, kuri laiko kaip 
replėmis suspaudusi kiekvieno lietuvio šir
dį. Maskvos agentai laisvajame pasaulyje 
labai sumaniai skleidžia nuotaiką, kad Lie
tu /oje šiandien gyvenimas yra pasikeitęs. 
K: emlius įvairiausiais būdais stengiasi 
piršti pavergtosios Lietuvos gyvenimą 
šv'esiomis spalvomis. Tačiau tai nėra 
re įlybė, bet jos melagingas iškraipymas. 
Tiesa, pasikeitimų Lietuvoje, ypač ekono- 
m nėję srityje, esama, tačiau vergijos re
al bė yra būdinga ne pakitimu, bet stabilu- 
m i.

Politinė laisvė pavergtoje Lietuvoje yra 
m žudyta nuo pirmosios okupacijos dienos. 
Pi ošvaisčių čia ne tik nematyti, bet ir vil
tie s nėra. Atvirkščiai, su kiekvienu metu, 
ners ir falsifikuotas, Lietuvos valstybinis 
aparatas yra vis glaudžiau rišamas prie 
Kremliaus politinės mašinos vis stipres
niais, nors kartais ir subtilesniais retežiais. 
Tautinis lietuvių turinys ir jo apsireiškimo 
formos pamažu, bet planingai ir be susto
jimo yra niveliuojamos rusiškos tautybės 
sąakaiton. čia reikia ypač pabrėžti Sovietų 
Są jungos vislų rusiškumą. Maskvos esmi
nis tikslas yra pavergtąsias tautas ne tik 
sukomunistinti, bet ir surusinti. Rusinimas 
vyksta pilnu tempu ir teturi tik vieną tiks
lą: paversti lietuvių tautą rusiškosios in
tegralia dalim, be savito bruožo, sielos ir 
kalbos...

Religinis persekiojimas pavergtoje tėvy
nėje yra ne tik nesumažėjęs, bet suinten- 
syvėjęs. Ateistinio žmogaus-žvėries nagus 
ypač jaučia lietuvių jaunimas, prieš kurį 
naudojami patys rafinuočiausi būdai. Sie
lų inžinerija pavergtoje Lietuvoje yra 
aukštai ištobulintas mokslas ir menas.

Bent kiek pagerėjęs ekonominis gyveni
mas yra surakintas materialistinės ekono
mikos dogmų varžtais ir pajungtas Krem
liaus ekonominiam aparatui. Lietuvių pra
monės ir žemės ūkio produktingumas ir lie
tu/ių darbo produktyvumas tarnauja ne 
lietuvių tautos ir respublikos gėriui, bet So
vietų Sąjungos naudai.

Kultūrinė veikla toleruojama tik tiek, 
kiek ji tarnauja komunistinės ideologijos ir 
rusiškojo nacionalizmo idealui. Visos kul
tūrinės apraiškos, pradedant spausdintu žo
džiu ir baigiant muzikos gaida ar dailės pa
lete, yra persunktos komunistinės-rusofili- 
nės kultūros nuodais.

Humanitariniai mokslai yra perkošti per 
dialektinio materializmo koštuvą ir tarnau
ja pan-sovieticos idealams. Privati ir asme
ninė melo nuodėmė šiandien sovietijoje yra 
suvalstybinta ir subendruomeninta. Istori-

MIRĖ A. VENCLOVA
Birželio 28 d. Vilniuje mirė rašytojas An

tanas Venclova (gimęs 1906 m. sausio 7 d. 
Trempiniuose. Liubavo valse., Marijampo
lės apskr.).

Jis mokėsi Marijampolėje, baigė Vytau
to Didž. Universitetą, nepriklausomybės 
laikais mokytojavo Klaipėdos ir Kauno 
gimnazijose. 1940 m. Sov. Sąjungai okupa
vus Lietuvą, paskirtas švietimo liaudies ko
misaru. Po karo grįžęs iš Sov. Sąjungos. 
Kaune organizavo rašytojus ir vadovavo 
jiems, buvo žurnalų redakciniuose kolek
tyvuose, dirbo Universitete, Mokslų akade
mijoje.

Kaip rašytojas pradėjo reikštis eilėraš
čiais, bet vėliau rašė ir proza (parašė porą 
romanų, apsakymų), kritikos straipsnių, 
apybraižų. Paskutiniaisiais metais yra pa
rašęs tris tomus atsiminimų.

Nors tik 1950 m. įstojo į komunistų par
tiją. bet maždaug nuo jo su kitais nepri
klausomybės laikais suorganizuotojo žur
nalo ..Trečio Fronto“ laikų pasuko sovieti
nių keliu, turėjo didelį partijos pasitikėji
mą, pirmaisiais pokario metais jautė dide
lį savo svorį ir naudojosi juo ir literatūri
niuose savo darbuose ir kritikos straips
niuose net perdėtai reiškėsi kaip tenden
cingas komunistas. Užtat ne tiek dėl litera
tūrinių pasiekimų, kiek dėl pasitarnavimo 
partijai ir režimui už eilėraščių „Rinktinę“ 
1952 m. gavo Sov. Sąjungos valstybinę pre
miją, o 1960 m. už romaną „Gimimo diena“ 
respublikinę premiją.

Už visokią savo veiklą yra gavęs Lenino 
ordiną, du Darbo raudonosios vėliavos or
dinus, Tėvynės karo antrojo laipsnio ordi
ną ir medalių.

Kaip laikraščiuose paskelbtasis penkių 
gydytojų pasirašytasis aktas rodo, mirė 
ši' dies liga. Palaidotas valstybės lėšomis.

