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LIETUVOS KARININKU LIKIMAS
**

Suėjus 30-čiai metų, kai lenkų karininkai 
buvo išžudyti Katyno miške (prie Smo
lensko), anglų spauda nedviprasmiškai pa
sisakė prieš beveik užmirštą Stalino nusi
kaltimą, kuris buvo nutylimas karo metu, 
kai Sovietų Sąjunga buvo' Anglijos sąjun
gininkė kovoje prieš bendrą priešą — hit
lerinę Vokietiją. Iš spaudos išėjo bent trys 
knygos, kuriose aiškiai įrodoma, kad nusi
kaltimą padarė rusai, o ne vokiečiai, kaip 
bando įrodinėti sovietų propaganda.

Susiranda vis daugiau liudininkų, kurie 
pergyveno rusų žiaurumus, buvo Rusijos 
kalėjimuose ar vergų stovyklose ir ten su
sitiko buvusių karių. Vienas tokių liudinin
kų dabar gyvena Izraelyje. Jis parašė atsi
minimus, kurie išleisti Londone: „Ship
wreck of a Generation“. The Memoirs of 
Joseph Berger (Harvill Press, London. 
1971).

Šioje knygoje, tur būt, pirmą kartą kal
bama ir apie Baltijos valstybių karininkų 
„Katyną“ Sibire, kur J. Bergeris pats buvo 
ištremtas ir matė, kaip estų, latvių ir lietu
vių karininkai buvo žudomi.

J. Bergeris, Lenkijos žydas, gimęs 1904 
m. Krokuvoje, nuo jaunų dienų buvo įsi
jungęs į komunistinį sąjūdį. Nuo 1932 me
tų jis dirbo Kominterne Maskvoje. 1935 
metais buvo „išvalytas“ ir nuo to laiko pra
leido 21 metus sovietų kalėjimuose ir dar
bo stovyklose. Savo atsiminimuose jis rašo, 
kad 1940 metais, kai Estija, Latvija ir Lie
tuva buvo Sovietų okupuotos, tų valstybių 
kariuomenė buvo įjungta į raudonąją armi
ją. 1941 metų birželio vidury daugiau kaip 
tūkstantis Baltijos karininkų (250 estų, 400 
latvių ir 400 lietuvių) buvo išsiųsta į Mask
vą, kaip jiems buvo aiškinta, apmokyti. 
Maskvoje tie karininkai buvo nuginkluoti, 
areštuoti ir išsiųsti į Šiaurės Sibirą, No
rilsk© stovyklą, kur buvo ir Bergeris.

PAVERGTIEJI SU BRITAIS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

LONDONE
Pavergtųjų Tautų Savaitei Londone pra

dėta ruoštis gan anksti. Pirmieji posėdžiai 
jau vyko 1970 metų pabaigoje, ir 1971 me
tams pasirinkta savaitė liepos 18-25 d. Ofi
cialūs rengėjai yra British League for Eu
ropean Freedom. Anglijos lietuviams šiame 
parengime atstovavo DBLS per savo įgalio
tinį sekretorių A. Pranskūną.

Numatytoji šios savaitės programa buvo 
išpildyta, ir reikia pasidžiaugti, kad jau 3-ji 
P. T. S. Didžiojoje Britanijoje, ir tikimasi, 
kad Britų vyriausybė oficialiai pripažins 
šią- savaitę, kaip jau yra pripažinusi JAV 
vyriausybė.

Liepos 18 d. Pavergtųjų Tautų savaitė 
pradėta pamaldomis All Souls bažnyčioje 
prie Oxford Circus stoties. Pamaldose da
lyvavo visų tautybių žmonės ir dvasiškija. 
Pavergtųjų tautų vėliavos iškilmingai buvo 
įneštos į bažnyčią ir sustatytos prie didžio
jo altoriaus, o po pamaldų vėl iškilmingai 
išneštos. Šiose pamaldose dalyvavo ir Lon
dono lietuvių parapijos klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius.

Liepos 19 d., pirmadienį, Howard Hotel 
įvyko spaudos konferencija, į kurią atsilan
kė egzilų atstovai ir dalis Britų spaudos 
atstovų, šiai konferencijai pirmininkavo 
lady Birdwood. Ji plačiai supažindino spau
dos atstovus su šios savaitės reikšme ir ko
dėl jau treti iš eilės metai ji ruošiama. To
liau kalbėjo Denis Orme ir labai gerai ži
nomas žurnalistas Ross McWhirter. Į iškel
tuosius atstovų klausimus buvo atsakyta, 
ir taip pat išplatinta atitinkamos medžiagos 
apie pavergtąsias tautas bei šios savaitės 
prasmę ir reikalingumą.

Antradienį, liepos 20 d., Parlamento rū
muose įvyko priėmimas, kurį rėmė John 
Bigs-Davison, parlamento narys, ir Lord 
Bamby. Jų vardu ir pakvietimai į priėmi
mą buvo išsiuntinėti. Atsilankė keliolika 
Parlamento narių, ir atstovai turėjo progos 
su jais pasikalbėti ir pristatyti jiems pa
vergtųjų tautų savaitės prasmę ir reikšmę. 
Pasivaišinta, pasikalbėta, ir su šviesesnė
mis viltimis ateičiai egzilų atstovai paliko 
Parlamento rūmus.

Ketvirtadienį, liepos 22 d., egzilų atstovai 
turėjo pasimatymą Užsienio reikalų minis
terijoje su dviem aukštais valdininkais. Ta 
proga jiems įteiktas memorandumas. Pasi
kalbėjimas užtruko apie 40 minučių, ir Už
sienio reikalų ministerija vėl iš naujo su
pažindinta su pavergtųjų tautų atstovams 
rūpimais klausimais, ir iškelti tam tikri 
faktai, pageidavimai, prašymai. Šis oficia
lus atstovų priėmimas Užsienio reikalų mi
nisterijoje reiškia tam tikrą oficialų Pa
vergtųjų Tautų Savaitės pripažinimą Di
džiojoje Britanijoje. Galima sakyti, kad tai 
buvo istorinės vertės įvykis, turintis dide
lės reikšmės tolimesnėje mūsų kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę.

Penktadienį, liepos 23 d., British League 
for European Freedom nariai ir kiti svečiai

Karininkams buvo pasakyta, kad jie bus 
teisiami. Pavieniui karininkai buvo nuve
dami į celę, kur NKVD karininkai perskai
tydavo jiems kaltinamąjį aktą, pagal kurį 
jie buvo kaltinami įvairia antisovietine 
veikla, apie kurią jie nieko nežinojo.

Kaltinamiesiems buvo leidžiama per 5 
iki 10 minučių pasiaiškinti, o po to perskai
tomas mirties sprendimas. Tuo būdu No- 
rilske buvo nužudyta ne mažiau kaip 400 
karininkų, pradedant generolais ir baigiant 
leitenantais.

Pagal J. Bergerį, Norilsko galvažudžiams 
buvo įsakyta sušaudyti tam tikrą skaičių 
baltiečių, neatsižvelgiant į jokius „nusikal
timus“. Kai ta „norma“ buvo įvykdyta, li
kusiųjų dalis išsaugojo savo gyvybę.

Bergeris savo atsiminimuose duoda kiek
vienos tautos karininkų charakteristikas. 
Jis sako, kad dauguma lietuvių nemokėjo 
rusų kalbos. Jų tautinį bruožą — darbštu
mą — galima buvo pastebėti net ir nelais
vėje. Tarp jų buvo keletas intelektualų.

Latvių būta dviejų rūšių: vieni jų elgėsi 
panašiai, kaip lietuviai, o kiti nuolat pro
testuodavo ir atsisakydavo kalbėti rusiš
kai.

Estei samprotavo, kad, Estijai nustojus 
egzistuoti, estų karininkui nėra prasmės 
gyventi. Jie atsisakydavo dirbti, nusižudy- 
davo pavieniui ir net ištisomis grupėmis. 
Per porą metų Norilske beliko vos saujelė 
estų karininkų.

d. b.

„MURZIUKAS“ VILNIUJE

Vilniuje išleistas vaikams leidinys su 
Walt Disney piešiniais „Murziukas“. Teks
tas verstas iš serbų kalbos. (ELTA) 

buvo pakviesti į Ukrainiečių sąjungos ren
giamąjį priėmimą. Malonioje aplinkumoje 
pažįstami turėjo progos pasikalbėti rūpi
mais savaitės klausimais ir sudaryti naujų 
pažinčių. Ukrainiečių jaunimo grupė pašo
ko keletą tautinių šokių ir padainavo liau
dies dainų.

Sekmadienį, liepos 25 d., Pavergtųjų 
Tautų Savaitė apvainikuojama masiniu 
viešu susirinkimu Fulham miesto salėje. 
Susirinkimą atidarė lady Eirdwood, pa- 
kviesdama tautines vėliavas į sceną. Po to 
kiekvienos tautybės atstovas turėjo poros 
minučių progą pakalbėti savo krašto reika
lais. Lietuvių vardu kalbėjo A. Gasiūnas, 
jaunimo atstovas. Toliau sekė pagrindinė 
kalba, kurią pasakė Tom Stacey, leidėjas, 
žurnalistas, trijų knygų autorius, Sunday 
Times korespondentas, turėjęs progos savo 
metu net dvi su puse valandos kalbėtis su 
Chruščiovu. Jis pabrėžė, kad net ir britų 
laisvei gresia raudonasis pavojus, ir pasi
džiaugė, kad mes, įvairių tautybių egzilai, 
keliame viešumon raudoną rusiškąjį impe
rializmą, pavojų laisvei D. Britanijoje ir 
kitur. Po to dar kalbėjo ponia Orme ir pa
giedojo vieną giesmę. Latvių solistė Putcė 
padainavo dvi dainas. Pabaigai buvo priim
ta rezoliucija, pasmerkianti rusiškąjį ko
munistinį imperializmą, ir visos tautos 
kviečiamos solidariai jungtis į bendrą kovą 
prieš bendrą priešą sovietinę Rusiją, už 
pavergtųjų tautų laisvę ir laisvo apsispren
dimo teisę. Susirinkimas baigiamas Britų 
himnu.

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga buvo 
išspausdinti atitinkami atsišaukimai, kurių 
dideli kiekiai išplatinti Londone ir visoje D. 
Britanijoje. Ypač šiais metais teko pajusti 
žymiai didesnį susidomėjimą britų visuo
menėje ir reikšmingą paramą organizuo
jant savaitę iš pavienių asmenų ir britų or
ganizacijų.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
BRADFORDE

Ir vėl visą savaitę prie Bradfordo miesto 
rūmų plevėsavo Sovietų Sąjungos paverg
tųjų tautų vėliavos, kurios priminė visiems 
miesto ir provincijos gyventojams, kad vis 
dar tebėra pavergtos tokios tautos, kurios 
buvo nepriklausomos ir kurios ilgisi lais
vės. Čia plevėsavo ir lietuviškoji trispalvė.

Vietinis laikraštis Telegraph & Argus pa
skelbė, kad tokia savaitė yra. ir išsispaus
dino kelis reportažus iš tos savaitės 
įvykių ir fotografiją, kurioje matyti prie 
paminklo kariams gedulo vainikus at- 
nešantieji pavergtųjų tautų atstovai. O vi
sos provincijos laikraštis Yorkshire Post 
taip pat savo skaitytojus informavo apie 
savaitės eigą ir liepos 22 d. išsispausdino 
vedamąjį, kuriame rašoma, kad kai Euro
pos Bendroji rinka (Common Market) ban
do apimti Britaniją ir kitas valstybes, Eu
ropos Laisvės lyga primena, kad tai yra tik 
pusė Europos. Kitą pusę Rusija laiko įjun

BADAUTI AR AUKOTI?
„Europos Lietuvyje“ esame išsispausdi

nę M. S. Rimšos pasiūlymą, kad mes, lais
vojo pasaulio lietuviai, minėdami Simo Ku
dirkos išdavimo metines, turėtume nors 
vieną dieną badauti.

Pakartojęs tą mintį, „Dirvos“ bendradar
bis M. Sargenis to laikraščio birželio 11 d. 
numeryje rašo:

„Kaip dabar žinome, ne tik išduotas, bet 
ir 10 m. nuteistas. Badavimo priemonė bū
tų sėkminga pačioje okupuotoje Lietuvoje, 
jei ten išdrįstų visa tauta paskelbti vienos 
dienos bado streiką dėl Simo Kudirkos nu
teisimo. Deja, okupuotoje Lietuvoje tokį 
streiką suorganizuoti neįmanoma, nes en
kavedistai užgniauš jį pačioje organizaci
nėje stadijoje. Tremtyje toks streikas ne
turės didelio efekto. Bolševikai dėl to tik 
džiaugsis, kad lietuviai badauja ir silpnina 
savo fizines jėgas, o laisvojo pasaulio gene
rolai ir admirolai geriau valgys ir daugiau 
gers, gaudami geras pensijas už išdavystes.

„Mano nuomone, būtų daug tiksliau ir 
prasmingiau, jei viso laisvojo pasaulio lie
tuviai paaukotų vienos dienos uždarbį Tau
tos Fondui. Tuo būdu būtų galima sustip
rinti propagandą tarptautinėje plotmėje 
dėl bolševikų neteisėtų žygių Kudirkos, 
Bražinskų, Simokaičio ir kt. atžvilgiu. Ge
ros propagandos bolševikai labiau bijo ne
gu badavimo“.

