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NUBAUSTAS SIMAS KUDIRKA

Remdamasis iš Maskvos gautomis žinio
mis, britų „The Guardian“ rašo, kad kali
namasis Simas Kudirka atsisakė lankyti po
litines paskaitas, dėl to buvo nubaustas: 
jam atimta teisė gauti nusipirkti rūkalų ir 
papildomai maisto.

PAŠA U L ih:
— Izraelis bando pradėti auginti tr umpa- 

kojes vištas, nes ilgakojės dedamos sudau
žančios kiaušinius.

— Kinijos delegacijos Jungtinėse Tauto
se vadovas savo prisistatomuosius raštus 
įteikė ligoninėje gulinčiam generaliniam 
sekretoriui U Tantui.

— Libija nuteisė prieš porą metų nuvers
tąjį 82 m. amžiaus karalių mirti, karalienę 
5 m. kalėti ir jų sūnų 3 m. kalėti, bet už 
akių, nes jie dabar gyveną Egipte.

— Šiaurės Airijoje (Ulsteryje), pasirodo, 
šiais metais jau 22 moterys buvo apdrabs
tytos degutu ir aplipdytos plunksnomis už 
‘bendradarbiavimą siu (britų kariais.

— Iš Nigerijos į Liberiją atvažiavęs teo
logijos kolegijoje biologijos dėstyti dr. Obis 
nušovė vyskupą, nuteistas mirti ir pakar
tas.

— Mirė Sov. Sąjungos vyriausiasis rabi
nas (76 m. amžiau®) Juda Leiba Levinas, 
kuris (Smarkiai rėmė sovietinę užsienio po
litiką ir dalyvavo propagandoje prieš sio
nistų kaltinimus, kad blogai elgiamasi su 
žydais.

— Britanijoje leidimus laikyti televizijos 
aparatus turi 16.079.970 žmonių.

— Japonijos studentai sostinėje Tokio 
sukėlė didžiules .riaušes dėl sąlygų, kurio
mis amerikiečiai grąžina Okinavos salą 
(pasilieka teisę turėti bazes), ir daugiau 
kaip 1.300 demonstrantų areštuota.

— San Franciske (JAV) ugniagesiui vie
ną dieną nebuvo leista dirbti, nes plaukai 
buvo per Ugi, o du jo viršininkai nubausti 
sumokėti po dienos uždarbį, kad neatkrei
pė dėmesio i tuos ilgus savo valdinio plau
kus.

— Karingųjų JAV žydų vadas rabinas 
Kahane pakartojo grasinimą nužudyti du 
sovietinius pareigūnus, jei mirtų Sov. Są
jungoje kalinamoji Silva Zalmanson.

— Vakarų Vokietijosaviacijia neteko jau 
142 lėktuvų Starfighter (amerikietiškų).

— Per spalio mėn., varant propagandą 
prieš „dekadentiškus polinkius“, apie 50.000 
Pietų Korėjos jaunuolių pasitrumpino plau
kus.

— JAV vyriausybė išdavė firmoms leidi
mus parduoti Sov. Sąjungai techniškų da
lykų, reikalingų sunkvežimių fabrikui.

— Vokietijos nacionaldemokratų partijos 
pirmininkas Adolfas von Thaddenas pa
reiškė nėbekandidatuosiąis į pirmininkus, 
nebesutardamas su kitais tos partijos va
dais.

— Erdtanijia šįmet yra užauginusi ir nu
mato Kalėdų metu parduoti apie 7 mil. ka
lakutų (įpusmilijoniu daugiau kaip pernai).

— Sov. Sąjungos radijo ir televizijos or
kestro direktorius Aronovičius buvo tuojau 
atleista®, kiai tik padavė prašymą išleisti jį 
į Izraelį.

— Per pustrečios savaitės Budapešte 
(Vengrijoje) gripu mirė 86.

— Knygos „Prezidento mirtis“ autorius 
Williamas Manchesteris tarp savo knygų 
surado vieną, kurią jis prieš 29 metus pasi
skolino iš Massachusetts© universiteto, ir, 
grąžindamas tą nuosavybę, jis pridėjo 
210,70 svarų čekį, (kaip pabaudą sau.

— Britanijos karalienė aukso medalį už 
poeziją šiais metais įteikė 62 m. amžiaus 
poetui Stephenui Spenderiui už rinkinį 
„Kilnioji diena“.