„RAKETĄ“ PAKEITĖ „ZARIA 02“

Ligšiol laivu „Raketa“ keleiviai iš Kauno 
plaukdavo į Klaipėdą, patekdami ne tik į 
Klaipėdą, Nidą ar pakeliui į Vilkiją ar į 
Jurbarką. Po daugelio metų pertraukos tik 
šiemet atidaryta nauja laivų linija Kaunas- 
Jurbarkas. Čia plaukioja šilumlaivis „Za- 
ria 02“, plaukiantis 43 km. per vai. grei
čiu. (ELTA)

ATEIZMO DAKTARAS

Juozas Barzdaitis apgynė doktoratą ir 
gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

Jo doktorato tema — „Ateistinė mintis 
Lietuvoje“.

Joje dr. J. Earzdaitis tyrinėjo 19 a. pa
baigos ir 20 a. pradžios ateistinės minties 
raidą Lietuvoje.

DOKUMENTAI KALTINA

Lietuvoje „Mintis" išleido anglų kalba 
„Dokumentai kaltina“.

Joje ,kaip „Tiesa“ rašo, atskleidžiami 
hitlerininkų ir jų talkininkų, buržuazinių 
nacionalistų, blogi darbai Lietuvoje.

J. JUOCEVIČIUS — BOKSO ČEMPIONAS

Birželio 19 d. Madride (Ispanijoje) Eu
ropos bokso čempionu tapo kaunietis Juo
zas Juocevičius.

J. Juocevičiaus treneris yra žymus Lie
tuvos boksininkas A. Šocikas.

jes, filosofijos, teisės, sociologijos mokslų 
kertinė vertybė jau nėra tiesa, bet melas. 
Melas gi yra žmogaus nužmoginimas, nes, 
paneigdamas tiesą ir realybę, jis paneigia 
Dievą, žmogų ir gyvenimą.

Lietuvos švietimas yra pajungtas ne tik 
komunistinei ideologijai ir rusiškąją; kul
tūrai, bet ir materialistinės sociologijos 
doktrinai. Mokslų disciplinos persunktos 
rusofiline dvasia, o pedagoginiai metodai 
pajungti revoliucijos tikslams. Šie tikslai gi 
yra aiškūs: išjungti jaunimą iš šeimos, tau
tos ir Bažnyčios ir sukurti naują sintetinį 
žmogų-vergą, kurio pati prigimtis būtų vi
sam laikui iškreipta, žmogus-robotas — 
štai komunistinio auklėjimo pats pagrindi
nis tikslas.

(Bus daugiau)
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIHIIIIIIII!I!IIIIII!IIIIIIIIIIIIIII

I PASINAUDOKITE
NIDOS SPAUSTUVĖS DABARTINĖMIS g
GALIMYBĖMIS IR UŽSISAKYKITE SAU |

g REIKALINGIAUSIŲ DALYKŲ : |

Laiškams popieriaus su savo adresu
Sąskaitų š

| Užsakymų blankų 1
| Biznio kortelių š

Vokų ir t.t. I

| 2 LADBROKE GARDENS,
Tel. 01 - 727 2470 LONDON, Wil 2PU

Fiiiiililiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiniiiilliiliiilillilliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillllllliiiiiiiii!iiiiiui^

KAUNO RAŠYTOJŲ SUSIRINKIMAS

„Literatūra ir menas" rašo, kad birželio 
14 d. po ilgos pertraukos įvyko steigiama
sis Lietuvos rašytojų Kauno skyriaus susi
rinkimas.

į Kauno skyriaus biurą išrinkti: J. Gru
šas, A. Drilinga, A. Mikuta, V. Martinkus, 
R. Samulevičius. Biuro sekretorius yra A. 
Drilinga, literatūrinis konsultantas — R. 
Samulevičius.

V. DAUNORAS TULŪZON

Maskvoje konkurso keliu buvo atrinkti 
dainininkai, kurie dalyvaus tarptautiniame 
vokalistų konkurse spalio mėn. Tulūzoje, 
Prancūzijoje.

Išrinkti buvo keturi, jų tarpe operos so
listas V. Daunoras.

UŽTVANKA PRIE ŠUNIJOS

Tauragės rajono Lomių žemės ūkio 
darbininkai, valstybės padedami, kaip ra
šo „Tiesa“, pertverė Šunijos upę ir pastatė 
užtvanką. Tenai buvo įtaisyti laukų drėki
nimo įrengimai, ir sausros metu galima pa
laistyti 100 ha daržovių lauką.

MEISTRAI

Vilnietės krepšininkės L. Vinčaitė ir A. 
Jankūnaitė, kurios žaidė Sov. Sąjungos ko
mandoje pasaulio krepšinio pirmenybėse 
Brazilijoje, tapo Sov. Sąjungos sporto 
meistrais.

Kaip buvo rašyta. Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio komanda laimėjo aukso medalį.

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
ŠIRDIS IR KIŠENĖ

Ir norint negalima praeiti pro barą, ke
ičias žingsnių, ir pirmosios durys. Svečių 
prigūžėję daug, bet susirandame kampe 
staliuką.

— Palauk! — šūkteli ponas Dunda ir ne
ria prie baro.

Baras tirštai apgultas iš visų pusių, ir 
barininkas, atrodo, turėtų kapituliuoti. Bet 
kur tau! Įvairiaspalvės bonkos, šviesos api
piltos, veidrodžiuose žėri visa savo didybe 
ir jėga! Baro valdovas Petras, kas jo ne
pažįsta, tikrai žino, kad jo tvirtovės niekas 
nepaims. Ir didžiausius puolimus jis šaltai 
atlaiko, seikėdamas eleksyrą ir pumpuoda
mas alų iš savo pilies neišsenkamo rūsio.

Grįžta Dunda su stikliukais ir, prisitrau
kęs arčiau, nieko nelaukdamas pradeda:

— Atsimeni, kai neturėjom šių namų ir 
klubo, pinigų taip pat trūko. Neseniai dar 
buvom atsibastę. O namų reikėjo! Negali
ma visą laiką kambario ar salės kitus mal
dauti. Juk mes ne elgetos! Ir šimtai čia mū
sų buvo, tikrai, kaip Sodyboje per didįjį su
sibūrimą. Ir jauni dar buvom. Šokom tan
go ir kubilą, dainavom ir kamuolį į krepšį 
mėtėm miesto vidury ant aikštelės žvyro. 
Komitetą išrinkom, kad aukas surinktų ir 
paskolas užtrauktų. Kartu ir baimė prasi
dėjo. Kaip išlaikysim tuos namus, kaip pa
skolas grąžinsim? Na, į sveikatą! — ir pa
kelia stikliuką.