LIETUVOS DRAMATURGAI ESTIJOJE
Estijoje, Talino valst. dramos teatre, ne

seniai pastatyta Kazio Sajos pjesė „Švent
ežeris“. 1941 m. Taline buvo pastatytas K. 
Binkio „Atžalynas“, į estų kalbą išverstos 
(ir kai kurios pastatytos) J. Grušo, A. Gri
ciaus, V. Miltinio, K. Sajos ir kt. pjesės. 
1956 m. Estijos mieste Piamu buvo pasta
tytos Sajos „Lažybos“. Šiais metais Viljan
di teatre pastatyta J. Grušo „Meilė, džia
zas ir velnias“ ir Piarnu teatre — R. Sa- 
mulevičiaus „Tiltas į tolimąją naktį“. (E) 

gusi į savo imperiją. Toliau laikraštis pa
žymi, kad Rusijos imperijoj yra tik pusė 
rusų, o kiti — pavergtieji. Visi pavergtieji 
stengiasi vergija nusikratyti, o rusai ją pa
laiko tik karine jėga.

Kai rusai okupavo Lietuvą, Estiją ir Lat
viją, toliau rašo laikraštis, daug vietinių 
žmonių suėmė, uždarė į gyvulinius vagonus 
ir ištrėmė j Sibiro vergų stovyklas, kur ne
maža tų nelaimingųjų žuvo. Rusai šitaip 
yra darę ir anksčiau: išnyko Krymo toto
riai, kalmukai, kai kurios Kaukazo tautos 
ir pavolgio vokiečiai. Kai kurios tų tautų 
turėjo nepriklausomybę, savo kultūrą ir is
toriją, tik daug senesnę už pačių rusų isto
riją. Leninas, kalbėdamas apie Britaniją, 
toliau rašo laikraštis, pabrėžė, kad tauta, 
kuri engia kitas tautas, negali ir pati būti 
laisva. Rusų tauta gerai tai žino ir pati ma
to, ką daro Rusija.

Ir vienas ir kitas laikraštis visą savaitę 
davė kronikos žinučių apie pavergtųjų tau
tų savaitės eigą.

Pavergtųjų Tautų savaitė pradėta ben
dromis pamaldomis Bradfordo katedroje, 
kurias pravedė rektorius W. H. Alan Coo
per. Jose dalyvavo latvių, vengrų ir ukrai
niečių dvasiškiai, kurie po trumpos maldos 
pasakė ir trumpą pamokslą sava kalb’a. Lie
tuviai čia pasigedo savo kunigo. Po to visi 
susirinkusieji, apie 1000 žmonių, išsirikia
vę žygiavo per miestą prie karių paminklo 
ir ten pavergtųjų tautų vardu padėjo gedu
lo vainiką.

Savaitės gale — šeštadienį latvių salėje 
įvyko bendras susirinkimas ir užbaigiama
sis koncertas. Čia dalyvavo Eradfordo 
miesto burmistras su žmona, 3 britų par
lamento nariai, spaudos atstovai, latvių, 
vengrų ir ukrainiečių dvasiškiai ir pilnu
tėlė salė publikos.

Pagrindinę kalbą pasakė Laisvosios Eu
ropos Lygos pirmininkas John Graham. Jis 
peržvelgė sovietinės agresijos politiką ir 
pabrėžė, kad Britanija, stengdamasi tamp
riau bendradarbiauti su laisvąja Europa, 
ta proga turėtų pareikalauti žmogiškosios 
laisvės pavergtiesiems sovietinėje Rusijoje. 
Taip pat kalbėjo visi 3 britų parlamento 
nariai ir Bradfordo burmistras.

Pavergtųjų Tautų savaitė ir susirinkimas 
baigiama koncertu, kuriame lietuviams at
stovavo solistė Vida Gasperienė. Susirinku
sieji, o ypač lietuviai, džiaugėsi gražiais 
solistės tautiniais rūbais, puikia laikysena 
scenoje ir žaviai išpildytomis lietuvių dai
nelėmis. Ji padainavo Kur bakūžė samano
ta, Pamylėjau vakar, Miegučio noriu, Ant 
kalnelio ir Žeme kryžių ir smuikelių. Solis
tės daineles muzika palydėjo Alan Crooks. 
L. R. A. M.

Po koncerto mūsiškiai dar rinkosi į Vy
ties klubą. Ten pasidalijo įspūdžiais, pasi
džiaugė gražiai pavykusia Pavergtųjų Tau
tų savaite Bradforde ir marino alučiu troš
kulį.

J. Vaidutis

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪNAS
SUSIPAŽINO SU BRAŽINSKŲ BYLA

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, ką 
tik grįžęs iš Europos, liepos 6 d. plačiai pa
informavo Vliko Valdybą apie savo veiklą 
kelionėje, kuri truko apie tris savaites. 
Turkijoje pirmininkas praleido daugiau 
kaip savaitę, nes buvo reikalas išsamiai su
sipažinti su P. ir A. Bražinskų bylos padė
timi. Juo toliau, juo daugiau atsiranda do
kumentų, kurie, manoma, turės teigiamos 
reikšmės tolimesnei Bražinskų bylos eigai.

Dr. J. K. Valiūnui kelis kartus teko susi
tikti su Bražinskų advokatais ir pačiais 
Bražinskais. Išsiaiškinta, kad tada, kai 
Pranas Bražinskas buvo ištremtas Sibire, 
sovietai nužudė jo tėvą Stasį Erazinską. 
Tai įvyko 1949 m. gruodžio 21d. Baizonių 
kaime, Semeliškės valse., Trakų apskr. Kar
tu su juo žuvo ir daugiau vietinių žmonių.

Romoje dr. J. K. Valiūnas turėjo gana il
gus pasikalbėjimus su Lozoraičiais, vyres

SEPTYNIOS dienos
Cholera Ispanijoje

Ispanijos vyriausybė pagaliau pripažino, 
kad Saragosos provincijoje paaiškėjo 7 su
sirgimai cholera.

Turistai įspėjami skiepytis (vien iš Bri
tanijos atostogininkų Ispanijoje esama apie 
pusė milijono).

Kulka į kaktą Sudane
Grįžusi į valdžią gen. Numeirio vyriau

sybė, tuojau sušaudė pirmuosius pervers
mą suruošusius karininkus, o vėliau ir ki
tus.

Sudano sostinėje Chartume tomis dieno
mis vyko kovos, yra ir aukų.

Libija grąžino Sudanui tuos du karinin
kus, kurių vienas turėjo būti perversmą 
įvykdžiusios vyriausybės prezidentas, o ki
tas ministeriu pirmininku. Jie skrido iš 
Londono perimti valdžios, bet Libija pri
vertė lėktuvą nusileisti ir pasiėmė juos. Li
bijos prezidentas Gadafis su prez. Numei- 
riu buvo sutarę dėl arabų apsijungimo, tai, 
pasirodo, ėmėsi priemonių net lėktuvui nu
sodinti, kad galėtų padėti savo bičiuliui.

Pikčiausi žodžiai Husseinui
Egipto prez. Sadatas savo partijos suva

žiavimui pasakytoje kalboje pikčiausiais 
žodžiais kaltino Jordano karalių Husseiną, 
kuris palaipsniui norįs sulikviduoti savo 
krašte palestiniečius partizanus, kovojan
čius prieš Izraelį.

Nors jis ir žudąs partizanus, bet jis nie
kad nebūsiąs didesnis negu yra, tegu net ir 
Ameriką už savo pečių turėdamas.

Sudano prez. Numeiriui, kuris grįžo į 
valdžią, jis pareiškė visišką pasitikėjimą ir 
pažadėjo paramą.

Kodėl pažemintas Voronovas?
Atleistas iš pareigų Rusijos respublikos 

min. pim. Genadijus Voronovas. Jis paskir
tas į liaudies kontrolės komisiją.

Vakarų spauda spėlioja, kodėl taip atsiti
ko. Be kita ko, jis yra partijos centro komi
teto prezidiumo (politbiuro) narys.

Tito į JAV
Jugoslavijos prez. Tito pasisakė, kad jis 

spalio mėn. važiuosiąs į JAV.

Palankumas Rumunijai
JAV Valstybės departamentas pareiškė 

Kongresui, kad jis nesipriešins, jei bus pri
imtas įstatymas, kuris numatys palankias 
prekybos sąlygas su Rumunija.

Su įtarimu
10 dienų tylėjusi dėl JAV-Kinijos san

tykių, Maskvos „Pravda“ pagaliau ryžosi 
įspėti dėl to. jei tie abu kraštai pradėtų 
suokalbį prieš Sov. Sąjungą.

Pasivaikščiojimai mėnulyje
Išleisti Apollo 15 erdvės laivu dvylikos 

dienų kelionei, amerikiečių astronautai 
Scottas ir Irwinas važinėja, vaikščioja, ka
sinėja mėnulyje, palikę trečiąjį, Wordeną, 
sukti apie mėnulį, kol tie atliks savo 67 
valandų programą.

Dešimt žydų
Remdamasi Prancūzijos žydų žiniomis, 

Reuterio agentūra skelbia, kad Lietuvoje 
buvo suimta 10 žydų iš tų apie 30, kurie 
nužygiavo prie sovietinio karo paminklo 
pasėdėti ir pasimelsti už savo žuvusiuosius.

Milicija neleido jiems prieiti, o ‘jie vis 
tiek priėję ir susėdę.

Sudaniečiai esą patenkinti
Sudaniečiai esą patenkinti, kad nauju 

perversmu prez. Numeiris susigrąžino val
džią.

Prieš nuverstąją trumpalaikę 'kitų kari
ninkų vyriausybę buvę demonstracijų. Jos 
organizatoriai jau buvę susisiekę su Sov. 
Sąjungos ambasada, jie tikrai buvę komu
nistai.

niuoju ir jaunesniuoju. Išsamiau buvo nag
rinėtas pasiruošimas galimai Europos sau
gumo konferencijai. Sutarta konferencijai 
ruoštis bendrai. Dipl. šefas S. Lozoraitis 
apsiėmė paruošti metmenis mūsų doku
mentacijai. Be to, dr. Valiūnas buvo susto
jęs Madride ir Paryžiuje, (ELTA)

BRAŽINSKAI — PAVYZDYS

Vliko Valdybos narys Romas Kezys bir
želio 30 d. dalyvavo skautų akademikų sto
vi kloję Chesterton, Ind., surengtame sim
poziume.

Simpoziume buvo nuodugniai nagrinėtas 
pavergtųjų jėgų veržimasis į laisvę. Pa
grindiniu pavyzdžiu buvo paimti Pranas ir 
Algirdas Bražinskai. Jų žygis buvo įvertin
tas teisiniu, moraliniu ir lietuviško intere
so požiūriais.

Referentais buvo kun. G. Kijauskas, tei
sininkai — V. Vaitiekūnas ir P. Žumba'kys 
ir R. Kezys. . (ELTA)

Amerikiečiai patenkinti
67 procentai amerikiečių palankiai suti

ko žinią, kad prez. Nixonas važiuos į Kini
ją-

Bet tik 41 procentas pasisako už tai, kad 
Kinija būtų priimta į Jungtines Tautas.

Ne visko nori, kas siūloma
Sov. Sąjunga pasiūlė Čilei pirkti SU-7 

kovos lėktuvų-bombonešių ir MiG-21 kovos 
lėktuvų.

Marksistinei Čilės vyriausybei pirmieji 
patinka, bet Mig — ne. Jai labiau patinka 
pigesni JAV F-5.

Susišaukė vadus
Amerikiečių „Newsweek“ rašo, kad Sov. 

Sąjungos komunistų vadas Brežnevas su
sišaukė Rytų Europos komunistinių kraštų 
vadus į savo vasarvietę prie Juodosios jū
ros pasvarstyti prez. Nixono busimojo vi
zito į Pekiną.

Rusai žinoję apie prez. Nixono pasiunti
nio dr. Kissingerio kelionę į Pekiną tada, 
kai jis ten buvo. Spėjama, kad juos bus pa
informavęs Rumunijos prez. Ceausescus, 
kuris padėjo tokį pasimatymą suorganizuo
ti.

Susitikimas Rumunijoje
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas nu

važiavo į Rumuniją, kur bus svarstomi Ry
tų Europos ekonominės bendruomenės rei
kalai.

Ten jis susitiks su Rumunijos prez. Ceau- 
sescum, kuris, lankydamasis Kinijoje, be 
kita ko, yra pasakęs, kad visų kraštų tau
tos kyla priešintis didžiųjų kraštų politikai, 
ir ta proga klausęsis, kai Kinijos min. pirm, 
sakė, kad tol maži ir vidutiniai kraštai bus 
stiprūs ir galės sugniuždyti didžiuosius 
kraštus, kol jie bus apsijungę.

Kosyginas tokių kalbėtojų adresu yra pa
sakęs, kad vis susiranda tokių komunizmo 
vienybės priešų, vis tiek, kokios santvar
kos jie beprisilaikytų, kurie vis siundo vie
ną kraštą prieš kitą.

Nepatenkinta Sudanu
Sudane sušaudyti sukilimą prieš prez. 

Numeirio vyriausybę suruošusieji karinin
kai ir pakarti vienas prisidėjęs ministeris 
ir komunistų partijos sekretorius.

Sov. Sąjungos Tasso žinių agentūra labai 
piktai pasisakė dėl „kruvino teroro“ Suda
ne, ir tik spėliojama, kuo baigsis buvę labai 
geri abiejų kraštų santykiai. Sudane kol 
kas tebėra apie 2.000 sovietinių „specialis
tų“, ir Sudanas pastaraisiais metais dau
giausia priklausė nuo Sov. Sąjungos ekono
minės ir karinės paramos.

Būsimieji manevrai
Bulgarijoje numatomi manevrai, kuriuo

se dalyvautų 2 sovietinės ir 1 bulgarų divi
zijos.