— Milane (Italijoje) studentų suruoštų
jų demonstracijų metu, kurios išvirto į 
riaušes, grumtynėse su policija 22 sužeisti, 
350 areštuota.

— Aleutų salyne, į rytus nuo Amčitkos, 
kurioje amerikiečiai sprogdino didįjį savo 
atominį įtaisą, jlau tris kartus po to sprog
dinimo drebėjo žemė.

— Church'illio (M'aniitobos provincija, 
Kanada) gyventojai pradėjo skųstis, kad 
gatvėmis nuolat slankioja ir visur nosį 
kaišioja ir gąsdina meškos, tai 24 buvo su
gaudytos ir lėktuvu nugabentos už 300 my
lių prie Huidsono įlankos, bet po 15 dienų 
2 grįžo (spėjama, kad ir visos kitos grįš).

VILNIAUS GATVĖS
Vilniuje šiuo metu yra: gatvių, skersgat

vių lir prospektų: 211 km asfaltuotų, 231 km 
grįstų, 27 km žvyruotų ir 193 km natūra
laus grunto kelių. (E)
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| Europos Lietuvis |
E prašo nesivėluoti atsiųsti kalėdinius = 
= skelbimus, pranešimus ar sveikinimus. =

i Prašom siųsti jau šiandien! § 
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J. DAUŽVARDIENĖ — GARBĖS 

GENERALINIS KONSULAS

Lietuvos 'atstovas J. Kajeckas 1971 m. 
spalio 5 d. raštu buvo pranešęs JAV Vals
tybės Sekretoriui, kad J. Daužvardienė yra 
paskirta Lietuvos garbės generaliniu kon
sulu Čikagoje, ir paprašęs jai suteikti pri
pažinimą.

Valst. Departamento 1971 m. lapkričio 12 
d. raštu Lietuvos atstovui pranešta, kad J. 
Daužvardienė pripažinta Lietuvos garbės 
generaliniu konsulu Čikagoje, Illinois. Kar
tu atsiųstas pažymėjimas, suteikiąs J. 
Daužvardienei konsularinį statusą.

Buvusi Lietuvos Generalinio Konsulato 
Čikagoje konsuliarinė jurisdikcija perduota 
Lietuvos Generaliniam Konsulatui New 
Yorke. (ELTA)

KERTINIS AKMUO
IŠKILMĖS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Bendrabučio kertinis akmuo
1971 m. lapkričio 13-tojii Vasario 16 gim

nazijai liks 'atmintina diena. Mergaičių ben
drabučiui statomajame name Vakarų Eu
ropos lietuvių katalikų vyskupas dr. Anta
nais L. Deksnys pašventino kertinį akmenį, 
o Vokietijos lietuvių evangelikų pastorius 
Juozas Urdzė ta proga sukalbėjo atitinka
mas maldas. Pastato sienos jau gerokai iš
kilusios į viršų. Dar vienas aukštas, ir bus 
dengiamas stogas. Tikimasi, kad tai pasi
seks padaryti prieš užklumpant žiemos šal
čiams.

Pačios kertinio laikmeną šventiniimo iškil
mės vyko kukliuose rėmuose. Lietuviškajai 
visuomenei atstovavo mažas būrelis svečių, 
dalinai iš gan tolimų vietovių, kaip Leben- 
stedt, Mainz, Kaiserslautern, Stuttgart ir 
kt., daugiausia moksleivių tėvai. Du asme
nys buvo net iš Kanados, tai Kaiserslauter- 
no LB 'apylinkės valdybos pirmininko bro
lis Poškaitiis su ponia. Aišku, 'buvo visa 
Vokietijos LB valdyba ir didžioji dalis Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos narių. Vo
kiečių vyriausybei atstovavo Ministerialrat 
dr. Wottge iš Stuttgarto.

Iškilmes pradedant, prie statomojo namo 
atžygiavo moksleiviai su tautos ir organiza
cijų vėliavomis. Tada gimnazijos direkto
rius Vincas Natkevičius tarė atidaromąjį 
ir kartu pagrindinį žodį. Kalbėdamas vokiš
kai pažymėjo, kad, 1972/73 mokslo metus 
pradedant, šis pastatais jau bus atiduotas 
naudoti bendrabučio mergaitėms. Jis kai
nuos DM 537.600. Iš tos sumos po DM

1 200.000 yra paskyrusios Vokietijos Federa- 
I line ir Baden Wuerttembergo vyriausybės, 
’ o DM 137.000 baigianti suaukoti lietuvių 
visuomenė visame laisvajame pasaulyje.