— Sveikas, — daugiau nieko nesuspėju 
ir vėl klausausi.

— Matai, ir kas išėjo! Tik reikėjo pasi
ryžti, ir šiandien turime namus, savo klu
bą ir barą, o-ho-ho!

— Kai pagalvoji, tikrai išeina o-ho-ho, — 
pritariu.

— Matai, sutinki! Ilgai bijojome sienoje 
langelį iškirsti, bet dabar visi sukibę visą 
sieną išvertėm, ir matai, kas pasidarė. 
Dabar yra kur žvilgsnį nukreipti, platuma 
ir šviesa. Daugiau erdvės. Prasilenkti gali
ma, ant maželio nemina, ir pastovėti ant ki
limo neįskausta!

— Aišku, daug patogiau, — patvirtinu.
— Dabar aišku. Visiems dabar aišku! — 

vėl užsidega ponas Dunda. — o kas tai pa
darė? Aišku, baras padarė. Skolas grąžino, 
namus prilaikė ir dar sutaupė. Baras, bro
lyti!

— Tikriau pasakius, tie, kurie išgeria,— 
mėginu pataisyti.

VARŽYSIS 168

Penktasis Sov. Sąjungos M. Glinkos kon
kursas birželio 16 d. prasidėjo Vilniaus 
valstybinės filharmonijos salėje.

M. Glinkos vardo konkursas yra operi
nio - koncertinio ir kamerinio dainavimo 
varžybos.

šitoms varžyboms vadovauja Sov. Sąjun
gos artistė Irina Archipova.

Joje varžysis 168 dalyviai.

G. LUKŠAITĖS KONCERTAI
Okup. Lietuvoje pasižymėjusi vargoni

ninkė Giedrė Lukšaitė pakviesta vargonų 
koncertams į Prancūziją ir R. Vokietiją. 
Anksčiau ji jau yra koncertavusi Lenkijo
je ir Čekoslovakijoje. (ELTA)

PANEVĖŽIEČIAI VILNIAUS TEATRE

Š. m. gegužės-birželio mėn. Vilniaus 
akademinio dramos teatro scenoje gastro
liuoja Panevėžio dramos teatras. Jis stato 
amerikiečio dramaturgo A. Millerio pjesę 
„Komivojažerio mirtis“, du lietuvių veika
lus — A. Vienuolio „Prieblandą“ ir V. Mi- 

■ liūno „Karuselę“ ir B. Johnsono pjesę „Vd- 
ponė“ („Sukčiaus testamentas“). (E)

RUSŲ DRAMOS TEATRAI VILNIUJE

Kiekvienos vasaros tradicija Vilniuje: 
vienas po kito čia gastroliuoja Sovietų Są
jungos kelių miestų dramos teatrai. Birže
lio mėn. — Maskvos M. Jervolovos dramos 
teatro gastrolės, liepos mėn. į Vilnių at
vyksta Vologdos teatras, o rugpjūčio mėn. 
— černihovo dramos aktoriai. (Taip rusi
nama Lietuva. Eltos Red.) (ET .TA)

Ir ožio bliovime yra meno.
Prisiekęs recenzentas

— Aišku, jie, kurie geria ir perka! Kiti 
į barą neateina, o nario mokesčiu namų ne
išlaikysi, — ir vėl kilsteli pradėtąjį stikliu
ką.

— Skatinti į barą kaip ir netiktų, — abe
joju, nors aš pats neatstumiu, jei kas pa
siūlo.

— Niekas ir neskatina! Žmonės gėrė ir 
gers. Anais amžiais aukštose menėse ir pi
lių kiemuose gėrė midų iš rago riesto ir šer
no kepsniais užkandžiavo. Vėliau mano tė
vo tėvai, grįždami iš darbo, palikdavo ska
tiką ir vargus dvaro karčiamoje. Laisvėje 
mėgome pasivaišinti užsienio gėrimais, sa
vo krupniku ir skaidriąja. Karo metais gė
rėm, ką nutvėrę, matėme, kad stovim ant 
bedugnės krašto. O dabar, ką gi mes čia da
bar? Gėrikų mažėja. Seniams sveikata ne
beleidžia, o jaunieji eina savo keliais. Ir 
savo vaiko į barą netempiu, gerti never
čiu ir nepatariu. Tegul sau šoka suktinį ir 
pyškina eilėraštį. Tik blogai, kad kalbas 
sumaišo. Savo kalbos nemoka, bet ne klu
bo ir baro kaltė. Euvo mokytojų, ir patal
pos buvo, bet vieno dalyko mokyklėlei trū
ko. Vaikų nebuvo. Nesiuntėm, nevarėm, ir 
aš už tai mušuos; kumščiu j savo krūtinę. 
Ir aš čia kaltas, — ponas Dunda aiškiai su
sijaudinęs, pašoka ir vėl prie baro.

Aplinkui ūžia kalbos, ir tai čia, tai ten 
iššoka juokas, kaip šampano kamščiai. 
Grįžta, kiek apsiraminęs, bendrakalbis ir, 
stikliuko nepaleidęs, sako:

— Gerkim dar mes, vidurinioji karta, 
paskutiniai mohikanai. Bet šių namų ne- 
pragersim. Paliksim, gal kas atidarys arba
tinę. Tai dar po vieną iš Juro rūsio! — pa
kelia, paragauja mažą lašiuką ir, sukinė
damas stikliuką rankoje, susimąstęs tyli. 
Nemaniau, kad ponas Dunda mokėtų tylė
ti. įkrito, kaip akmuo į vandenį. Palieku jį 
ramybėje ir įsiklausau. Šalimais kitos te
mos ir pašnekesiai.