Abejojama, ar Rumunija sutiks per savo 
teritoriją praleisti tas sovietines divizijas 
(greičiausiai jas teks laivais gabenti per 
Juodąją jūrą).
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NEMUNĖLI, AR TU MANE ŠAUKI?
Būna poetų, kurių kūryba labai skiriasi 

nuo jų pačių gyvenimo. Eet pasitaiko ir 
taip, kad poeto gyvenimas įdomumu kur 
kas pralenkia jo kūrinius. Toks buvo And
rius Vištelis — įdomi bei turininga asme
nybė, palikusi savitą pėdsaką lietuvių lite
ratūros ir kultūros istorijoje. Visas jo gy
venimas — be galo neramus ir maištingas. 
Tame gyvenime fantazijos, išmonės buvo 
daug daugiau, negu poeto eilėse ir savotiš
kose teorijose. Tiesa, jo kūriniai, jo pažiū
ros turi daugybę klaidų ir tiesiog neteisin
gų idėjinių koncepcijų, tačiau jo veikla, 
šiandieną įvertinta kritiškai, turėjo tam 
tikrą įtaką XIX amžiaus lietuvių kultūrai

Jei Andrius Vištelis būtų pats aprašęs sa
vo gyvenimą, turėtume tikrai nuostabią 
knygą. Įdomesnę už bet kurį romaną. De
ja, jis tos knygos neparašė.

Andrius Vištelis, vadinęsis Višteliausku 
bei Vištelevskiu, savo literatūrinius kūri
nius pasirašinėjo Lietuvio slapyvardžiu.

Juozas Tumas-Vaižgantas apie Vištelį ra
šė: „Vargingas buvo gyvenimas ir verks
mingas galas Jono Vištelio. Kankinys per 
visą savo amžių, ligonis pabaigoje, o per 
visą laiką pats vienas šovinistas lenkiškoje 
šeimynoje...“

Andrius Vištelis gimė 1837 m. lapkričio 
mėn. 25 d. Karališkių ar Kluoniškių kaime, 
netoli Zapyškio.

Vieną rudens dieną apvaikščiojau se
nas Zapyškio kapines, klausinėjau apie Viš
telius senų kluoniškiečių. Niekas neprisi
minė, kad čia būtų tokia pavardė. Ot, už 
Kačerginės, už miško tai gyvenę Višteliai. 
Iš ten ir Vištelės nutekėjo į marčias.

Teko sėsti autobusan ir panemunės keliu 
važiuoti į Virbališkių kaimą, čia jau kita 
šnekta: taip, kažkada gyvenę Višteliai pa
miškėje, kaimo gale, vadinamojoje Luobi
nėje. Tik nebelikę jau tos pavardės. Ir Viš
telis tai netikra pavardė, taip pravardžia
vę Poderius...

1929 m. „Židinio“ žurnale A. Keblaitis 
pateikė pluoštą žinių ir A. Višteliausko 
metrikus, nurašytus iš Zapyškio parapijos 
knygų. Metrikuose lenkiškai rašoma, jog 
Andrius Višteliauskas gimęs Karališkių 
kaime, devintą valandą nakties. Nėra ant
ro vardo Jonas, kurį jam įrašė J. Tumas- 
Vaižgantas. Kaip matyt iš metrikų, niekas 
iš kaimiečių tuo metu savo vaikų dviem 
vardais nekrikštydavo.

Ta kaimo dalis, kur gyveno Višteliauskai, 
buvo vadinama Luobine — ten stovėjo luo- 
biais dengtos smuklės. Luobinė įėjo į kai
mo dalį, kurią vadino Karališkiais. Dabar 
visas kaimas vadinamas Virbališkių vardu.

Luobinėje, Jokūbo Obelieniaus lauke, 
Andriejaus tėvas Mykolas turėjęs trobelę. 
Gal valdė ir kiek daržo, nes metrikų aktuo
se jis tituluojamas tai grytelninku, tai dar
žininku. Tėvas taip pat mokėjęs žiesti puo
dus.

Andriaus motina buvusi ne Apanavičiū- 
tė, kaip mini J. Tumas, bet Marija Starke
vičiūtė — iš anapus Nemuno, nuo Vilkijos 
ar Čekiškės. Višteliauskai susilaukė šešių 
vaikų, iš kurių, be Andriaus, ilgesnį amžių 
nugyveno tik brolis Martynas. Brolis eida
vo tarnauti pas apylinkės ūkininkus, vė
liau kampininkavo. Gyveno tai Dievogalos, 
tai Gaižėnų kaimuose, vis aplink Zapyškį. 
Pagaliau įsigijo mažą ūkelį Kluoniškiuose. 
Gal todėl Andriaus Vištelio biografai laikė 
šį kaimą poeto gimtine.

Luobinėje Višteliauskai gyveno labai 
skurdžiai, ir mažam Andriuku: -teko net el
getauti. Bėgiojo jis panemuniais, klausėsi 
upės bangavimo ir liaudies dainų, kurias 
traukdavo šaunūs vyrai sielininkai. Pava
sariais dešimtys upelių nuo kalvų gurgėjo 
į Nemuną, jis pats iškilmingai laužė ledus 
ir, apsėmęs lankas, nešė viską į tolius. Pa
krantėse pirmosios baltai pasipuošdavo ie
vos, paukščių koncertai tęsdavosi ištisą pa
rą. Visa tai neramioje vaiko sieloje paliko 
neišdildomus įspūdžius.

Op! Op! Kas ten? Nemunėli, ar tu mane 
šauki?..

Paaugęs, bastydamasis po žmones ir po 
klebonijas. Andrius anksti pramoko rašto. 
Zapyškio vargonininkas Simonas Mockevi
čius, pamatęs jo gabumus, apsiėmė paruoš
ti kunigų seminarijon. Tais laikais, stojant 
j kunigų seminariją, nereikėjo mokslo bai
gimo pažymėjimo.

Netrukus jaunuolis turėjo keliauti į Sei
nus, kuniguosna eiti, tačiau trūko pinigų. 
Norėdamas jų įsigyti, Andrius pavagia iš 
bažnyčios auksinę taurę. Kaimiečių sulai
kytas ant arklio su taure rankoje, jis ban
do išsimeluoti, girdi, į kitą parapiją esą 
liepta nunešti. Bet taurę atėmė, nepaliko 
nei garbės, nei pinigų.

Šis atsitikimas ilgą laiką buvo zapyškie- 
čiuose gyvas. Tačiau tai suardė būsimam 
poetui kelią į klierikus, aprūpintų gyveni
mų.

Peržengęs savo dvidešimtmetį, A. Vište
lis bastosi po Sūduvą. Jis pėsčias apėjo pla
čias gimtinės apylinkes, gražių lietuvaičių 
prisižiūrėjo, daug sūraus prakaito prie lau-

Vyt. Abromavičius
ko darbų praliejo.

Prasidėjus 1863 metų sukilimui, poetas 
stoja į sukilėlių gretas ir narsiai kaunasi 
Kazlų Rūdos miškuose. Apie savo kovas 
prieš carizmą A. Vištelis niekur nerašė, to
dėl liko neaišku, kur jis buvo sužeistas bei 
subadytas kaip rėtis, nes pats minėjęs tris
dešimt tris žaizdas. Be to, liko nežinoma, 
kas jį globojo ir slėpė. Tik po viso to liko 
pritraukti vienos rankos pirštai.

Sukilimui pralaimėjus, A. Vištelis buvo 
priverstas palikti gimtąjį kraštą, bėgti į už
sienį. Per Prancūziją nusibastė į Italiją. 
Ten stojo į Garibaldžio pulkus, kovojo už 
italų laisvę. Patekęs į nelaisvę, rašė laiške 
broliui Martynui, kad kariavęs prieš viso 
pasaulio galvą — Popiežių Pijų IX.

Kur bebūdamas, A. Vištelis ilgėjosi gim
tinės, sielojosi dėl jos reikalų, liko tikras 
patriotas.

Apie save jis rašė:
„Aš gaivinu lietuvio dvasią, pradedant 

nuo mažens, t. y. jau apie 40 metų. Kibirkš
tėlę -tos meilės gavau iš a. a. savo tėvų, da
limi iš nepažįstamo keleivio; daugiausia gi 
atsigavau savo tautos dvasia po 1864 m„ 
atvažiavęs į Paryžių. Ten lenkai mane -bu
vo beužrašą lenku, aš priešinaus: sakiaus 
esąs lietuvis, ne lenkas. Vienas grovas pri
sispyręs bent 20 kantų vis klausė, begu tik 
aš ne lenkas. Aš atsakydavau — ne, ir jį 
patį paklausiau, begu tik jis ne lietuvis. 
Atsakė — ne. Aš patvirtinau, jog, būda
mas lietuvis, negaliu būti lenkas“.

Norėdamas būti arčiau Lietuvos, karys 
ir poetas vėl per Prancūziją atkeliauja į 
Poznanę, kuri tuo metu priklausė Vokieti
jai. Čia įsikūrė ilgesnį laiką, net baigė še
šias gimnazijos klases.

Gyvendamas Poznanėje, pasidirbino ba
jorystės dokumentus. Vištelevskio pavarde. 
Žinoma, ne iš gero gyvenimo griebėsi jis 
įrodyti savo tariamą kilmingumą, o reika
lo verčiamas. Mat, norėjo gauti urėdo vie
tą pas grafą Žultauską Erelnyčioje, ties Je- 
rošinu. Buvo dar ir kita priežastis: A. Viš
telis įsimylėjo Obornikų teismo sekreto
riaus dukterį Mariją. O kas leis lenkaitę 
mokytoją už paprasto bastūno — be vardo, 
be kilmės ir be pinigų?..

Vedęs poetas kiek pastoviau įsikūrė, dir
bo ūkio darbus, rašė eiles, augino vaikus. 
Tačiau šeimoje nesijautė laimingas. Ypač 
daug kivirčų kildavo su žmona dėl vaikų 
auklėjimo. Mat, vyras norėjo vaikus išau
ginti lietuviais, o žmona — lenkais.

A. Vištelis laikėsi savotiškų pažiūrų ir 
išpažino senovės lietuvių pagonišką tikėji
mą. Prie savo sodybos, ant kalnelio, tarp 
pušų, turėjo įsirengęs šventyklą su aukuru. 
Prie šventyklos augantis didžiulis senas 
beržas jo buvo laikomas šventu, neliečia
mu. Pats poetas nešiojo ilgus plaukus, juo

dą didelę barzdą ir vaikščiojo tarytum 
koks apaštalas ar pranašas.

Tur būt, ši pagonybė buvo jo širdžiai ar
timesnė už bažnyčią, glaudžiau jį siejo su 
tėviške, su jaunyste, palikta prie Nemuno. 
Kankinamas tėvynės ilgesio, poetas daina
vo, klausinėjo:

Op! Op! Kas ten?.. Nemunėli!
Ar -tu mane šauki?..
Ar tik tykų vandenėlį 
Pliuškendams sau plauki?

Ar tu mano -dvasios girdi
Graudulingą raudą
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj -man skauda...

Tuo metu lietuvių ir lenkų literatūrose 
vyravo romantizmas, į savo sūkurį įtrau
kęs ir A. Vištelį. Savo eilėse jis aukštino 
Lietuvos praeitį, žavėjosi lietuvių senovę 
apdainuojančiais lenkų poetais. Išvertė J. 
Kraševskio poemą „Vitolio rauda“. 1881 
metais išspausdinęs poemą savo lėšomis, 
kurių, matyt, pridėjo ir Kraševskis, turėjo 
daug nuostolių. Jonui Šliūpui skundėsi, kad 
jo vertimas sunkiai perkamas, išleidęs 600 
markių, sugrįžusios tik 275...

J. Kraševskis, kalbėdamasis su Višteliu, 
pataręs lietuviams leisti savo laikraštį, nors 
spauda ir uždrausta. Poetas užsikrėtė šia 
mintimi ir tapo vienu iš „Aušros“ organi
zatorių bei leidėjų.

Paplitusi nuomonė, kad „Aušrą“ kūrė ir 
redagavo tik vienas Jonas Basanavičius. 
Tačiau net pats Easanavičius pripažino, 
kad „Pragoj dar esant, pradžioje 1883, su
sitariau su Višteliu ir J. Mikšiu išleisti, po 
mano rėdymu, literatišką laikraštį, kuriam 
vardą „Aušros“ suteikiau; tikslas jo — lie
tuvius pabudinti iš miego“. Ir toliau: „To
kiu būdu, man su Vištelium, kaipo litera
tams, su J. Mikšiu, apsiėmusiu spausdini
mą bei platinimą laikraščio prižiūrėti, su
sitelkus, teko mums trims prie lopšio ge- 
mančios „Aušros“ stovėti“. J. Basanavičius, 
išleidęs pirmą „Aušros“ numerį savo var
du, daug nuopelnų sau pasiskyrė. Dėl to 
A. Vištelis, skyręs „Aušrai“ žymią dalį ša
šo turto, buvo užpykęs -ant J. Basanavi
čiaus. Jis „Aušroje“ spausdino savo eilėraš
čius ir buvo vienas ryškiausių jos poetų. 
Eilėraščiuose apdainavo Lietuvą, jos grožį, 
aukštino lietuvių kalbą:

O brangi lietuviškoji
Šventa kalba prigimtoji!
Už žemčiūgus tu brangesnė 
ir už viską meilin-gesnė...

Ilgu ir skaudu jam buvo gyventi sveti
moje aplinkoje, atskirtam nuo tėviškės, ne
girdint gimtosios kalbos.

Be -to, A. Vištelis neturėjo paso ir nuo 
nemalonumų gynėsi žmona, Vokietijos pi
liete. Sirgo nervais, visus užeinančius pas jį 
įtarinėjo šnipinėjimu.

Ypač poetą paveikė jo garbinamo seno 
beržo mirtis. Beržas buvo didžiausias viso
je kunigaikštijoje ir nulūžo tykų metą, lyg 
dalgiu pakirstas.

„Negeras tai ženklas. Dievai nori man ką 
tuo apreikšti, o aš nesuprantu nieko“, — 
rašė Vištelis apie tai „Lietuviškajam bal
sui“. Mirė jo mylimoji dukrelė. Poetas ne- 
besuranda sau vietos, -norėtų lėkti į kraštą 
svieto. Kęsdamas asmenines nelaimes ir ne
sėkmes, jis nenustoja rūpinęsis savo tau
tos reikalais.