I Vokietijos vyriausybei direktorius pareiškė 
padėką ne tik Vokietijos, bet ir viso pasau
lio lietuvių vardu. Galop jis išreiškė viltį, 
kad per 2-3 metus pasiseks pastatyti ir ben
drabutį berniukams. Kalbėdamas lietuviš
kai, direktorius V. Natkevičius dėkojo va
jaus vedėjui tėv. Alfonsui Bernatoniui, tik
rajam statybos vedėjui mokyt. Vincui Bar
tusevičiui, lietuvių LS kuopoms ir visai au
kojančiai lietuvių visuomenei. Ta proga su
minėjo pavardėmis pačius stambiausiuo
sius 'aukotojus. Jų priekyje stovi A. Mika
lauskas, pensininkas, 'gyvenantis Vasario 16 
gimnazijos sodyboje, iki šiol paaukojęs sta
tytei DM 4.400. Toliau seka aukoję po

LIETUVIŠKOS DAINOS SKAMBA 
BELGIJOJ

Nenuilstamu uolumu lietuviškos dainos 
kultūrą skleidžia Bronė Gailiūtė-Spies, bai
gusi Liežo muzikos akademijos dainavimo 
klasę. Per Belgų televiziją j pasaulį lietu
viška daina nuskambėjo jau ne kartą. Nese
niai, spalio 24 d., ji dainavo televizijoj. Ji 
yra dalyvavusi „Radio-television culture“ 
kasmet ruošiamuose konkursuose, vadina
muosiuose „Chanson sans frontiere“. šie
met ši lietuviškos dainos nešėja laimėjo 
pirmąją vietą dainomis „Kas bernelio su- 
mįslyta“ ir „Kai aš grėbiau lankoj viena“.

B. Gailiūtės-Spies išpildytosios dainos 
spalio 26 d. vakare buvo girdimos per Lie
žo radiją.

Gruodžio 6 d. pramatyta jos išpildomą
sias dainas įrekorduoti. Jas bus galima iš
girsti po to, gruodžio mėnesį, Belgų televi
zijoje.

Br. Gailiūtė-Spies Belgų radijo ir „Ser
vice d'emigration“ yra pakviesta dalyvauti 
pramatytuose koncertuose Volonijoje — 
Mons ir Charloi — ir Belgijos Limburge.

Ši lietuviškos dainos skleidėja vadovau
jasi iš vienos dainos paimtuoju šūkiu: „Te
gu skamba mūsų dainos po šalis plačiau
sias“. Seniau, gyvendama Olandijoje, ji yra 
gavusi to krašto pilietybę. Bet, išeidama 
dainuoti svetimiems klausytojams, ji visuo
met reikalauja, kad pranešėjai pasakytų, 
jog ji esanti lietuvaitė.

KS.

NUTEISTI
Britų „The Guardian" lapkričio 27 d. 

spausdinasi pranešimą iš Maskvos apie Lie
tuvoje areštuotus du kunigus. Jie albu bu
vę nuteisti po metus kalėti už katekizmo 
mokymą.

NAUJA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA

„Tiesa“ rašo, kad „ligi šiol Lietuvos pa
mariui buvo tiekiama nepakankamos koky
bės elektros energija“. Ji eidavo iš Kauno 
per Sovetską (Tilžė) ir liiš Šiaulių per Tel
šius pasiekdavo tik Klaipėdą. Tai, rašoma, 
sudarydavo žymius įtampos nuostolius. 
Lapkričio 18 d. pradėjo veikti nauja elekt
ros tiekimo linija Klaipėda — Sovetskas 
(Tilžė).