— Oi, iškrėsdavom šunybių naujokai, į 
kariuomenę važiuodami, oi, iškrėsdavom 
šunybių. — girdžiu, gerai visiems pažįsta
mas Vytautas pasakoja. — Vienais metais, 
kai naujokai važiavo per mišką, susitiko 
žydą. Susitiko važiuojantį žydą. Jo. Susiti
ko žydą su vištomis, žydelis vežėsi supirk
tas vištas. Jo. Naujokai sulaikė žydelį ir 
atidarė gurbą. Oi. prikrėsdavo šunybių. Jo. 
žydelio vištos kad-kad-kadak, kad-kad-kfe- 
dak, ir papūsk joms į uodegą. Visos į miš
ką. o gaidžiai iš paskos. Oi, prikrėsdavo 
naujokai šunybių. Jo, jo. Vištos miške. Ir 
gaidžiai miške penkias dienas giedojo, kol 
juos visus lapės išplovė. Oi, prikrėsdavo 
naujokai šunybių. Jo. Jo. O kitą kartą...

Negirdėjau kito pasakojimo. Iš dugno 
vėl iškilo ponas Dunda:

— Girdi, kai išgeriam lašiuką, atsidaro 
šhdis. Atsiveria širdis ir kišenė. Kartais 
gal per daug išsišvaistom, bet ir geriems 
tikslams nepagailim. Duok aukų lapą, pa
sirašysiu. Jei kam pagalbos reikia — duo
siu. Duodam jaunimui, skautams ir ki
tiems. Ir klubas duoda. Tuščia tos kišenės! 
Bet širdis svarbiausia! Čia gali atverti savo 
džiaugsmą ir rūpesčiais pasidalyti. Savo 
nuotykius prisimenam. Kartais tokius, kaip 
Don Kichoto. Gali, brolyti, juoktis pilvą ap
sikabinęs. Kartais gali verkti. Kiekvienas 
čia nešiojasi dar neparašytą knygą. Tik, 
b: olyti. klausyk ir rašyk!

— Žinoma, jei čia pasisuktų Katiliškis ar 
mūsų Barėnas... — sakinio nebaigiau. Pa
sigirdo kvietimas:

— Tuojau prasidės programa, visus kvie
čiame į salę!

A. Bučys
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Europos Lioturių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Derbio apylinkės lietuviai per DBLS 
Derbio Skyriaus suruoštąjį birželio minė
jimą suaukojo 8 svarus.

J. Markūnas paaukojo 1 svarą.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Tradicinė Pavergtųjų Tautų savaitė šiais 
metais organizuojama liepos 18-25 d.

Britų-Europiečių Laisvės Lygos Komite
tas, kuriame dalyvauja ir pavergtųjų tau
tų atstovai, nustatė tokią savaitės progra
mą:

Liepos 18 d. (sekmadienį), 2.30 vai., pa
maldos AU Souls bažnyčioje, Langham Pla
ce, W.1 (prie Oxford Circus). Pamaldas 
laiko kun. Stott, dalyvaujant visų tautybių 
bažnyčių atstovams. Pamaldose bus visų 
pavergtųjų tautų vėliavos. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. Kas gali, atvyksta su 
tautiniais rūbais.

Liepos 19 d., 11 vai., bus spaudos konfe
rencija Howard viešbutyje, Norfolk S'., 
Strand. Kartu ruošiama spaudos parodėlė. 
Konferencijos tema — intelektualų ir poli
tinių veikėjų persekiojimas Sovietų Sąjun
goj ir komunistų kraštuose.

Liepos 20 d. priėmimas Eritų Parlamen
te. Jame dalyvauja apie 60 kviestinių sve
čių ir Parlamento atstovų.

Audiencija pas Užsienio Reikalų MinL- 
terį. Kiekviena tautybė paruošia ir įteikia 
atitinkamą memorandumą.

Liepos 25 d. baigiamasis mitingas Ful
ham Old Town salėje, 533/561 Fulham 
Road, S. W. 6. Kas tik gali, kviečiami jame 
dalyvauti.

Šios savaitės proga bus platinami specia
lūs atsišaukimai, organizuojamos demons:- 
racijos, piketavimas prie Sovietų atstovy
bės ir pan. Be to, ukrainiečiai organizuo
ja specialų priėmimą savo salėje — Hol
land Park Avenue.

VAKARIENĖ IŠVYKSTANTIEMS 
SKAUTAMS

Liepos 18 d. (sekmadienį), 6 vai. vak., 
klubo salėje (345A Victoria Park Road E 9) 
Sporto ir Socialinis klubas ruošia vakarie
nę išvykstantiems į stovyklą Anglijos ra
jono skautams.

Kas iš šalies norėtų dalyvauti vakarienė
je, prašomi užsiregistruoti pas Veroniką 
Jurienę arba S. Kasparą ne vėliau kaip per 
porą dienų prieš vakarienę.

Vakarienės metu bus palinkėta mūsų 
skautams gero vėjo ir gero oro stovyklos 
metu.

Kai skautai grįš iš stovyklos, liepos 31d. 
numatyta klube juos pasitikti su šilta ang
liška arbata, nes kavos jie bus daug gėrę 
Vokietijoje.

SVEČIAS IŠ CHICAGOS

Lietuvių Namuose vienai savaitei buvo 
sustojęs prof. R. Šliažas, kuris atvyko pasi
rinkti medžiagos apie vokiečių kalbos isto
riją Anglijos ir Škotijos mokslinėse institu
cijose.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS UŽBAIGAI

Pavergtųjų Tautų Savaitės užbaigai Ko
mitetas rengia mitingą liepos 24 d., šešta
dienį, 6 vai., Ukrainiečių salėje (31 Smed
ley Lane, Manchester 8), kuriame kalbės 
parlamento nariai ir tautybių atstovai.