Gal būtų Vištelis ir pragyvenęs amžių 
prie Poznanės, -tačiau, Bismarkui valant 
Vokietiją nuo revoliucionierių, gavo jis 
įsakymą išsikraustyti į kitą šalį. Tuo metu, 
netaiku gimdžiusi Romutį Joną Andrių — 
„trivardį nabagėlį“, — susirgo jo žmona. 
Dėl to ištremtis Vištelio šeimai buvo atidė
ta iki 1886 m. balandžio 1 d.

Pats A. Vištelis, ieškodamas išeities, bu
vo atvykęs į Mažąją Lietuvą, lankėsi Sma
lininkuose, Tilžėje, Karaliaučiuje. Lyg pa
šautas ir persekiojamas paukštis jis veržė
si į gimtinę. Visur teiravosi apie padėtį Ru-
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ŠAULIŲ SĄJUNGA

Amerikoje atgaivintojoje Lietuvių Šau
lių Sąjungoje yra 5.000 narių. Jie veikia 
Chicagoje, Clevelande, Bostone, Detroite, 
Los Angeles, Kanados Toronte, Montrealy- 
je ir Hamiltone, ir ką tik įsteigtas naujas 
šaulių būrys New Yorke.

MIRĖ ALBERTAS KYNASTAS

New Yorke (JAV) birželio 19 d. mirė 
Albertas Kynastas, Lietuvoje dirbęs Biržų- 
Pasvalio apskrities iždininku, o vėliau Lie
tuvos banke ir Tarptautinio banko direk
torium.

Gimęs 1894 m. sausio 3 d. Klaipėdos 
krašte.

KNYGA APIE POLICIJĄ

Buvusių Lietuvos policijos tarnautojų 
„Krivūlės“ klubo valdyba (JAV) baigia 
ruošti spaudai knygą apie buvusią Lietu
vos policiją.

Kol' kas dar renkamos tai knygai papil
domos žinios iš tų, kurie jų turi.

LAIMĖJO S. MOCKEVIČIENĖ

Los Angeles 18-je Lietuvių dienų sureng
toje dailės darbų parodoje „oskarą" už ge
riausią paveikslą „Žmogus ant mėnulio" 
laimėjo S. Mockevičienė.

sijoje ir suprato, jog vietos jam ten nėra. 
Sugrįžus į caro valdomą Lietuvą, jam, se
nam maištininkui, grėsė ištremtis Sibiran. 
Šen ten puldinėdainas, rinko žinias, kur 
pasaulyje geriau apsigyventi. Krokuvos 
profesorius Jelskis jam piršo Peru, inkų 
žemę. Į šiaurės Ameriką Vištelio netraukė 
sunki anglų kalba, o ispaniškoji, jo nuo
mone, geriau pritinka prie lietuviškos, ne
gu lotyniškos.

Pasiryžęs keliauti į Pietų Ameriką ir nu
jausdamas, kad jau nebeteks pamatyti Lie
tuvos, poetas prašė brolio Martyno atsiųsti 
jam gimtinės žemės bent karstui svetimoje 
šalyje užberti...

Ruošdamasis į kelionę, rašė: „Jau mano 
kaulelių nebeparnešiu Lietuvon. Ale ką da
rysi? Noriu nors vaikams valnastį rasti, 
kad padonais nepastotų baisingo nepriete- 
liaus.“

Jonas Šliūpas, svečiuodamasis pas Viš
telį Erelnyčioje, sakėsi matęs didoką rank
raštį revoliucinių dainų, rašytų lietuviškai 
ir lenkiškai, bet nedrįsęs duoti spaudai. 
Nors, pasak Šliūpo, tos dainos galėjusios 
sudrebinti žmonių širdis.

1886 metais Vištelis iš Lisabonos laivu 
išplaukė į Braziliją. Svajojo įvairiais bū
dais praturtėti: gal gausiąs žemės plotą ar 
mažyčius paukštelius, koliberius, gaudy
siąs ir prekiausiąs. Tačiau svajonės ir liko 
svajonėmis... .

Brazilijoje mirė du paskutiniai poeto vai
kai. Jis su žmona persikėlė į Argentiną. 
Ten susižavėjo pigiomis žemėmis upės slė
nyje, pirko jas už paskutines santaupas. 
Bet pasirodė, kad -tas žemes užlieja upė ir 
nieko doro ten neauga.

Poeto nervai vis labiau kriko, pats darė
si grubus bei priekabus, o varginga senatvė 
lenkė prie žemės.

Netekę pinigų, Viišteliai įsitaisė mažą 
siuvyklą, pasisamdė keletą darbininkų. Viš
telio žmona Marija irgi mokėjo siūti. Ta
čiau senas poetas ėmė įtarinėti žmoną ne
ištikimybe. Griebęs šautuvą, norėjo ją nu
šauti. Iškviesta policija visą parą vargo, 
kol poetą suėmė. Išvežė į beprotnamį, iš 
kur Vištelis dar ilgą laiką rašė laiškus, bet 
žmonos neprisileido.

Ten poetas 1912 metais ir mirė, baigęs 
savo sunkų ir sudėtingą gyvenimą svetimo
je žemėje, toli nuo savo apdainuoto Nemu
nėlio.

Op! Op! Kas ten? Nemunėli.
Ar tu mane šauki?..
Ši daina iki šiol dainuojama Nemuno pa

krantėse.
(iš Nemunas)

ATŽYMĖTI RAŠYTOJAI IR LEIDYKLOS
Londone išėjusiame „The Writers Di

rectory 1971-73“ romanistų sąraše atžymė
ti Jurgis Gliaudą ir Vytas Tamulaitis su 
visais jų darbais, tiek išverstais į anglų 
kalbą, tiek išleistais lietuvių kalba.

Tarp leidyklų įrašyta ir Stepo Zobarsko 
vadovaujamoji Manylands Books Inc. lei
dykla.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAI
Po sėkmingų gastrolių Kolumbijoje ir 

Venecueloje muziko Alfonso Mikulskio va
dovaujamas Čiurlionio ansamblis liepos 6 
d. grįžo atgal į Clevelandą.

Ansamblis turėjo 15 koncertų Medeline, 
Bogotoje, Valencijoje, Karacas, Maracay 
ir Puerto Cabello miestuose, taip pat kon
certavo Venecuelos 150 metų nepriklauso
mybės minėjime. Dalį koncertų transliavo 
radijas ir televizija, ir spauda įvertino juos 
labai palankiai.

MIRĖ A. REPŠYS
Ilgai sirgęs, Chicagoje mirė 63 m. Anta

nas Repšys.
A. Repšys buvo žymus krikščionių demo

kratų srovės veikėjas. Jis dirbo Alte ir Bal- 
fe.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI
Chicagos lietuvių tautinių šokių institu

tas liepos 5-17 d. d. surengė tautinių šokių 
mokytojų kursus.

Į šiuos kursus užsirašė apie 60 asmenų, 
bet tebuvo priimta tik 30, nes Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba tegalėjo pa
skirti tik 3.000 dolerių kursų išlaidoms.

ALG. GRIGAIČIO FOTOGRAFIJOS
Algirdas Grigaitis iš Des Plains miestuko 

netoli Chicagos garsėja kaip fotografas. Jo 
darbus atsispausdino Chicagos kultūrinis 
žurnalas „The Chicago Guide". Jo fotogra
fijos daugiau primena dailę negu foto nuo
traukas.

PIRMASIS TARP KETURIŲ ŠIMTŲ
Chicagietis Ignas Gediminas Labanaus

kas iš pusketvirto šimto mokinių baigė pir
muoju maristų gimnaziją.

Kai jam šitaip pasisekė, tai jis gavo daug 
pasiūlymų iš universitetų.

I. G. Labanauskas pasirinko Illinois 
Technologijos institutą, kuriame studijuos 
inžineriją.

IŠ KANADOS Į MEKSIKĄ
Kun. Jonas Gaudzė, dirbęs Montrealio 

(Kanada) šv. Kazimiero parapijoje, persi
kėlęs į Meksiką, įstojo į Marijos Nuolatinės 
Pagalbos Mažiausiųjų Pranciškonų vienuo
lyną ir dabar ten eina vienuolyno vyresnio
jo pareigas.

VITAS GRUZDIS ITALIJON
Operetinis tenoras Vitas Gruzdis iš New 

Yorko šią vasarą važiuos į Italiją ir ten 
viename filme vaidins dainininką. Italijo
je jis dainuos ir Palermo muzikos festiva
lyje.

V. Gruzdis New Yorke dainuoja nakti
niuose klubuose, operetėse ir televizijos 
programose.

PUTINO LAIŠKAI
Australijos Lietuvių Bendruomenės Can- 

berros Apylinkės valdyba išleido knygą 
„Putino laiškai Australijon“. Tai yra Lietu
voje mirusio rašytojo Vinco Mykolaičio- 
Putino laiškai, rašyti Australijoje gyve
nančiai seseriai Marijai Magdalenai Slavė
nienei, jos vyrui Juozui ir jų dukrelei Ra
sai. Laiškai rašyti 1957-1967 metų.

ŽVEJYBA IR LIETUVIŠKA VEIKLA

Australijos „Mūsų Pastogė“ rašo, kad 
Newcastle lietuviai pensininkai ir nepensi- 
ninkai labai domisi žvejyba, bet „nuo to 
nukenčia ne tik žuvys, bet ir lietuviškoji 
veikla...“
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Kai Saulės dukterys išsimaudžiusios su
lipo eldijon ir nuplaukė toli į jūrą, jaunylė 
staiga apsižiūrėjo, kad krante ant ąžuolo 
šakos paliko auksinį savo vainikėlį. O be jo 
bugštu pasirodyti motinai, todėl ėmė prašy
ti seserų irtis atgal. Eet vyriausiosios sesės 
sakėsi tiek pavargusios, jog nieko daugiau 
nenorinčios, tik greičiau kristi lovon, o jei
gu jaunylė tokia užuomarša, tegul plaukia 
pati viena krantan ir laukia ligi ryto, kol 
jos vėl atsiirsiančios pasipliuškenti.

Jaunylė grįžo pakrantėn, bet — o var
ge — ant ąžuolo šakos vainiko neberado. 
Po ąžuolu stovėjo gražus jaunikaitis juo
dais plaukais ir mėlynom akim. Jis ištiesė 
stiprias rankas, apkabino Saulės dukrelę ir 
ištarė žodžius, kurie rodės saldūs lyg auk
sinių bičių medus.

— Lik pas mane amžinai, mes mylėsim 
vienas kitą ir niekada nesiskirsim, — kuž
dėjo Žemės sūnus, karštai bučiuodamas ir 
glamonėdamas Saulės dukrą.

— Kaip gi aš pasiliksiu Žemės būste?

Naktys čia tamsios ir šaltos, o mano moti
na turi aukso pilį, kur palubėj spindi dei
manto žvaigždžių žibintai, kur dienos bėga 
verpiant aukso gijas, o vakarai — mau
dantis jūroje. Per šventes mes šokam su 
Mėnulio sūnumis ir važinėjamės sidabri-

Ana Sakse
niais žirgais. O kokį gyvenimą tu man pa
žadi čia. Žemės karalijoj? — paklausė Sau
lės dukra.

— Gaivius rytus, kai rasa maloniai vil
go kojas, paukščių giesmes ir medžių oši
mą. Galiu tau pažadėti pilnas darbo dienas 
ir saldų vakaro nuovargį. O naktimis tave 
šildys mano rankos ir lūpos, — atsakė Že
mės sūnus.

— Tad parodyk man Žemės burtus, ir 
tada aš pasirinksiu, ar likti su tavim, ar 
grįžti namo, — tarė Saulės dukra.

Žemės sūnus nusivedė ją prie upės, kur 
žydėjo ievos ir čiulbėjo lakštingalos.

— Ar esi kada girdėjus tokią gražią gies
mę? — paklausė Žemės sūnus.

— Ne, nesu, — prisipažino Saulės duktė.
— O ar girdėjai, kaip gurglena upė, te

kėdama į jūrą? Ar svaigai kada nuo ievų 
kvapo? Ir ar žinai, kas yra meilė?

— Tu esi mano meilė, aš liksiu su tavim,
— pasižadėjo Saulės duktė, ir Žemės sūnus 
nusivedė ją klėtelėn, kur ji išvydo ant sie
nos pakabintą savo vainikėlį.

Veltui kitą rytą Saulė vadino dukrelę 
namo, veltui aiškino, kaip sunku jai būsią 
gyventi svečioj šaly. Mergelė užsispyrusi 
kartojo ne ir ne, nes čia esą daug links
miau, negu Saulės viešpatijoj, kur jai pa
bodę dienų dienas kiurksoti prie ratelio ir 
verpti. Čia žydi ievos, čia šniokščia upės ir 
suokia lakštingalos. Tegu jai atsiunčia 
kraitį, ir ji kelsianti su žemės sūnum ves
tuves.

— Negaliu ir nenoriu tau užginti mylėti 
Žemės sūnų, bet dėl meilės neniekink ir 
savo gimtinės. Kas bus, jei pasiilgs: namų?
— paklausė Saulė ir užskleidė veidą juodu 
šydu, girdi, kalba su dukteria baigta.

— Tik jau nesiprašysiu atgal, — išdidžiai 
atrėžė jaunylė.

Vestuvės praūžė kaip jau vestuvės, ir 

Žemės močia tarė marčiai, kad laikas dar
bo imtis. Liepsianti jai sode bites ganyti, 
nes kitokio darbo tokia baltarankėlė juk 
negebėsianti.