$1.000 prel. Juozas Karalius iš Shenandoah, 
Pa., ir Lietuvių Fondais. Šveicarijos LB pa
aukojo DM 2.588, tėv. Alfonsas Bernatonis 
— DM 1.280, Akademinis skautų sąjūdis 
Adelaidėje, Australijoje, — DM 1.241,30, 
Darmstadto LB apylinkė — DM 1.045, po 
DM 1.000 aukojo vysk. A. Deksnys, kun. dr. 
P. Celiešiius iš Bad Woerishofen, Veronika 
Sutkienė iš Eiad Kreuznacho lir Bocholto LB 
apylinkė. 8591 LS kuopa iš Schwetzingen© 
aukojo DM 950 ir atliko žemės (kasimo dar
bus, kurie verti keleto tūkstančių markių. 
Daug aukojo mažesnėmis sumomis visuose 
Laisvojo pasaulio kraštuose. Dir. Natkevi
čius dėkojo visiems, prašydamas visus ne
pavargti, nenusivilti ir tikėti gimnazijos 
ateitimi. Pabaigoj jis suminėjo, kad prasi
dėjo viso pasaulio lietuvių susitikimas Va
sario 16 gimnazijoje. Čia yra mokinių iš 
JAV, Kanados, Kolumbijos, Anglijos; yra 
ir mokytojų iš Užjūrių. Galima sakyti, Vo
kietijos lietuviai atsilygina kitų kraštų lie
tuviams, mokydami lir auklėdami lietuvi'ška 
dvasia jų vaikus.

Po direktoriaus kalbos sekė simbolinis 
kertinio akmens įmūrijimas, kurį atliko 
Vasario 16 gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius, Vokietijos vyriausybės atsto
vas dr. Wottge ir statybos vajaus vedėjas 
tėv. Alfonsas Bernatonis, visi trys suduo
dami kūju į 'akmenį ir pasakydami po ati
tinkamą šūkį. Į specialiai paruoštą nišą 
įdėtas šitokio turinio aktas, meniškai išra
šytas pergamente: „Tūkstantis devyni šim
tai septyniasdešimt pirmųjų metų lapkri
čio 13 lietuvių sodyboje Romuvoj e, esančio
je prie Huettenfeldo, Mannheimo apskrity
je, Federalinėje Vokietijoje, dalyvaujant 
daugeliui lietuvių iš Federalinės Vokietijos 
ir Vokiečių atstovams, yra šventinamas 
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio kertinis akmuo.

Lietuva šiuo metu yra okupuota Sovietų 
Sąjungos, 'jos mokyklose nėra mokymo ir 
auklėjimo laisvės, šia laisve naudojasi tik 
vienintelė lietuviška gimnazija Vakarų pa
saulyje. Įkurta 1951 Diepholze Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės pastangomis, 1954 
perkelta į šią vietą, įgytą laisvojo pasaulio 
lietuvių aukomis, ji yra išlaikoma Vakarų 
lietuvių ir Federalinės Vokietijos bei Ba
den Wuerttembergo vyriausybių.

Lėšos šiam bendrabučiui, .kiuris atsieis 
apie vieną milijoną tris 'šimtus tūkstančių 
markių, duodamos lygiomis dalimis Fede
ralinės Vokietijos vyriausybės Bonnoje, 
Baden-Wuerttembergo vyriausybės Stutt- 
garte ir laisvojo pasaulio lietuvių. Statybą 
vykdo Vasario 16 gimnazijos kuratorija, 
kuri už gimnaziją yra 'atsakinga nuo 1968 
metų liepos 1 d.

Tebūnie šis bendrabutis mėgstama ir ma
loni vieta lietuvių jaunimui, siekiančiam 
tėvynės laisvės ir mokslo. Telaimina Die
vas auklėtojus ir auklėtinius“.

Aktą pasirašė Vokiečių vyriausybės at
stovas, šventinę dvasininkai, Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos nariai, mokytojų ta
rybos nariai, moksleivių 'atstovas ir archi
tektas. Kartu su aktu įdėta į nišą po vieną 
egzempliorių vietinio vokiško dienraščio, 
VLB Informacijos, Pasaulio Lietuvio ir Va
sario 16 gimnazijos kuratorijos statuto, o 
taip pat galiojančių Vokietijos monetų: 
DM 5, 2, 1 ir 0,5.

Religines šventinimo apeigas atliko Va
karų Europos lietuvių katalikų ganytojas 
vysk. dr. Antanas L. Deksnys ir evangelikų 
pastorius Juozas Urdzė. Tada dar pasakė 
kalbas dr. Wottge ir tėv. Bernatonis, abu 
išreikšdami viltį, kad gražiai pradėtasis 
darbas bus 'gražiai ir baigtas ir sėkmingai 
tarnaus lietuvių jaunimui.