Po oficialiosios dalies bus koncertas ir 
šokiai iki 2 vai.

Tautiečiai su svečiais prašomi gausiai 
dalyvauti.

Pavergtųjų Tautų Komitetas

SU VASARĖLE

Birželis mūsų apylinkei buvo labai nepa
lankus: vėsu, lietinga, maža saulės. Teko 
atsisakyti išvykų ir tik pabendrauti savy
bėje.

Moterų ratelio vadovybė, lyg užbaigda
ma savo metinę veiklą, suruošė vietos or
ganizacijų vadovams 'bei bičiuliams atsidė
kojimo pobūvį. Pora tuzinų dalyvių išties I 
praleido pasigėrėtinų valandų. Puošnus sta
las, nuoširdžios kalbos, gražios dainos ir bi
čiuliška nuotaika liks ilgam visų dalyvių 
atmintyje.

Tad sėkmės mūsų organizuotoms mote
rims ir jų energingai vadovybei: O. Dai- 
nauskienei, E. žebelienei ir J. Murauskie
nei.

— Ramovėnai suruošė šaunias išleistu
ves savo nariui P. Okinčicui, kuris su šei
ma išvyksta į Ameriką. Nesigailėta gražių 
žodžių bei linkėjimų išvykstantiems. Tru
putį darėsi ir liūdnoka, kad vis išvyksta
ma, o nematyti atvykstančių.

Ta proga pagerbti varduvininkai Jonai 
ir Antanai. Šeimininkės O. Ivanauskienės 
paruoštas stalas labai prisidėjo prie pasise
kimo. Išvykstantieji nuoširdžiai atsidėkojo 
ramovėnams ir jų vadovybei.

Darius ir Girėnas
Ramovėnai jau daugel metų suruošia vis 

Dariaus ir Girėno minėjimą. Ir šiais me
tais vėl susirinkome apie 150 tautiečių pri
siminti savo didvyrių. Pirm. K. Murauskas 
patikino, kad Atlanto nugalėtojai buvo ka

riai ir jie labai brangūs 'ramovėnams, tai 
jie minėjo ir minės tuos didvyrius. Atida
rydamas minėjimą, jis pakvietė į prezidiu
mą ramovėną kun. A. Gerybą ir miesto ta
rybos narį Leigh, o paskaitai skaityti — 
kun. J. Kuzmickį.

Prelegentas savo puikiai paruoštoje pa
skaitoje iškėlė daugel detalių iš lakūnų gy
venimo, paryškino jų žygį, remdamasis žy
mesnių rašytojų mintimis, Dariaus ir Girė
no žygio didžiulę prasmę, nes jie viską, net 
savo gyvybę atidavė Lietuvai tėvynei. Pre
legentas buvo išklausytas su rimtimi ir su
sikaupimu. Kun. Geryba ir svečias Leigh 
dar pasidžiaugė, kad Manchesterio apyl. lie
tuviai taip gerbia savo nusipelnusius tau- 
iečius.

Tylos minute ir himnu pagerbti žuvusie
ji lakūnai.

Meninėj daly pasirodė visų laukiamoji 
solistė Vida Gasperienė. Mes džiaugėmės 
os daina, gėrėjomės jos grožiu, šauniais 

'autiniais rūbais ir artistine laikysena.
Su jos daina vėl mus aplankė kompozito

riai Šimkus, Eudriūnas, Vanagaitis, Ja- 
kubėnas, Švedas, žižiūnas ir eilė kitų. Dau
žau kaip tuzinas dainų lietuvių ir anglų 
kalba — tai lyg dainų šventė. Puošni gė
lių puokštė buvo lyg atsilyginimas mūsų 
zisų vardu dainininkei.

Motuzą ir jaunasis Bružas ta proga pasa
kė eilėraščius apie lakūnus.

Visiems programos dalyviams pirm. K. 
Murauskas nuoširdžiai padėkojo, o minėj i- 
;.o dalyviai karštomis katutėmis pritarė.

Džiaugėsi ramovėnai Bradfordo, Halifa- 
::o, Prestono, Rochdalės ir savo apyl. tau- 
iečiais, kurie dalyvavo minėjime. Truputį 

liūdėjo, nematydami savo narių iš Leigh 
' pylinkės.

Vėliau Moterų ratelio vadovybė paruošė 
1 zečiams gražų stalą, o visiems skoningų 
užkandžių. Mūsų klubo baras su jo parei- 
.ūnais pasistengė aptarnauti gėrimais.

Gražu, kad ir jaunimo buvo matyti, o dvi 
jaunuolės, Verbickaitė ir Samolytė, įsijun
gė į ruošos darbą.

Graži salė, vėliavos, šilta saulėta diena 
ir gerai organizuotas minėjimas padarė tą 
dieną ištisa švente.

Valio ramovėnams!
D. Daimitis

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pamaldos
Pavergtųjų Tautų Savaitė pradedama vi

siems bendromis pamaldomis Eradfordo 
katedroje liepos 18 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
P- P-

Po pamaldų eisena nuo katedros prie žu
vusiųjų karių paminklo. Pageidaujama ir 
prašoma, kad daugiau jaunimo dalyvautų 
pasipuošę tautiniais drabužiais.

Koncertas
Liepos 24 d., šeštadienį, latvių sąlėje, 5, 

Clifton Villas, Manningham Lane, įvyks 
mitingas su kalbomis ir koncertas, daly
vaujant visoms pavergtųjų tautų grupėms.

Koncerte lietuvių programą atliks solistė 
V. GASPERIENĖ.

Koncerto pasiklausyti pakviesti miesto ir 
apylinkių valdžios asmenybės ir žurnalis
tai.

Prašoma kuo daugiau ir lietuvių daly
vauti.

Pradžia 6.30 vai. vak.
Prie įėjimo tiktai aukos.

Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
TURĖSIME SVEČIĄ

Liepos 12d. į Nottinghamą atvyko sve
čias kun. dr. Kazimieras Aloyzas Matu
laitis, MIC. Jis liepos 18d., 11.15 vai., atlai
kys tautiečiams pamaldas Lietuvių Jauni
mo Židinyje, taip pat ir kitais sekmadie
niais. Svečias mielai patarnaus ir norin
tiems atlikti išpažintį.

PADĖKA

Brangiems draugams ir prieteliams, ku
rie mano vyrą lankė jo sunkiomis dieno
mis ligoninėje ir namuose, o mano vyrui 
a. a. Alf. Pilkauskui mirus, man ir šeimai 
pareiškė nuoširdžiausią užuojautą, daly
vavusiems laidotuvėse, ypač už atliktas lai
dotuvių apeigas kun. St. Matuliui ir kun. 
A. Gerybai, taip pat visiems už vainikus ir 
gėles, už mūsų dvasios pastiprinimą mano 
ir mano šeimos nuoširdžiausias ačiū.

K. Pilkauskienė

KETTERINQAS
KETERINGIŠKIŲ JONINĖS

DBLS Ketteringo-Corbio skyrius, nedaug 
teturėdamas narių,nebeįstengia ką nors su
rengti.

Tai šįmet Jonai, Petrai ir Antanai susi
būrė į krūvą ir privačiai atšventė savo var
dines.

J. Liobė

PAIEŠKOJIMAS

Motina iš Lietuvos ieško sūnaus Leonar
do Ribačenkos, gimusio Kaune 1926 m. Pra
nešti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

VOKIETIJA
1941 SUKILIMO MINĖJIMAS 

KAISERSLAUTERNE

Kaiserslauterno miestas yra Vokietijos 
pietvakariuose, netoli Prancūzijos sienos. 
Pačiame mieste ir jo apiylinkėse gyvena 
apie pora šimtų lietuvių. LB apylinkė vei
kia čia nuo senų laikų, o yra buvę net taip, 
kad veikė dvi apylinkės, būtent, tada, kai 
Kaiserslauterne stovėjo dvi lietuvių LS 
kuopos: 2040 ir 8593. Pastaruoju metu Kai
serslauterne liko tik 8593 LSCo, pernai at
šventusi savo gyvavimo dvidešimtmetį. Šio
je kuopoje yra Kaiserslauterno LB apylin
kės branduolys, iš jo išplaukia karts nuo 
karto gražios lietuviškos veiklos iniciaty
vos. Š. m. birželio 27 d. Kaiserslauterne įvy
ko plataus masto lietuvių tautos sukilimo 
1941 trisdešimtųjų metinių minėjimas. Mi
nėjimą sumanė ir praktiškai paruošė Vo
kietijos LB valdybos įgaliotinis Rheinland 
Pfalz kraštui kun. Bronius Liubinas, glau
džiai bendradarbiaudamas su 8593 LS kuo
pos vadu mjr. Juozu Venckum. Iš krašto 
/aidžios minėjimo išlaidoms tebuvo gauta 
300 markių, o apie trigubai tiek pridėjo 
3593 LS kuopos kasa.

Visos iškilmės buvo sutelktos į sekma
dienio popietę.
Pamaldos

15.00 vai. V. Europos lietuvių vyskupas 
dr. Antanas L. Deksnys laikė iškilmingas 
pamaldas „Maria Schutz“ parapijos bažny
čioje. Vyskupas ir net patys rengėjai buvo 
maloniai nustebinti, kad didžiulėje bažny
čioje, bent vienoje jos pusėje, gavosi pilnu
mo įspūdis ir gan didelis dalyvių skaičius 
priėmė šv. komuniją. Vargonavo kun. La
das Budreckas, buvęs Kauno kunigų semi
narijos muzikos profesorius, neseniai atvy
kęs iš JAV ir apsigyvenęs Ead Woerishofe- 
ne. Šalia įprastinių giesmių, giedotų visų 
dalyvių, mokyt. Elizos Tamošaitienės pa
ruoštos Vasario 16 gimnazijos moksleivės 
sugiedojo Br. Markaičio Kyrie, Benedictus 
ir Agnus Dei. Liturginius tekstus skaitė 
pasauliečiai: lekcijas kpt. Jurgis Barasas ir 
Juozas Subačius, o tikinčiųjų maldą mjr. 
Juozas Venckus. Evangeliją paskaitė vietos 
lietuvių kapelionas kun. Bronius Liubinas. 
Vysk. Antanas L. Deksnys savo turininga
me pamoksle kalbėjo apie kiekvieno žmo
gaus ir kiekvienos tautos teisę į laisvę, iš
kėlė didvyriškų lietuvių tautos laisvės ko
vų prasmingumą ir nurodė į lietuvių tau
tos Dievo ir savo krašto meilę. Vyskupui 
patarnavo jo nuolatinis palydovas kun. dr. 
Klemensas Žalalis OFM, asistuojamas Kai
serslauterno lietuvių jaunuolių Gintaro 
Grovo ir Vytauto Poškaičio. Šalia vyskupo 
■sėdėjo lenkų prelatas Juliusz Janusz iš 
Mannheimo ir Kaiserslauterno miesto kata
likų dekanas kun. Otto Mayer, kuris mišių 
pradžioje vyskupą ir pamaldų dalyvius pa
sveikino Speyrio vyskupo dr. Friedrich 
Wetter vardu.
Akademija