Stovi Saulės duktė kiauras dienas sodo 
vidury, saugo, kad bitės nelįstų į svetimus 
avilius. Dienos ritasi viena paskui kitą, 
vienodos kaip bičių dūzgesys. Nebeskraido 
Saulės duktė eikliais sidabro ristūnais, ne
bešoka. nebesilinksmina su Mėnulio sūnu
mis, nebesiirsto su sesutėmis laiveliu po jū
rą. žagrės nuvarginti, žemės sūnaus ark
liai vos bepavelka kojas, o jis pats, darbo 
nukamuotas, nebesako jai nė vieno meilaus 
žodžio.

— Atnešk man ievos žiedų iš paupio. — 
kartą paprašė Saulės duktė.

— Ievos juk nežydi amžinai. — Žemės 
sūnus irzliai atkirto.

— Veskis mane pasiklausyti lakštinga
los.

— Lakštingalos amžinai nečiulba.
— Tu taip seniai mane bebučiavai. Argi 

ir meilė ne amžina? — prikišo Saulės duk
ra.

— Ir meilė neamžina.
— Tad kas gi čia amžina?
— Amžinas yra darbas. — atsakė Žemės 

sūnus ir. pasiėmęs dalgę, išėjo į lanką.
Saulės duktė vėl liko viena. Ją apėmė 

toks tėviškės ilgesys, kad, pamiršusi savo 

išdidumą, atsigręžė į Saulę ir ėmė maldauti:
— Motute, brangioji motute, išklausyk 

mane! Nebetveriu, kaip pasiilgau gimtinės. 
Man sapnuojasi vaikystės takai, aš girdžiu 
savo seselių ratelių dūzgimą. Kai vakarais 
nuo jūros atsklinda irklų plekšėjimas, aš 
žinau, kad tai mano sesės plaukia maudy
tis. Klausausi jų dainų, kurias pati jau pa
miršau. Motute, mieloji motute, atleisk ir 
priimk atgal pas save!

Saulė tylėjo.
Bet jaunylė nesiliovė maldavusi:
— Mama, motule, argi nematai, kokia ne

laiminga svetur tavo dukrelė? Vadink ma
ne atgal, jei nebepripažįsti manęs savo duk
teria, aš būsiu tavo tarnaitė. Rytą vakarą 
aš purensiu tavo debesų patalus, blizginsiu 
tavo pilies langus, šluostysiu dulkes iš po 
seserų ratelių ir būsiu laiminga, kad tik 
galėsiu tėviškėje gyventi.

— Per ilgai tu užsibuvai svetur, tiek il
gai, kad tavo kojos ten įaugo lyg šaknys. 
Nebevaliosiu tau padėti, — atsakė Saulė 
ir uždengė akis baltu debesies rankšluos
čiu. Dukrai ant rankų pabiro krištolo la
šeliai — motinos ašaros.

Saulės dukra norėjo pajudinti kojas, bet 
Žemė iš tiesu tvirtai jas laikė. Taip ji ir li
ko Žemėje ir virto gėle. kuri, ilgėdamasi 
gimtinės, vis gręžia galvą į Saulę. Todėl ją 
žmonės ir'vadina saulėgrąža.
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GAMYBINE KOOPERACIJA
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

KITI APIE MUS LIETUVOJE

LIETUVIŠKOS INFORMACINĖS 
KNYGOS LEIDIMO REIKALU

Antrojo pasaulinio karo eigoje, kai dau
gelis lietuvių pateko į Vakarų Europos ša
lis, buvo patirta, kad apie Lietuvą, o ypač 
apie jos ekonominę ir gamybinę padėtį, va
kariečiai teturi labai menką supratimą. Jų 
viešosiose ir mokslo institucijų biblioteko
se apie Lietuvą užtinkamas tik vienas kitas 
siauros apimties leidinėlis. Informacinės 
medžiagos trūkumas buvo didelė kliūtis 
Lietuvai tinkamai reprezentuoti. Taip pat 
Vakarų šalyse studijuojąs jaunimas, netu
rėdamas medžiagos, negalėjo plačiau pa
naudoti lietuviškojo gyvenimo temų savo 
studijų darbams. O po pirmojo pasaulinio 
karo, atgavęs nepriklausomybę, lietuvis 
juk darė didelę kultūrinę ir ekonominę pa
žangą. Savo sumanumu, ištverme ir atkak
liu darbu jis iškėlė savo kraštą į priešaki
nes kultūrinio pasaulio eiles.

Sekant dabartinę Lietuvos žemės ūkio ei
gą, tenka darytis išvadą, kad lietuvis, steig
damas pienines, skerdyklas, linų apdirbimo 
punktus ir statydamas cukraus fabrikus, 
buvo pasukęs į teisingą žemės ūkio vysty
mosi kryptį. Ir dabartinė Lietuvos žemės 
ūkio politikos linkmė, individualų ūkį jau 
pavertus kolektyviniu, eina ta pačia kryp
timi. 1932 metais buvo nuspręsta, kad Lie
tuvai reikalingi keturi cukraus fabrikai 
Iki 1940 metų buvo pastatyti ir įrengti tik 
trys. Ketvirtojo statymas Kėdainiuose bu
vo numatytas vėlesniais metais. Tačiau tu
rime žinių, kad nepriklausomosios Lietuvos 
suplanuotasis cukraus fabrikas Kėdainiuo
se jau baigiamas sumontuoti ir šiemet pra
dės darbą. Panašūs dalykai vyksta ir kitose 
ūkio šakose.

Norėdami sutelkti ko daugiausia žinių 
apie nepriklausomosios Lietuvos žemės ūkį 
ir kooperatyvų jame atliktąjį vaidmenį, bu
vę Pienocentro bendradarbiai ryžtasi išleis
ti informacinį leidinį žemės ūkio gamybinė 
kooperacija nepriklausomoje Lietuvoje 
1920—1940. Leidinyje bus suregistruoti tuo 
laikotarpiu pasiektieji žemės ūkio laimėji
mai, o kartu pagerbtas ir Lietuvos ūkinin
kas, kuris ne tik per ilgus šimtmečius iš
saugojo lietuvių kalbą, dainą, papročius ir 
savitą charakterį, bet ir tokią milžinišką 
ūkinę pažangą padarė, kai tik pasikeitė są
lygos.

Leidinys ruošiamas ,.Pienocentro“ dar
buotojų pastangomis ir lėšomis.

Kadangi šios knygos išleidimas yra bran
gus ir nepelningas, todėl 'kviečiame visuo
menę tą užsimojimą paremti. Aukas ir kny
gai užsakymus (kaina $10) prašome siųsti 
šiuo adresu: J. Glemža, 7262 Hirsau, Con
ventrain 33, W. Germany. Bankkonto Nr. 
5890428. Staedt. Girokasse Stuttgart.

Pagrindinę knygos paruošimo darbų naš
tą yra pasiėmęs leidinio iniciatorius, bu

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)

Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2J4 jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

vęs ilgametis „Pienocentro“ valdybos pir
mininkas ir vyriausiasis direktorius Jonas 
Glemža. Spausdins „Nida" Londone, Ang
lijoje. Visa knygos medžiaga jau Londone.

Visi rėmėjai nemokamai gaus sutartą 
knygos egzempliorių skaičių, ir jų pavar
dės, o pageidaujant ir trumpos biografijos 
bus išspausdintos pačiame leidinyje.

Knyga leidžiama lietuvių kalba. Tačiau 
atskirai bus paruošti anglų ir vokiečių kal- 
gomis platūs pagrindinių žinių ir statistinių 
duomenų konspektai, kurie kartu su knyga 
bus paskleisti visose viešosiose ir mokslo 
įstaigų bibliotekose pasaulyje. Tų konspek
tų numatoma atspausdinti po 500 egz. kiek
viena tų abiejų kalbų.

Leidėjai reiškia didžią padėką autoriams 
už jų nemokamai atliktąjį dabartinėmis 
sąlygomis sunkų darbą. Taip pat dėkojame 
leidiniui suteikusiems medžiagos, leidu- 
siems pasinaudoti jų bibliotekomis ir pasi
daryti knygų fotokopijų Bibliothek dės 
Instituts fuer Weltwirtschaft — Kiel, dr. 
A. Geručiui (Bern), V. Zdanavičiui (Lon
don), A. šalčiui, J. Vilkaičiui, V. Žukaus
kui (J. A. V.). Gener. Konsului A. Simu
čiui (New York) ir kitiems, mus nuošir
džiai rėmusiems.

Ką skaitytojas toje stambioje knygoje 
suras?

Joje plačiai rašoma apie Lietuvos žemės 
ūkį prieš pirmąjį pasaulinį karą, apie tą 
ūkį po pirmojo pasaulinio karo ir jo pažan
gai organizuoti institucijas ir žemės ūkio 
gamybinę kooperaciją.

Tolimesnė didžioji knygos dalis skirta 
Lietuvos žemės ūkio gamybinių kooperaty
vų, gamybinių bendrovių ir gamybą aptar
naujančių bendrovių veikimui. Čia rašoma 
apie žemės ūkio draugijų sąjungą „Gamin
toją“, centralinę Lietuvos pieno perdirbi
mo bendrovių sąjungą „Pienocentrą“, akci
nę bendrovę „Maistą“, Lietuvos cukrinių 
runkelių augintojų draugiją ir akcinę ben
drovę „Lietuvos Cukrų“, kooperatyvų są
jungą „Liną“, akcinę bendrovę „Lietuvos 
Muilą“, akcines bendroves „Sodybą“, „Val
gį“, akc. bendrovę „Lietuvos Baltijos Lloy- 
dą“ ir „Baltijos Transporto Bendrovę“, 
centrinę draudimo sąjungą „Kooperaciją“ 
ir akcinę bendrovę „Kooperaciją“, Lietu
vos Kooperatyvų Tarybą, spaudos darbi
ninkų kooperatinę bendrovę „Raidę“ ir ko
operatyvą „Stalių“.

Knygos leidėjai

ĮVERTINTI AVIKAILIAI

Kauno K. Giedrio vardo kailių pramonės 
susivienijimas buvo pasiuntęs į visasąjun
ginį patikrinimą savo naujus gaminius — 
tris kailinius paltus, ir jie visi trys susi
laukę aukščiausio įvertinimo.

Tai, kaip sakoma, sutaurinti avikailiai, 
kurių vienas imituoja tigro kailį.

„Dirvos“ apžvalgininkas apie Nidos Kny
gų Klubo Septintąją pradalgę rašo šitaip:

„Iš Londono sulaukėme 7-tą Pradalgę 
— prailgo laukti, sunkios kliūtys jos gimi
mą nudelsė. Vienintelis mūsų literatūrinis 
žurnalas čia. laisvės pusėje. Grožinė rašti
ja gal daugiausia iš visų menų daro įtakos 
visuomenei. Ji tartum vadovauja tautos 
Kultūrai. Tautinio atgimimo metu kaip tik 
mūsų tautos susipratimų stipriai išbudino 
žymūs rašytojai: Kudirka, Maironis, Vaiž
gantas, Žemaitė, Š. Ragana ir kiti. Ir da- 
oartinėje tautos nelaimėje nemaža atspara 
laikytina kūrybinė raštija. Tad kam jaut
ru yra tautinė gyvybė ir kovų dėl laisvės 
sėkmė — privalome šį vienintelį žurnalų 
remti, juo domėtis.

„ši Pradalgė, kaip ir ankstesniosios, yra 
įdomi ne tik plačiu turiniu — pačiais nau
jausiais mūsų autorių kūriniais, bet ir — 
redakcine tolerancija. Čia lygiai sutelpa vi
sų krypčių kūrėjai bei kritikai, neskirsto
ma į savus ir svetimus, leidžiama kiekvie
nam žodis tarti. Tai sveika atgaiva nuo ki
tų mūsų žurnalų, kurie, nors nemaža deda 
ir literatūros, bet, ribodamies partinėm pa
žiūrom, kūrinius surūšiuoja pagal labai 
subjektyvius mastus — vienus dogmatiš
kai idealizuoja, kitus kuokom kerta (toks 
pavyzdys neseniai pasirodė Aiduose). Tad 
Pradalgės kasmetinis pasirodymas mus 
ypač džiugina — čia randame visapusiškes
nį ir tikresnį lietuviškos literatūros svetur 
vaizdą“.

NUSIPELNIUSIO VEIKĖJO VARDAS IR 
GARBĖS RAŠTAI

Nepersenai paskirtam „Literatūros ir 
meno“ laikraščio vyr. redaktoriui Vytau
tui Jonui Radaičiui suteiktas Sov. Sąjun
gos nusipelniusio kultūros veikėjo garbės 
vardas.

Garbės vardas V. J. Radaičiui paskirtas 
„už nuopelnus, ugdant lietuvių tarybinę li
teratūrą ir aktyvią visuomeninę veiklą“.

Garbės raštais apdovanoti to laikraščio 
redakcijos bendradarbiai: skyriaus vedėjas 
E. Aukštikalnis, Lietuvos komunistų par
tijos Centro komiteto leidyklos metrompa- 
žas L. Cicėnas ir skyriaus vedėjas E. Ma- 
tuzevičius.

„Aš ėjau greta su motociklu, bet milici
jos pareigūnai liepė su transportu atsi
sveikinti ir prisikišus papūsti“.

Iš vairuotojo skundo, „Šluota“).

SALIA KASDIENĖS DUONOS
KIPRAS DAINUOJA

Programai pasibaigus, vienas į kitą įsi
rėmę, spraudžiamės iš salės. Ponas Dunda, 
skindamas kelią, rodo kryptį, šį kartą ne į 
barą, bet laiptais aukštyn.

— Eime, — jis sako, — pažiūrėsim spau
dos.

Nueiname. Ant staliukų žurnalai ir laik
raščiai. Nemaža spinta pilna knygų. Pasi
žiūriu pro stiklines duris į jų nugarėles.

— Naujų knygų čia esama! — pasakau.
— Yra. Klubas skiria lėšų, nuperka kny

gų, prenumeruoja spaudą, tik skaitytojų 
trūksta. Senesnieji prisiekę skaitytojai be 
knygos, kaip be duonos, po kartą ir kitą 
visas pervaro, bet jaunieji nesidomi, mūsų 
spaudos neįkerta. Atžalyno pasigendame.