Kuratorijos nariai ir garbės svečiai pie
tavo kartu su gimnazijos moksleiviais. Pie
tų metu vysk. Deksnys bendrabučio staty
bai įteikė $1.000 čekį, kurį jam buvo davęs 
kun. Vincas Puidokas iš Westfield. Mass., 
laisvai palikdamas pasirinkti, kokiam rei
kalui vyskupas pinigus panaudosiąs.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

KUNIGAI
Vienas jų — jau ir lietuvių spaudoje ne 

kartą minėtasis kun. Juozas Zdėbskis iš 
Prienų, dėl kurio parapijiečiai rašė protes
tą Maskvai. Jis 'buvo areštuotas rugpjūčio 
mėn. Areštuotą jį milicija ar saugumiečiai 
taip sumušė, kad pamačiusi motina neatpa
žinusi savo sūnaus. Teisiamas jis 'buvo lap
kričio 11 d. Prie teismo pastato tądien de
monstravo apie 600 lietuvių katalikų. Apie 

20 demonstrantų buvo areštuota. Teisman 
liudyti buvo šaukiami vaikai, kurių vieni 
verkę, o kiti nieko nesakę.

Kitas nuteistasis — kun. P. Bubnis iš 
Raseinių. Jį partijos pareigūnai užtikę baž
nyčioje bemokanti 30 vaikų, beruošiantį 
juos pirmajai komunijai.

PANEVĖŽIO GYVENTOJAI

Panevėžio, penktojo pagal dydį Lietuvos 
miesto, gyventojų Skaičius spalio mėn. pa
siekė 80.000. Tikimasi, kiaid apie 1980 me
tus Panevėžy gyvens 100.000 žmonių. (E)

KĖDAINIŲ SUKAKTIS

Kėdainiai 1972 metais 'švęs 600 metų su
kaktį. (E)

SEPTYNIOS dienos
Milijonieriai norėjo daryti spaudimą

JAV 60 liberalų milijonierių ryžosi su
daryti grupę daryti spaudimui, kad būtų 
išrinktas prezidentu toks kandidatas, kuris 
įvykdytų tam tikras politines reformas. Pa
grindinis jų noras, kad kongrese nebūtų 
pripažįstamas joks vyresniškumas, kad bū
tų reformuotos savivaldybės ir kad rinki
mus finansuotų vyriausybė.

Kai žinios apie tą jų 'grupę pasiekė vie
šumą, kai' kurie tų milijonierių išsigando, 
kad jų toks spaudimais nebūtų palaikytas 
„prezidento pirkimu“.

Sutarimas artėja
Tarp V. Vokietijos ir Čekoslovakijos 

vyksta aiškinimosi pobūdžio pasitarimai.
Čekoslovakijai labiausiai rūpi, kad nie

kiniu būtų laikomas Muencheno 1938 m. su
sitarimas, pagal kurį Sudetai priskirti Vo
kietijai. Vokietija sutinka.

Danai kalba už kaimynus
Danija sutarė dėl sąlygų įstoti į Europos 

Ekonominę Bendruomenę.
Bet ji norėtų, kad būtų patenkintas Nor

vegijos prašymas pagerinti žvejybos sąly
gas ir su Švedija, kad būtų pasirašyta lais
vos prekybos sutartis.

Jahija tiesia ranką
Pakistano prez. Jahija Chanas pareiškė, 

kad jis tiesiąs Indijai draugystės ranką. 
Abu kraštai turį suprasti, kad jau ilgas lai
kas (abiejų tautų energija ir ištekliai nau
dojami ginkluotis, o ne žmonių gerovei.
Lin Piao — suokalbininkas

Kinijos krašto apsaugos ministeris Lin 
Piao buvo viešai ir oficialiai numatytas 
Mao Cetuinigo įpėdiniu.

Bet gandai tvirtino, kad rugsėjo mėn. su 
juo kažkas atsitiko.

Dabar Tassas Skelbia, kad jis buvo įsi
jungęs į suokalbį prieš Mao su kitais aukš
tais pareigūnais.

Prieš porą savaičių Kinijos spauda pa
skelbė jo nekrologą.

Neklusnūs rašytojai
Čekoslovakijos kultūros ministerija sten

gėsi palenkti į save raižytojų sąjungą, kad 
jos nariai prisilaikytų linijos.

Kai pastangos nedavė vaisių, pradėta or
ganizuoti nauja rašytojų organizacija, bet 
į jos organizacinį komitetą nei grasinimais, 
nei jų darbų boikotu nepasisekę patraukti 
nė vieno vardą turinčio rašytojo. Komite
to pirmininku (buvo paskirtas poetas Kas
paras, bet ir tas tuoj mirė.