Minėjimo akademija sekė betarpiškai 
pamaldas. Ji vyko „Neue Eintracht“ salėje, 
išpuoštoje lietuvių ir vokiečių vėliavomis, 
vyčiu ir gėlėmis, vysk. Dėksniui sukalbėjus 
maldą, atidarė kun. Bronius Liubinas, vo
kiškai ir lietuviškai pasveikindamas dau
giau kaip 200 dalyvių iš įvairių Rheinland 
Pfalz vietovių: Miesau, Pirmasens, Mainz, 
Idar Oberstein ir kt. Aišku, buvo dalyvių ir 
iš kitų kraštų vietovių — iš Schwetzingen, 
Andesnach, Dieburg, Mannheim, Wein
heim, Bad Woerishofen, daug iš Romuvos 
su apylinkės pirmininku vyr. mokyt. S. An
tanaičiu priekyje. Tarp garbės svečių su- 
minėtini vysk. Deksnys, Kaiserslauterno 
miesto burmistras Demmerle, amerikiečių 
pulkininkas Šuto, lenkų prelatas J. Janusz, 
latvių kapelionai A. Celms (prot.) ir M. 
Lizdiks (kat.), Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius su ponia, tos gim
nazijos mokytojai ir moksleiviai. Raštu 
gauti sveikinimai iš Eundestago narių dr. 
Werner Marx (CDU) ir dr. Adolf Mueller- 
Emmert (SPD), o taip pat iš eilės kitų žy
mių vokiečių visuomenės atstovų. Iš lietu-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — liepos 18 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — liepos 25 d., 1 v.
ROCHDALE — liepos 18 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — liepos 25 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — liepos 18 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — liepos 18 d., 11 vai.. Bridge 

Gate. Po pamaldų a. a. Juozo Karūnai- 
čio ir a. a. Prano Klimaičio antkapių 
paminklų pašventinimas.

STOKE-ON-TRENTE — liepos 25 d., 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAME — liepos 25 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.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.

vių ypač suminėtini prof. dr. Zenono Ivins
kio sveikinimai, kuris pats buvo vienas iš 
pagrindinių minimojo sukilimo organizato
rių. žodžiu sveikino Kaiserslauterno mies
to burmistras Demmerle.

Paskaita. Paskaitą skaitė Vasario 16 gim
nazijos direktorius Vincas Natkevičius. 
Trumpoje vokiškoje santraukoje jis paaiš
kino, ką tas sukilimas reiškė lietuvių tau
tai, kiek jis pareikalavo aukų ir kas juo bu
vo atsiekta. Išsamiuose lietuviškuose išve
džiojimuose nušvietė sukilimo priežastis, jo 
paruošimą ir eigą. Svarbiausioji mintis: 
1941 metų tautos sukilimas prieš sovietinį 
okupantą sugriovė sovietų tvirtinimą, kad 
Lietuva savanoriškai įsijungusi į Sovietų 
Sąjungą. Sukilime dalyvavo apie 35.000 or
ganizuotų ir per 90.000 neorganizuotų par
tizanų. Skaičiuojama apie 4.000 žuvusiųjų 
ir keliasdešimt tūkstančių sužeistųjų. Tie
sa, sukilėlių pastatytoji laikinoji vyriausy
bė išsilaikė tik iki rugpjūčio 5 d., tačiau ji 
suspėjo suorganizuoti lietuviškąją krašto 
administraciją, kuri veikė per visus 3 vo
kiečių okupacijos metus. Natkevičius pa
skaitą baigė laikinosios vyriausybės minis- 
terio pirmininko pareigas ėjusio prof. Juo
zo Ambrazevičiaus žodžiais, pasakytais 
1941 m. birželio 26 d., laidojant sukilimo 
aukas Kaune: „Ne pirmas kartas šioje vie
toje prasiveria duobės, kad priimtų kūnus, 
kurių kraujas reikalingas palaistyti tautos 
laisvei. Tačiau niekados toji duobė nebuvo 
‘okia didelė, kaip šiandien. Tai rodo, kokia 
stipri tėvynės meilė yra išaugusi jos vaikų 
širdyse, kad ištisi jų būriai — šimtai ir 
tūkstančiai savo noru ryžtasi mirti, kad 
svetimiems nevergautų. Pajaučiam šių gi
lių kapų akivaizdoj visos tautos pasiryžimą 
gyventi per mirtį“.

Minėjimo vadovas kun. Liubinas savo žo
dyje susiejo 1941 metų sukilimą su iki šios 
dienos išsilaikiusiu lietuvių noru gyventi 
laisvėje. Jis vokiečių klausytojams suminė
jo paskutiniuosius lietuvių tautos laisvės 
liudytojus: Bražinskus, Simą Kudirką ir 
Vyt. Simokaičio šeimą.

Meninė dalis. Pagrindinę meniškąją pro
gramą atvežė Vasario 16 gimnazija, jos uo
lioji darbuotoja mokyt. Eliza Tamošaitienė. 
Tai mergaičių dainos ansamblis ir tautiniai 
šokiai. Dainas pianinu palydėjo kun. La
das Budreckas iš Bad Woerishofeno. Sudai
nuota: Leiskit į tėvynę, Neliūdėki, broli, To
li už girių. Linelį raunu, Oi. kas sodai, Lie
tuva, brangi šalele ir Sesutėle, pažvelk. 
Švelniais mergaičių balsais nuskambėju
sios lyriškai melancholiškos melodijos ir 
širdį verianfys aiškiai tariami dainų žo
džiai ne vienam klausytojui išsunkė susiža
vėjimo ašarą. O salėje buvo asmenų, kurie 
30 metų nebuvo dalyvavę lietuviškuose 
renginiuose.

Šokiuose reiškėsi trys grupės: mažieji, 
didžiosios mergaitės ir merginos kartu su 
vyrukais. Mažieji sušoko Sėjau rūtą, Pas 
močiutę augau, Suktinį ir Kalvelį: mergi
nos — Nemunėlį, Kepurinę, Sadutę, Blez
dingėlę ir Mikitienę; mišrioji grupė — Len
ciūgėlį ir Rugučius.

Be to, dar buvo deklamacijų. Vasario 16 
gimnazijos moksleivis kaiserslauterniškis 
Petras Ramanauskas padeklamavo „Mūsų 
vėliavą“, o buvusios gimnazistės Aldona ir 
Loreta Subačiūtės su giliu įsijautimu per
davė progai tinkamus V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščius „Vivos plango“ ir „Mortuos vo- 
co“. Loreta Subačiūtė pranešinėjo lietuvių 
ir vokiečių kalbomis meniškąją programą. 
Tautinių šokių muzika rūpinosi kun. Vin- 
gaudas Damijonaitis, o šokant „Pas močiu
tę augau“, pianinu palydėjo moksleivis A. 
Avižienis.