— Aha, atžalyno, — atsiliepiu, kaip ai
das.

— Ir šitas kambarys priklausė atžalynui. 
Mes tą kambarį įsirengėm, žaliai grindis 
išklojom. žinai, kalbu apie mūsų grupę. Vi
sados atsimenu, kai čia ateinu! — Dunda 
įsidega, kaip jaunuolis.

— Malonūs atsiminimai, — pritariu.
— O-ho-ho! Tai buvo Atžalynas! Gali ra

šyti iš didžiosios raidės! Čia šokome ir dai
navome. Skersai išilgai važinėjome ir Lon
done pasirodėme!

Abu pasigardžiuodami prisimename gar
siąją Atžalyno grupę. Kokios šokėjų poros! 
Dainos, daugiausia naujos, paties dirigento 
Teofiliaus Buroko sukomponuotos. Ir ju
moru pabarstyta. Euvo kas pasižiūrėti ir 
pasiklausyti. Dabar yra kas atsiminti. Bet 
šokių vadovė Onutė Beleckienė su savo 
Juozu dabar prie Michigano ežero „Ateik, 
pavasarėli“ dainuoja. Mieląjį Teofilių su 
visa' šeima plieniniai sparnai per Atlantą 
nusinešė, bet ir ten ta pati daina, kurią ir 
čia dainavome:

Bėga dienos, ir metai praeina, 
O tėvynė toli ir toli.
Mes dainuojame ilgesio dainą,
O tėvynė toli ir toli.

Sunku atsiskirti su gražia praeitimi, bet 
Dunda atidaro duris, ir tylėdami palieka
me Atžalyno kambarį.

— Pažiūrėk čia! — atidaręs šalimais du
ris į kitą didesnį kambarį ir ranka moste
lėjęs į gilumą, jis ir mane patraukia vidun. 
— Žiūrėk, sceną turime, kaip lėlę!

Tikrai, stovi scena, užėmusi gerą kamba
rio dalį. Rampos šviesos, ir uždanga geros 
medžiagos. Scenos priekis papuoštas her
bais, ir viršuje lyra spinduliuose.

— Graži scena, — pasakau, ką iš tiesų 
matau.

— Graži ir praktiška. Per 5 minutes gali 
išardyti ir vėl sustatyti. Pritaikyta judan

PROF. P. SLAVĖNO SUKAKTIS IR 
ORDINAS

Akademikui astronomui Pauliui Slavė
nui sukako 70 metų amžiaus.

Po karo prof. P. Slavėnas parašė dvi 
stambias knygas „Saulės sistema“ ir 
„žvaigždės“.

Jis apdovanotas Lenino ordinu.

ORDINAI VIRĖJAMS IR PARDAVĖJAMS

Lietuvoje Lenino ordinu apdovanoti Vil
niaus valgyklų tresto „Žirmūnų“ restorano 
virėjas A. Makejevas, Kauno vaisių ir dar
žovių prekybos valdybos „Svogūnėlis“ par
duotuvės vyresnioji pardavėja S. Never- 
dauskaitė. Vilniaus centrinės universalinės 
sekcijos vedėja T. Zavjalova. Spalio revo
liucijos ordinu — Kauno valgyklų tresto 
stalius M. Kolesnikovas.

SIMFONINIO ORKESTRO ANSAMBLIO 
NELAIMĖ

Lietuvos valstybinės filharmonijos sim
foninio orkestro ansamblį, bevažiuojantį 
autobusu koncertuoti į Liepojų (Latvija), 
tame pačiame mieste ištiko autoavarija. 
Žuvo orkestro artistas J. Epšteinas ir Kre
tingos ligoninės rentgentologė I. Jankaus
kaitė. Dvi muzikantės, R. Spiridavičiūtė ir 
S. Sabalytė, sunkiai sužeistos. Septyniolika 
muzikantų sužeista lengviau.

„Tiesa“ rašo, kad nelaimė įvyko šoferiui 
važiuojant 89-90 km per valandą. Jis norė
jo aplenkti priekyje važiuojantį sunkveži
mį, iš priekio pasirodė lengvoji mašina, šo
feris užkabino sunkvežimį, kuris nuplėšė 
autobusui dešinįjį šoną, ir tada pavažia
vęs autobusas dar kartą atsitrenkė į leng
vąją mašiną ir įvirto į penkių metrų gylio 
melioracijos griovį.

APLANKYTA P. VAIČIŪNO TĖVIŠKĖ

Liepos 11 d. būrelis teatralų, rašytojų ir 
giminių aplankė rašytojo Petro Vaičiūno 
tėviškę Piliakalnių kaime, Jonavos rajone.

Rašytojo gimtajame name yra įrengtas 
P. Vaičiūno muziejus.

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS

XVII amž. statytoji Vilniaus šv. Mykolo 
bažnyčia Švietimo ir Biliūno gatvių kampe 
paverčiama architektūros muziejum, kur 
bus renkamos senos graviūros, piešiniai, 
planai, statybinių medžiagų pavyzdžiai.

čiam teatrui. Tai tikras šedevras! — Jau 
siekia viršūnių ponas Dunda, bet tuojau ir 
vėl krenta:

— Bet, matai, kaip apačioje, taip ir čia, 
kaip danguje, taip ir žemėje — trūksta 
vietos! Barą susitvarkėm, bet salės nepajė- 
gėm įsitaisyti: jei nori ką parodyti ar Ože
lį pašokti, trečdalį publikos reikia išprašy
ti. — Priėjęs patraukia virvelę, ir uždanga 
atsidaro. Matyt, jam tarytum pasidaro 
lengviau kvėpuoti, scenos gilumoje miškas.

— Teatro taip pat pasigendame, ■— su 
liūdesio stygele jis vėl tęsia, — žiūrovų 
netrūktų. Tik parodyk ką nors naujo, visa 
minia suūžia iš arti ir toli. Ir pasiaukojan
čių aktorių dar būtų, bet tokia prabanga 
retai įvykdoma, salės reikia. Gaila, šitame 
mūsų kaime nėra daržinės, kaip anksčiau, 
ir tai būtų gerai. Tiesiog pavydas ima. Či
kagoje operas mūsiškiai dainuoja. Ten dra
mas ir Penkis stulpus turgaus aikštėje pa
stato, Antrasis kaimas Vilkolakį vaidina. 
O čia tylu. Dabar tylu, nors anksčiau buvo!

Ir vėl netolima praeitis išplečia virš mu
dviejų savo sparnus. Iš čia Aušros sūnūs 
ir Valkata Anglijos keliais keliavo ir Lon
doną pasiekė! Bet režisierius P. Masiulis 
išvyko. J. Ciegis, Atžalyną pastatęs ir Pir
mais smūgiais sudundėjęs, nutilo, ir šis iš
važiavo. Abu režisavo, abu per Atlantą 
plaukė ir aibu mirė mums. Ir vėl tik praei
ties atsiminimai liko.

Priėjęs patraukiu virvelę ir uždarau už
dangą. Tylėdami pasižiūrim pro langą že
myn į mūsų namų sodelį ir žaliuojančią 
aikštę, aukštais medžiais apsuptą.

— O vis dėlto daina dar nebaigta, ir už
danga gal dar pasikels, — prabyla Dunda, 
nutraukdamas tylą. — Gal dar suvaidinsim 
misteriją. Pasiaukojančių dar yra. Po ke
liolika mylių važinėdavo ir važięėtų, kad 
tik ką pajudintų, kad tik ką iš snaudulio 
pabudintų. O gal ir jaunimas ateis, gal vėl 
sužaliuos atžalynas, jų kambarys atviras ir 
jų laukia. Mes visi laukiam. Bet gana! Ei
nam žemyn. Girdi, tenai jau daina skamba.

Nulipę žemyn, spaudžiamės prie baro. 
Staliuką surasti dabar sunkiau. Visi sten
giasi nuraminti troškulį. Visi kalba, ir, at
rodo, maža kas klausosi, bet pasigirsta Kip
ro Petrausko balsas, ir ūžesys ir kalbų po
tvynis lyg atslūgsta. Londono Kultūros 
Klubo pastangomis pagamintoji plokštelė 
sukasi. Vėl, kaip graži vizija, iškyla toli
mesnė, jau dabar tolimesnė, tokia širdžiai 
maloni praeitis. Dainuoja mūsų operų Prin
cas. Rodos, nejauti aplinkumos ir negirdi 
baro ir stikliukų skambėjimo.

Kipras dainuoja!

A. Bučys

KROKUVOS DĖSTYTOJAI VILNIUJE

Liepos mėn. penki Krokuvos universite
to dėstytojai lankėsi Vilniuje. Juos pasi
kvietė Vilniaus universiteto kolektyvas.

Gegužės mėn. grupė Vilniaus universite
to profesorių ir dėstytojų lankėsi Kroku
voje.

Lenkai svečiai susipažino su universiteto 
fakultetais, specialistų paruošimo metodi
ka. mokslinių tyrimų organizavimu ir vi
suomeninių organizacijų veikla.

KILIMŲ PARODA TRAKUOSE

Trakų pilies trijose istorinėse salėse lie
pos mėn. buvo atidaryta Lentvario kilimų 
darbų paroda.

Daugumas kilimų išausti gamtos ir lie
tuvių tautos buitinio gyvenimo motyvais. 
Iš pažymėtinų kilimų yra dail. Z. Micko- 
nienės ;— besilinksminantis kolūkio jauni
mas, dail. L. Kryževičienės — vestuvės, A. 
Jonučio per visą sieną einąs kilimas 
„Krioklys“, A. Bilevičienės „Apynėlis“, 
„Žarija“, „Sausra“ ir kt.

ĮMONIŲ IR ŪKIŲ STIPENDININKAI

Lietuvoje su įmonių, organizacijų ir kol
ūkių stipendijomis mokytis 1966-1970 m. 
buvo pasiųsti 2.755 žmonės, iš jų 1.112 į 
aukštąsias mokyklas ir 1.643 į specialiąsias 
vidurines mokyklas.

Tarybiniai ūkiai ir kolūkiai į aukštąsias 
ir specialiąsias žemės ūkio mokyklas per tą 
patį laiką su stipendijomis buvo pasiuntę 
1.849 žmones.

SVIEDINIAI, MINOS, GRANATOS

Prie Vilniaus-Kauno geležinkelio, ties 
Rečionimis, darbininkai, kasdami griovį, 
užtiko nuo karo užsilikusių sviedinių, mi
nų.

Išmontuotojai ten po to surado 120 stam
baus kalibro sviedinių, 40 minosvaidžio mi
nų, 70 prieštankinių granatų.

Pasirodo, karo pradžioje iš Kaišiadorių į 
Vilnių važiavo sovietinis ešalonas su šaud
menimis, ir jį užpuolė trys vokiečių lėktu
vai. Bomba pateko į ešalono vidurį, prasi
dėjo sproginėjimai, bet išliko ir nesprogu
sių šaudmenų.

STATYBOS TRESTO DARBAS

Parodomasis statybos trestas, kaip rašo 
„Tiesa“, Panevėžyje baigė prieš nustatytą 
laiką statyti pedagoginės mokyklos moky
mo korpusą, 60 butų gyvenamąjį namą ir 
280 vietų vaikų darželį-lopšelį.

DIRBTINE ODA

Plungėje esanti didelė dirbtinės odos ga
mykla jau išleidusi daugiau kaip 100 tūks
tančių kvadratinių metrų minkštos sinteti
nės odos, kurios iš tos gamyklos gavo Pa
baltijo kraštų, Ukrainos ir Baltarusijos 
odinės galanterijos fabrikai.

PASKUTINYSIS IŠ KIRŠŲ KAIMO

„Draugas“ rašo, kad Lietuvoje, Vilkaviš
kio aps., Alvito valse., Kiršų kaime, mirė 
paskutinysis senųjų Kiršų ūkininkas, 80 
metų Petras Kemeža.

Kiršų kaime yra gimę poetai K. Bradū- 
nas ir S. Nėris. Po karo kaimo gyventojai 
buvo ištremti ar išblaškyti po visą pasaulį.

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖSE

„Tiesos“ „Dienų Aidai“ „Negėręs — ne- 
silinksminu...“ rašo:

„Ant šventinio abiturientų išleistuvių 
stalo nebuvo alkoholinių gėrimų. Sustojo 
ratu viena už kitą puošnesnės, baltos kaip 
gulbės mergaitės. O vaikinai — šmaukšt 
pro duris ir į sodą. Pasirodo, ten, krūmuo
se. gulėjo jų pačių paslėptos gėrimų atsar
gos. Permetė portfelį per tvorą, peršoko 
patys ir pasirodė po kiek laiko salėje jau 
gerokai įraudę. Šventinė nuotaika, jų be
laukiant, buvo gerokai sugedusi. Deja, nė 
trupučiuko linksmiau nebuvo ir vėliau...“

KIEK PASKENDO?

„Tiesa“ rašo, kad pernai Lietuvoje nu
skendo 460 žmonių, jų tarpe 85 vaikai, jau
nesni kaip šešiolikos metų amžiaus.

Iš visų pernai paskendusių 83 procentai 
buvę neblaiviam stovyje.

Šiemet jau paskendo apie 200 žmonių.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ. IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,

Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

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

TeL ACO 4374

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

Eccles, Manchester.
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MEŠKERIOJIMO VARŽYBOS SODYBOJE

Sodybos (Headley Park) Klubas rugpjū
čio 15 d. Sodyboje rengia meškeriotojų var
žybas. Pradedama meškerioti Sodybos eže
rėlyje, ne' upėje, punktualiai 2 vai. p. p., 
iki 5 vai. p. p. Sėkmingiausiems meškerio
tojams bus paskirtos dovanos.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
pas P. Gugą Sodyboje ne vėliau kaip iki 
rugpiūčio 15 d. 1 vai. Sodyboje.