Du milijonai patenkinti
Italų Ansa agentūra skelbia, kad Kinijo

je yra 'apie 2 mil. nepriklausomų katalikų, 
kurie naudojasi tikėjimo laisve, patys ren
kasi savo vyskupus, palaiko gerus santy
kius su komunistų partija, o jų kunigai dė
vi tokias pat tunikas, kaip ir Mao, tik pasi
dėję baltas kunigiškas apikakles.

Sutarta su Rodezija
Britanijos užsienio reikalų ministeris 

Douglas-Home sutarė su Rodezijos vyriau
sybe dėl sąlygų, kuriomis bus įteisinta tos 
buvusios kolonijos nepriklausomybė (Rode
zija nepriklausoma pasiskelbė .prieš 6 me
tus).

Britai turėsią duoti paskolą, o Rodezija 
daugiau teisių 'afrikiečiams.

J. TAUTOS TEBETYLI

Jiungt. Tautos turėtų suprasti, kad laisvo 
apsisprendimo dėsnis turėtų būti panaudo
jamas ne tik spalvotiesiems, bet ir baltie
siems gyventojams, (baltųjų vadų engia
miems. Tad savo laiške „Long Island Press“ 
dienraštyje lapkričio. 9 d. pabrėžė Flushin- 
go gyventojas New Yorke F. Eerzins.

Jis 'priminė, kad neseniai į J. Tautas na
riais buvo priimti keturi smulkūs kraštai 
su keturiais milijonais 'gyventojų. Tuo tar
pu J. Tautos vis tebetyli, nors Baltijos 
kraštuose vyksta suėmimai, išvežimai, ūki
nis išnaudojimas ir pažeidžiamos žmogaus 
teisės. Tačiau, autorius pažymi, tos Balti
jos tautos tebeturi viltį, kad pasaulio nuo
monė bei sąžinė parems tas tautas, joms 
siekiant laisvo apsisprendimo ir teisėtos 
vietos J. Tautose. Kol sovietai neatsisakys 
jų imperialistinės politikos Baltijos valsty
bėse, tol nesumažės įtampa pasaulyje. (E)

KAS LAIMĖTŲ?

Spėjama, kad Indijos-Pakistano kare vis 
dėlto turėtų laimėti Indija, (kuri turi žymiai 
daugiau kariuomenės.

Tačiau sakoma, kad iš dabar pašauktųjų 
700 tūkstančių rezervistų gali būti tinkataai 
paruošti tik kokie 50 tūkstančių.

Saugumo konferencija
Sov. Sąjunga šaukia Varšuvos pakto 

kraštų užsienio reikalų ministerių konfe
renciją svarstyti naujam pasiūlymui dėl 
Rytų-Vakarų santykių.

Sov. Sąjunga, kaip tvirtinialma, tikisi apie 
N. Metus susilaukti konferencijos Europos 
saugumo klausimams svarstyti. Taip pat 
(ji nori, kad V. Vokietija nedelsdama pa
tvirtintų su Sov. Sąjunga pasirašytąją su
tartį.

Ragina grįžti
Tvirtinama, kad komunistiniai agentai 

raginai iš Sov. Sąjungos į Izraelį atvažiavu
sius žydus grįžti atgal, ir jie būsią priimti 
išskėstomis rankomis.

Aštuonetas paklausę raginimo ir grįžę.

Pakistanas-Indija
Pakistano prez. Chanas paskelbė ypatin

gą padėtį. Indija puolanti Pakistaną!
Indija tvirtina, kad ne ji, bet nepriklau

somybės siekiantieji Pakistano bengalai ko
voja su vyriausybiniais daliniais.

Be teisės balsuoti
Į Sov. Sąjungos komunistų partijos cent

ro .komiteto prezidiumą įtrauktas Rusijos 
respublikos ministeris pirmininkas Michai
las Solomencevas, bet be teisės balsuoti.

Sadatas žada karą
Egipto prez. Šariatais pareiškė, kad nėra 

kitos galimybės, kaip tik kovoti su Izraeliu.
Kariuomenę jis ragino parodyta pasau

liui, kad egiptiečiai yra kovotojai.
Izraelis susirūpino tuo kartojamu grasi

nimu.