Pustrečios valandos praskrido kaip vie
na akimirka. Po gausių plojimų visi meni
ninkai suėjo į sceną, mjr. Juozas Venckus 
tarė padėkos žodį, įteikė mokyt. Elizai Ta
mošaitienei didžiulę puokštę raudonų ro-

NAUJAUSIOS KNYGOS

S. Yla — Šiluva žemaičių istorijoje“ 
£2.40

Dr. K. Jurgėla — „Lietuvos sukilimas“ 
£4.45 

V. Ramojus — „Kritusieji už laisvę“
£1.75

S. Rūkienės „Grįžimas į laisvę“ £2.75
A. Gintneris — „Lietuva caro ir kaizerio 

naguose“ £2.52
J. Gliaudą „Simas“ £1.35
R. Spalis „Rezistencija“ £2.70
Čia gauta ir nauja lietuviška plokštelė

Lietuva brangi. Ilgo grojimo. £2.50

Rašyti „Dainora“ 14, Priory Rd., KEW — 
SURREY.

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. 

žiu, ir Vokietijos bei Lietuvos himnais mi
nėjimas buvo baigtas.

Dalyviai dar ilgai dalijosi įspūdžiais prie 
stiklo alaus ar vyno. Nuo pasišokimo atsi
sakyta, nes rengėjams atrodė, kad tai nesi
derintų su minėjimo rimtimi.

Gimnazijos menininkai ir keletas garbės 
svečių 8593 LS kuopos buvo pavaišinti so
čia vakariene. Jos metu mielą žodį tarė len
kų prelatas Juliusz Janusz ir įteikė moks
leivių menininkų reikalams 100 markių.

ELI

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI PARYŽIUJE

Prel. A. Bačkis, šv. Sosto nunciatūros 
sekretorius Lagose, Nigerijoje, birželio mė
nesio pabaigoje lankėsi savo brolio šeimoje 
Paryžiuje.

R. Bačkis šalia savo tiesioginio darbo 
Uniliver bendrovėje nuo vasario 1 d. profe
soriauja Institut Supėrieur du Marketing.

G. Guidupaitė rugpiūčio mėnesį vyksta į 
Lietuvą savo motinos ir giminių aplankyti.

Gen. št. pulk. J. Lanskoronskis gegužės 
8-9 d. d. Paryžiuje atstovavo lietuviams Ža
liojo internacionalo simpoziume. Dieno
tvarkės pagrindiniai klausimai buvo: 1. 
žemdirbystė ir šeimyninė nuosavybė, 2. Eu
ropos saugumo konferencija ir Rytų Euro
pos kraštai. ,

J. Lanskoronskis, prieš metus labai sun
kiai sirgęs, yra sustiprėjęs ir darbuojasi.

G. Merkevičiūtė iš New Haven, Conn. 
(JAV) šį rudenį atvyksta studijuoti pran
cūzų kalbos į Paryžių.

Skulpt. A. Moneys nuo gegužės 1 d. iki 
liepos 1 d. su 4 darbais dalyvavo grupinėje 
parodoje Gravelines (Nord). „Labyrintfie“ 
grupė jo 3 darbus nuo gegužės 20 d. iki lie
pos 4 d. rodė Chateau du Tremblay (Yon- 
ne). Ši paroda paskui perkelta į Laon (Ais- 
ne) Maison des Arts et Loisirs. Vasarą jo 
du darbai bus rodomi Carennac (Lot) gru
pinėje parodoje Galerie du Prieure.

J. - Cli. Moneys šią vasarą dalyvaus Eu
ropos jubiliejinėje skautų stovykloje prie 
Schwetzingeno Vokietijoje.

Dail. F. Texidor, M. Memėnaitės vyras, 
nuo 'birželio 7 d. iki liepos 15 d. turėjo savo 
tapybos parodą Madride.

PrLB Tarybos posėdis įvyko birželis 4 d. 
Buvo priimtos PrLB tarybos ir garbės teis
mo rinkimų taisyklės. Posėdyje buvo nag
rinėjami -taip pat organizaciniai bendruo
menės reikalai.

Paryžiaus lietuvių susirinkime birželio 6 
d. buvo prisiminti 1941 m. 'tragiškieji bir
želio mėnesio įvykiai ir lietuvių sukilimas 
prieš sovietinį okupantą, vokiečių-sovietų 
karui prasidėjus. Susirinkime dalyvavo 
svečiai A. Stakėnai iš Čikagos ir jų sūnus iš 
Vokietijos, atvykę į savo dukros sūnaus 
vestuves. A. Stakėnas, aktyvus įvairių lie
tuvių organizacijų veikėjas ir žurnalistas, 
domėjosi mūsų veikla ir šia proga tarė žo
dį. sveikindamas PLB Čikagos apylinkės 
vardu ir linkėdamas mums sėkmės lietu
viškoje veikloje. Buvo dar svečių iš toli
mesnių vietovių: O. Gecaitė-Pėruche iš 
Rouen, V. Skrodolytė su šeima iš Evreux 
(S. M.) ir D. Kontautas iš Spincourt (Meu
se).

Prancūzijos lietuvių katalikų misijos Ta
ryba birželio 13 d. buvo susirinkusi infor
macinio posėdžio. R. Bačkis išsamiai pra
nešė apie įvykusį V. Europos lietuvių kuni
gų ir pasauliečių suvažiavimą Vokietijoje. 
Buvo tartasi mūsų parapijos veiklos reika
lais.

„Gintaro“ tautinių šokių grupė iš Toron
to, lydima lietuvių skautų, vykstančių į Eu
ropos jubiliejinę skautų stovyklą Vokieti
joje. liepos 12 d. buvo atvykusi porai dienų 
į Paryžių.

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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