LONDONAS
PARAPIJOS IŠVYKA I MARIJOS 

ŠVENTOVĘ AYLESFORD
Londono Lietuvių parapija rengia išvyką 

rugsėjo 5 d. (sekmadienį) į Marijos šven
tovę Aylesforde.

Ten bus pilna piligriminė programa, ku- 
ri prasidės Mišiomis ir baigsis palaimini
mu.

Autobusas išvažiuos nuo Lietuvių bažny 
čios. Norintieji dalyvauti išvykoje, prašo
mi užsirašyti: Klebonijoje, pas S. Kasparą. 
Ig. Dailidę ar Baltic Stores (V. Jurienė) 
Mokestis — vienas svaras — sumokama: 
užsirašant.

J. KAŽEMIEKAS LONDONE
J. Kažemiekas iš Hamiltono (Kanada) 

atostogavo Londone, susipažino su Lietuvių 
Namais ir užsisakė 1972 metams 25 egz. Ni
dos Knygų Klubo ir „Europos Lietuvio“' 
skaitytojams leidžiamojo kalendoriaus.

BRADFORDAS
LIAUDIES TAUTINIO MENO PARODA
Nuo rugpiūčio 1 d. iki spalio 1 d. Brad- 

forde vyksta Vakarų Europos egzilų liau
dies tautinio meno paroda

Bolling Hali Muziejuje.
Parodai surinkta gražių lietuviškų tauti

nių rankdarbių, audinių, gintaro ir medžio 
darbų. Nors kiekvienai tautybei skirta ma
ža vietelė, tikimės, kad ji puikiai reprezen
tuos mūsų siekimus.

Muziejus atdaras kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Muziejus pasie
kiamas nuo Norfolk Gardens (Town Hall) 
mėlynu autobusu Nr. 21, važiuoti iki Boi
ling Hall, 4 penai. Motoristams iš centro 
važiuoti Wakefield Rd. iki pirmojo rato, 
kur rodyklės rodo kelią į muziejų. Įėjimas 
ir vieta mašinoms nemokamai.

Rugpiūčio 22 d. nuo 3 vai. p. p. Muzie
jaus aikštėj latvių, estų ir ukrainiečių tau
tiniai šokiai. Rugpiūčio 29 d. nuo 3 vai. 
p. p. estų vyrų choro programa, lenkų ir 
lietuvių tautiniai šokiai.

Kviečiame visus kuo gausiau aplankyti 
parodą ir muziejų, kuris įdomus ir kaip se
nas, 15-to šimtmečio, pastatas ir savo eks
ponatais.

J. Traškienė

MANCHESTERIS
JUBILIEJINIS PRIĖMIMAS SU ALUM
Šiais metais sueina 50 metų, kaip Man- 

chesterio Lietuvių Socialinis Klubas pre
kiauja su Grove & Whitnall Ltd. bravoru. 
Šiai sukakčiai atžymėti tas bravoras rug
piūčio 9 d. (pirmadienį), 1 vai. p. p., Klu
bo patalpose įteiks Klubui dovaną ir duos 
Klubo nariams veltui išgerti alaus.

Prašome narius tą dieną atsilankyti Klu
be.

Klubo Valdyba

LIEPOMS ŽYDINT
Manchesterio Liet. Soc. Klubas turėjo 

pusmetinį savo narių susirinkimą, kuriam 
pirmininkavo D. Banaitis, o sekretoriavo 
V. Kavaliauskas. Pirm. Stankevičius, sekr. 
Dubickas ir revizijos komisija padarė veik
los pranešimus, iš kurių paaiškėjo, kad va
dovybė buvo pareiginga, padaryta eilė re
montų, įrengta gera virtuvė. Kas savaitė 
vyko organizacijų įvairūs parengimai, po
būviai, posėdžiai. Visiems reikalams išleis
ta apie 1.200 svarų, ir pelno liko apie 300 
svarų.

Tad klubas iš tiesų pasidarė lietuvių vi
suomeninio darbo ir bendravimo lietuviš
kas židinys.

Po diskusijų vadovybei padėkota gau
siomis katutėmis. Ta proga visi nariai pa
vaišinti alučiu-putučiu.

Geriausios sėkmės mūsų klubui!
Moterų ratelis suruošė savo tradicinę 

„Onučių“ dieną. Puskapis svetelių ir narių 
susėdo prie išpuošto gėlėmis ir apkrauto 
skanumynais stalo. Širdingais žodžiais svei
kino dalyvius sekretorė Žebelienė. Eesivai-
šinant pagerbta ratelio pirm. Onutė Dai- 
nauskienė, ir vardinių proga jai įteikta gė
lių. Tuo pačiu laiku atšvęsta E. Sasnaus
kienės ir Žebelio gimimo sukaktys. Sugie
dota ilgiausių metų visiems solenizantams. 
kurie atsidėkojo širdingais žodžiais. Vė
liau suskambėjo romantiškos dainos, šokiai 
ir bičiuliavimasis iki vėlyvos nakties.

Moterys užsitarnavo pagyrimo.
Dar savaitė, ir vėl rinkomės į klubą, kur 

mūsų visuomenininkas A. Padvoiskis su
ruoš savo bičiuliams atsidėkojimo pobū
vį. A. Padvoiskis nėra mūsų eilinis asmuo. 
Jis rašo straipsnius į vietos biuletenį, dirba 
sekmadieninėje mokykloje, skaito paskai
tas, turi pagaminęs rinkinį reto gerumo 
diagraminių paveikslų iš visų gyvenimo
sričių. Ta 'kolekcija jau buvo išstatyta ang-

uviu Eronika
lų parodoje. Jo vaikai lanko aukštąsias mo
kyklas, dalyvauja lietuviško jaunimo dar
be, o dukrelė gavo iš DBLS Centro Valdy
bos piniginę premiją už anglų vidurinėje 
mokykloje išlaikytąjį lietuvių kalbos egza
miną. Žmonelė buvo mokytoja Lietuvoje.

Svečiai nesigailėjo šeimininkui gražių žo
džių ir dėkingumo.

Anglų vadovaujamas pavergtųjų tautų 
komitetas (lietuvių atstovas yra D. Banai
tis) surengė ukrainiečių salėj šaunų pa
bendravimą. Išklausyta viešų prakalbų, 
džiaugtasi menine dalimi, pasivaišinta ir 
dar arčiau susipažinta su kitų broliškų tau
tų žmonėmis.

Šiltasis liepos mėnuo — atostogų laikas, 
tai ir manchesteriškiai vieni lankė Italiją. 
Ispaniją, kiti Sodybą ar anglų vasarvietes 
ir miškus, o treti lietuviška saulute savo 
darželiuose džiaugėsi.

D. Dainutis

ŠVEICARU A
MIRĖ M. ŠAULIENĖ

Tik dabar gauta žinia, kad birželio 13 d. 
Lugane, Šveicarijos itališkame Tesino kan
tone. mirė Mafalda Šaulienė, Lietuvos ne
priklausomybės akto signataro, varpininko 
ir diplomato dr. Jurgio Šaulio našlė.

Velionė, susilaukusi 83 metų amžiaus, 
1933 metais iš-tekėjo už dr. J. šaulio, kuris 
tuo metu atstovavo Lietuvai Berlyne.

Mafalda Šaulienė buvo gimusi Neapoly
je ir Salvatini pavarde buvo išgarsėjusi Vo
kietijoje kaip pirmaeilė operos dainininkė. 
Ji ilgus metus dainavo Berlyno operose. 
Taip pat Berlyno visuomenėje Mafalda Sal
vatini buvo žinoma asmenybė ir kviečiama 
į diplomatinius priėmimus. Per vieną tokį 
priėmimą tuometinis Lietuvos karo atsto
tas Berlyne gen. št. pulk. Kazys Škirpa 
dr. šaulį supažindino su Salvatini. Ištekė
jusi už Lietuvos pasiuntinio, ji iš scenos 
pasitraukė.

M. Šaulienė turėjo nuosavybę Lugane. 
Šveicarijoje. Lietuvą okupavus raudonajai 
armijai. Šauliai apsigyveno toje nuosavybė
je. Dr. Šauliui 1948 m. mirus, jis buvo pa
laidotas netoli Lugano. San Giorgio para
pijos kapinėse. Šios parapijos bažnyčia pa
skelbta paminklinės vertės pastatu. Dr. 
Jurgio Šaulio palaikai cinkiniame karste 
įmūryti kapinių uoloje, o užrašai lietuvių 
ir italų kalbomis žymi, kad čia palaidotas 
Lietuvos ministras, pasirašęs Lietuvos ne
priklausomybės aktą.

Birželio 15 d. šalia Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataro amžiną atilsį rado ir 
jo našlė, dainininkė Mafalda Salvatini.

A. GEGECKAS IŠLAIKĖ VALSTYBINIUS 
EGZAMINUS

Ciuricho universitete valstybinius medi
cinos kvotimus išlaikė Algimantas Gegec
kas, gimęs Šveicarijoje ir visas mokyklas 
išėjęs Ciuriche.

Algimantas Gegeckas, dar studentu bū
damas, įsitraukė į Šveicarijos lietuvių ben
druomenės veiklą ir vienu metu buvo ben
druomenės valdybos pirmininkas. Šveica
rijos lietuviai, stokoją visuomenininkų 
prieauglio, tikisi iš jaunojo mediko, kuris 
šiuo metu ruošia doktoratą, veiklaus ben
druomenės veikėjo.

VOKIETIJA
SKAUTŲ STOVYKLA

Schwetzingeno laikraštis išsispausdino 
reportažą iš lietuvių skautų stovyklos Vo
kietijoje, iliustruotą trim fotografijom, 
kurių vienoje matyti Vytį iškabinąs vaiki
nas, kitoje virėja, o trečioje vadai susitin
ka su burmistru.

Reportaže rašoma, kad dabar marga ir 
linksma Friedrichsfeldeno miške prie Kil
bourne kareivinių, kur stovyklauja apie 
30'0 skaučių ir skautų, tarp 14 ir 40 m. am
žiaus, susirinkusių iš 9 kraštų atžymėti sa
vo atsikūrimo dvidešimtpenkmečio. Plevė
suoja Švedijos, JAV. Kanados, Australijos, 
Šveicarijos. Anglijos. Vokietijos, Prancūzi
jos ir Belgijos vėliavos.

Rašoma, kas kurias atsakingesnes parei
gas stovykloje eina, kas yra aprūpinęs sto
vyklą visokiais reikmenimis (mjr. Valiū
nas), kas ten daroma.

ABITURIENTAI
Ričardas Palavinskas ir Jonas Sonsas 

birželio 16 d. baigė laikyti egzaminus bran
dos atestatui gauti. Po pietų valgyklos sa
lėje juos pasveikino direkt. V. Natkevičius.

Pirmiausia jis pastebėjo, kad jau 'treti me
tai visi šios gimnazijos abiturientai išlaiko 
egzaminus. Pasidžiaugė abiturientų laimė
jimu ir palinkėjo sėkmės studijuoti. Kvie
tė aktyviai reikštis lietuviškame gyvenime. 
Mūsoji išeivija, suteikusi sąlygas baigti šią 
mokyklą, įdėmiai seks jų tolimesnius žings
nius. Iš to, kiek Vasario 16 gimnaziją baigę 
jaunuoliai bus naudingi lietuviškajai visuo
menei, ji spręs, ar verta šią mokyklą remti, 
ar ne. Prašė neužmiršti gimnazijos ir joje 
lankytis: čia jie bus visuomet laukiami sve
čiai.

Vakare mokyklos valgykloje buvo su
ruošta atsisveikinimo vakarienė, kurioje 
dalyvavo dir. V. Natkevičius ir dauguma ki
tų mokytojų su poniomis ir abiejų abitu
rientų tėvai. Gyvi pokalbiai prie Skaniais 
valgiais ir vyno buteliais apkrautų stalų 
užsitęsė per porą valandų.

Ričardas Palavinskas Vasario 16 gimna
zijoj mokėsi 8 metus. Jis yra gimęs 1951 m. 
vasario 3 d. Betygaloje. Lietuvoje mokėsi 
Varekonių ir Gaižuvėlės pradž. mokyklose. 
1960 m. su įtėvais atvyko Vokietijon. Lankė 
pabėgėlių mokyklą Lebache ir Mitlosheimo 
pradž. mokyklą. 1963 m. įstojo į Vasario 16 
gimnaziją, čia buvo moksleivių ateitininkų 
pirmininkas, šoko tautinius šokius. Norėtų 
studijuoti mediciną, bet jei nepasiseks įsto
ti į medicinos fakultetą, studijuos ką kita.

Ričardo abu tėvai lietuviai. Tėvas Algir
das 1965-67 m. buvo Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio vedėjas, o dabar — 
vokiečių mokyklos mokytojas. Be to, jis 
įsteigė VLB Saaro krašto apylinkę ir jai 
iki šiol vadovauja. Motina yra gailestingo
ji sesuo.

Vasario 16 gimnazijoj mokosi dar Pala- 
vinskų duktė Marytė.

Jonas Sonsas Vasario 16 gimnazijoj mo
kėsi 6 metus. Yra gimęs 1951 m. sausio 24 
d. Dortmund-Barop, Nordrhein-Westfalijoj. 
Tėvas vokietis, motina Vokietijoj gimusi 
lietuvaitė Elžbieta Martišiūtė, duktė lietu
vių veikėjo Vinco Martišiaus, po pirmojo 
pas. karo buv. Dortmundo lietuvių sąjun
gos pirmininko. Jo žmona Pranė Martišienė 
šiuo metu yra VLB Dortmundo apylinkės 
pirmininkė.

Pradžios mokyklą Jonas Sonsas lankė ir 
4 klases baigė Bergkamen-Weddinghofene. 
1960 m. išvyko į lietuvių saleziečių mokyk
lą Don Bosco Castelnovo Italijoje. Baigęs 4 
klases, lankė italų saleziečių Istituto Sale- 
siano in Shieri netoli Torino. 1965 m. įstojo 
į Vasario 16 gimnazijos IV 'klasę. Šalia mo
kymosi šoko .tautinius šokius, atlikdamas 
pagrindinius vaidmenis.

Turi šaukimą atlikti karinę prievolę vo
kiečių Bundeswehre. Yra numatęs vykti į 
Lietuvą studijuoti odontologijos Vilniuje.

SVEČIUOSE PAS GUMBINIEčIUS
Į savo šiemetinį sąskrydį pakvietus Gum

binės apskr. Bendrijai lietuvių ir latvių at
stovus, teko man, mūsų Bendruomenės ir 
Vasario 16 gimnazijos vadovybės paprašy
tam, būti gumbiniečių garbės svečiu ir da
lyvauti jų suvažiavime, kaip Baltijos vals
tybių tarybos generaliniam sekretoriui.

.Sąskrydis vyko birželio 19 ir 20 d. d. Bie- 
lefeldo mieste, kuris yra gumbiniečių krikš
to tėvas. Todėl ir šį sąskrydį globojo Biele- 
feldo miestas.

Buvau maloniai nustebintas kiekviename 
žingsny patirtu giliu nuoširdumu. Visa eilė 
gumbiniečių su lietuvių kilmės pavardėmis 
klausinėjo, ką lietuviškai reiškia jų pavar
dės, neretas pažymėdamas, kad jo seneliai 
kalbėjo lietuviškai. Dr. Kirrinnis, Studien- 
direktor, papasakojo gražių atsiminimų 
apie jo Vilniuje paskutinio karo metu pra
leistas dienas, tyrimus Trakuose ir lietu
viškų karaimų atskyrimą nuo žydų, tuo pa
čiu išgelbstint juos nuo geto. H. Sticklies, 
Oberstudiendirektor, rūpinosi manim kuo 
svetingiausiai.

šeštadienį, birželio 19 d„ popiet įvyku
siame pokalby su dideliu dėmesiu gausus 
gumbiniečių būrys išklausė mano trumpo 
pranešimo apie dabartinę padėtį Lietuvoje 
ir mūsų išsilaisvinimo pastangas bei apie 
lietuvius Vokietijoje.

Cituodamas iš sovietų dokumentų rinki
nio apie derybų eigą Teherane, nurodžiau, 
kaip Stalinas apgavo Churchilį ir Roosevel- 
tą, teigdamas, kad šiaurinė Rytprūsių da
lis tai „nuo žilos senovės slaviškos kilmės 
žemės“. Taip Stalinas grindė savo reikala
vimą priskirti neužšąlančius Klaipėdos ir 
Karaliaučiaus uostus rusams ir laimėjo.

Kalbėjusieji gumbiniečiai keliais atve
jais pastebėjo, kad rytprūsiai niekados ne
pamirš, kiek gilaus žmoniškumo patyrė iš 
lietuvių, kai badaujančių vaikų ir moterų 
pulkai geibėjos! Lietuvoje nuo giltinės ir 
rado prieglaudą, nežiūrint rusų okupantų 
persekiojimų, draudimų ir bausmių.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
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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.

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.

Rytojaus dieną retai gražų pamokslą pa
sakė pastorius Marienfeld, pasigesdamas 
didesnės meilės ir tarpusavio susipratimo 
tarptautiniuose santykiuose ir pasibaisėda
mas sovietiško komunizmo įtaigojama vie
ni kitų neapykanta.

Iškilmingo posėdžio metu, į kurį suplau
kė keli šimtai gumbiniečių, vyr. Bielefeldo 
burmistras atsilankė asmeniškai, pasveiki
no susirinkusius ir pasidžiaugė, kad sąskry
dy atstovaujami ir lietuviai.

Dr. P. Karvelis (VKV Inform.)

PAS LAMPERTIIEIMO SMIDRININKUS
Lampertheimo smidrų augintojai kasmet 

suruošia šventę (Spargelfest), kuri tęsiasi 
visą savaitę. Šventės programoje pasirodyti 
su lietuvių tautiniais šokiais kiekvienais 
metais kviečiama Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupė. Iki šiol kvietimas bū
davo atmetamas, galvojant, kad jojimo ha
lė ir smukliška aplinka nėra tinkama viela 
tautiniams šokiams rodyti. Šių metų daly
vavimas šią nuomonę patvirtino.

Birželio 21 d. tautinių šokių grupelė (10 
šokėjų), mokyt. E. Tamošaitienės vadovau
jama, nuvyko į Lampertheimą. Programa 
pradėta 20 vai. Grojo „Black Ross" pučia
mųjų ir mušamųjų orkestras, panaudoda
mas dar ir mechaniškus instrumentus. Pri
sirinko per tūkstantis žmonių. Bikiniu ap
sirengusi fėja scenoje parodė lentelę su už
rašu „Litauer“. 4 moksleivės su J. Sonsonu 
pašoko Lenciūgėlį, 5 poros moksleivių — 
Rugučius. Publika plojo. Po mūsų tautinių 
šokių scenoje vietos gimnastikos draugijos 
nariai rodė savo miklumą. Vartymasis per 
galvą buvo tinkamiausia šiai vietai pramo
ga.

MIRUSIEJI
Juozas Drungilas, VLB Geesthachto apy

linkės narys, staiga mirė birželio 16 d. sa
vo bute. Palaidotas birželio 22 d. Lauen- 
burgo a. d. Elbe kapinėse. Laidojimo apei
gas atliko kun. V. Šarka ir vietos klebonas. 
Į laidotuves buvo atvykusi velionio žmonos 
sesuo H. Gailevičienė iš Kanados ir svai
niai L. ir V. Šalčiūnai iš Anglijos. Į amžino 
poilsio vietą velionį palydėjo Geesthachto 
lietuviai, vietos muitinės 'tarnautojai ir kai
mynai vokiečiai. Buvo atvykusių tautiečių 
iš Hamburgo ir kitur. Ant kapo sudėta daug 
gėlių ir vainikų. Lietuvių vardu vainiką, 
perrištą trispalve juosta, padėjo kun. V. 
Šarka. Laidotuvėse negalėjo dalyvauti žmo
na Gretė, kuri vyro mirties buvo taip pa
veikta, jog turėjo būti paguldyta Į ligoninę.

Velionis buvo gimęs 1910 d. liepos 21 d. 
Rudaičių kaime, Kretingos apskr. Baigė 
vietos pradž. mokyklą ir Kretingos gimna
ziją. Studijavo ekonomijos mokslus Vytau
to Didž. universitete. Tarnavo muitinėje 
Klaipėdoj ir Panemunėj. Hitleriui užėmus 
Klaipėdą, 1939 m. persikėlė į Tauragę. Po 
karo buvo susirgęs. Pagijęs dirbo Lauen- 
burgo muitinėje. Vėl pablogėjus sveikatai, 
pasitraukė į pensiją.

U AS A UL YJE
— Britanija liepos mėn. turėjo 785.847 

bedarbių, 61.452 daugiau negu birželio mėn. 
(didžiausias bedarbių skaičius bet kurį lie
pos mėn. nuo 1940 m.).

— Indijoje dabar yra 6.750.000 Pakistano 
pabėgėlių, ir vyriausybei jų išlaikymas per 
6 mėnesius kaštuos 167 mil. svarų.

— Ispanijos policija paleido iš Palmos 
kalėjimo 46 hipius, kurie ten buvo išlaikyti 
6 dienas, bet jie sunkiai beatpažįsta vieni 
kitus, nes buvo prievarta nukirpti ir nu
skusti.

— 41 m. amžiaus garsiojo Bormano sū
nus Martynas Bormanas, Jėzaus Širdies 
ordino vienuolijos kunigas, pasiprašė leisti 
jam išstoti iš ordino ir vesti 42 m. amžiaus 
vienuolę.

-- Londone mirė atvažiavęs gydytis Li
berijos prez. Tubmanas, išvaldęs kraštą 28 
metus.

— Netoli Lyono Prancūzijoje išvažiavu
sių atostogauti savininkų palaidi šunes pa
plovė ir suėdė 6 mėn. amžiaus kumeliuką.

— Pietų Afrikos chirurgas Christianas 
Bamardas vėl pasireiškė kaip pirmasis — 
jis 6 vai. užtrukusioje operacijoje įdėjo 
žmogui naujus plaučius ir naują širdį (jis 
yra tas chirurgas, kuris pirmasis pradėjo 
dėti širdis).

— Brito Rojaus Smitho (Sssex) višta 
Klara dvi savaites dėjo žalius kiaušinius, 
už kurių vieną savininkas gavo 45 svarus, 
už kitus 2 tikisi gauti 200 sv.. 2 pats suval
gė. 3 atidėjo perėti, 12 atidavė Londono uni
versitetui tirti.

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:
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— Į Kanadą Kinijos ambasadorium at
siųstas Huang Hua (Geltonasis žiedas), 
amerikiečiams gerai pažįstamas iš pasitari
mų dėl paliaubų Korėjoje, kaip nuolatinis 
visokių antiamerikietiškų pastabų laidyto- 
jas.

— Žymusis amerikiečių žurnalistas Ja
mes Reston nuvažiavo į Kinijos sostinę Pe
kiną, ten suspėjo parašyti porą straipsnių, 
ir tada jį apėmė skausmai, paaiškėjo, kad 
apendicitas, jis buvo skubiai nugabentas į 
Antiimperialistinę ligoninę, operuotas, o 
kai pagijęs išėjo, tai pasakė, kad slaugės ir 
gydytojai — puikiausi, aukščiausios rūšies.

— Nottinghame (Britanija) 70 m. am
žiaus čigonei Lee Petulengro buvo išmokė
tas sutartasis 100 svarų, nes ji buvo užtik
rinusi, kad 15 dienų užtrukusio metinio fes
tivalio metu ten lietaus iškris ne daugiau 
kaip pusė inčės, ir taip atsitiko, kaip ji sa
kė.

— Iš Britanijos viena pati per 44 dienas, 
nuplaukusi 3.500 mylių, 28 m. amžiaus N. 
Milnes-Malker savo 30 pėdų ilgio laivu vie
na pasiekė Newportą (JAV), pirmoji šitaip 
perplaukusi Atlantą moteris.

— JAV išleido dolerio monetas buvusiam 
prez. Eisenhoweriui pagerbti (vadinamuo
sius eisenhowerinius sidabrinius dolerius, 
nors jie pagaminti iš nikelio), ir pirmasis 
iškilmingai buvo įteiktas buvusio preziden
to našlei — įteikė prez. Nixonas, ir jų kai
na yra 10 dolerių.

— Rusų čelistui Rostropovičiui neleidžia
ma važiuoti koncertuoti į Šveicariją (nebu
vo leista važiuoti į Britaniją, Prancūziją, 
Austriją, Suomiją ir JAV ir vis dėlto, kad 
jis užsistojo puolamąjį Nobelio premijos 
laureatą Solženicyną).

— Sudano vyriausybė, pakorus! savo ko
munistų partijos vadą Abdulą Chalikį Ma- 
jubą, medžioja dar keturis kitus aukštus 
tos partijos pareigūnus ir dar apie keturias
dešimt kitokių, kuriuos norima suimti ir 
teisti (suimtų ir šiaip esą daugiau kaip 
1.000).

— Rusijos ministeriu pirmininku išrink
tas sunkiosios pramonės specialistas Mi
chailas Solomencevas.

PIRMASIS FILATELISTAS?

Vieno Egipto faraono, palaidoto 2500 m. 
pr. Kr., karste rasti indai su papirusais, ant 
kurių atspausti raudonos ir žalios spalvos 
ženklai. Pasirodo, šie ženklai reiškia, kad 
papirusai buvo atsiųsti faraonui paštu. Mi
rusio valdovo kolekcijoje rasti 186 tokie at
spaudai. Nors dabartiniai pašto mokesčio 
ženklai atsirado tik 1840 m., matyt, filate
listų būta ir žiloje senovėje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugpiūčio 8 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD —- rugpiūčio 15 d., 12.30 v. 
HALIFAX — rugpiūčio 22 d., 1 v.
LEEDS — rugpiūčio 29 d., 3 v. p. p., H. Ro

sary bažn.
CORBYJE — rugpiūčio 8 d., 12 vai., šv. 

Patriko bažnyčioje, Gainsborough Rd. 
COVENTRYJE — rugpiūčio 8 d., 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., 11.15 

vai., Jaunimo Židinyje, pradedant ber
niukų stovyklą.

NOTTINGHAME — rugp. 22 d., 11.15 vai., 
Jaunimo Židinyje, baigiant berniukų 
stovyklą.

„MES VALDYSIME PASAULĮ“

...„Aš rašau čia apie įvykius, kurie prieš 
22 metus drebino mūsų pavergtą gintaro 
kraštą. O nuožmus Sovietų despotiškas te
roras, nieko nežabojamas nuo 1944 metų, 
bando sunaikinti betkokį laisvės troškimą 
ne tik pavergtoj Lietuvoj, bet ir mūsų išei
vijoje. Suktais metodais, papirkinėjimu ir 
bendradarbiavimo šūkiais bando aiškinti 
mums, kad Sovietai jau kitokie, pasikei
tę...“Liudas Dovydėnas.

L. Dovydėnas, buv. LTSR Aukščiausios 
Tarybos narys ir L. Seimo vicepreziden
tas, neseniai išleido savo atsiminimus iš 
anų „išlaisvinimo“ metų. Kiekvienam ver
ta juos paskaityti. 2 tomai po 260 puslapių. 
Abiejų tomų kaina, įskaitant persiuntimą, 
t 3.60
Gaunama: DAINORA, 14, Priory Road, 

Kew, Surrey.

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
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