Pralenks JAV
Sov. Sąjungai jau praėjo laikas pralenkti 

JAV, kaip buvo pažadėjęs Chruščiovas.
Dabar Kosyginas pramonės ir žemės ūkio 

gamyba pažadėjo pralenkti JAV tokį lygį, 
koks dabar yra, 1975 m.

Priešinga nusiginklavimo konferencijai
Kinijos atstovas Jungtinėse Tautose at

metė Sov. Sąjungos pasiūlymą šaukti par 
saulinę nusiginklavimo konferenciją. Nesąs 
aiškus tokios konferencijos tikslas, ir ji ga
linti tik išvirsti į niekada diskusijų nebaig
siantį kluibą, kuris neišspręs jokių klausi
mų.

Ko dabar reikią, tai kad JAV ir Sov. Są
junga atominius ginklus iš svetimų kraštų 
parsigabentų namo ir svetur panaikintų sa
vo 'karines bazes.
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Knyginis pasaulis Lietuvoje

PETRO VAIČIŪNO DVITOMIS
Nepriklausomybės laikais Kaiuno valsty

binis teatras be Petro Vaičiūno, tur būt, bū
tų buvęs ne teatras. Jame vis vienas po ki
to būdavo statomi P. Vaičiūno nauji veika
lai, kurde ilgai užsibūdavo scenoje, žiūrovų 
būdavo mėgiami. P. Vaičiūnas daugau negu 
‘kuris nors kitas lietuvis dramaturgas anuo
met yra davęs savo teatrui.

Su sovietinės santvarkos atėjimu baigėsi 
tas dramaturgo (ir poeto) ryšys su teatru. 
Išgyvenęs dar iki 1959 m., jis nebeparašė 
jau nė vieno naujo veikalo teatrui, o seno
sios jo dramos ir komedijos, taip sakant, 
nebetiko. Tiesa, Vaičiūno dramaturgijoje 
kritišku žvilgsniu žiūrima j gyvenimą, vi
sokios ydos ir painiavos neglostomos, bet 
galėjo būti roaomi tuk klasių kovą vaizduo
jantieji veikalai, ir senasis dramaturgas 
pasidarė, matyt, ne tik ne madingas, bet 
ir įtartinas naujiesiems laikams, jeigu tiko 
aniems seniesiems.

Tačiau. 1956 m. vis dėlto buvo Vilniuje iš
leistas ir P. Vaičiūno draminių veikalų to
melis, jau tais laikais, kai išdrįsta leisti ne
be vien tik Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Ja
nonis, Cvirka, S. Nėris, bet ir kitų praeities 
rašytojų knygos. O šįmet, štai, išleistas P. 
Vaičiūno draminių darbų dvitomis, pava
dintas „Dramos ir komedijos“, ir jame iš
spausdinta vienuolika draminių kūrinių. 
Pora dalykų ligi šiol iš viso dar nebuvo 
spausdinti. Rašoma, kad į tuos tomus sudė
ta visa, kas tik šiek tiek (buvo verta dėme
sio" ir būdinga Vaičiūno kūrybai.

Dvitomis išleistas su kritiko Jono Lan
kučio įvadu. Tasai įvadas ir pavadintas įdo
miai: „Teatro riteris“. Taip, toks epitetas 
skirtas Vaičiūnui aptarti.

Kaip P. Vaičiūno dramaturgija vertinti
na, gali parodyti J. Lankučio įvadinio 
straipsnio ištraukos. J. Lankutis, užsiminęs 
P. Vaičiūno paskutiniųjų gyvenimo metų 
poeziją, toliau šitaip dėsto:

„Tačiau patsai didžiausias P. Vaičiūno 
kūrybinis lobis mums šiandien atitenka iš 
praeities. Tai gausi jo dramaturgija, kurią 
jiaunesniosios žmonių kartos galės dabar 
priimti kaip literatūrinį praėjusios epochos 
paminklą. Betgi vyresnio amžiaus žmonės, 
prisimeną pirmuosius mūsų profesinio teat
ro gyvavimo dešimtmečius, neįsivaizduoja 
to meto lietuviškosios scenos be P. Vaičiūno 
veikalų. Tai, ką dabar vadiname laiko pul
su, meno ryšiais su gyvenimu, stipriausiai 
buvo juntama Vaičiūno pjesėse, kurių der- 
lingesniais metais pasirodydavo net po ke
lias. Publika būdavo sužavėta, sujaudinta, 
kartais linksmai prajuokinta, o kartais net
gi stipriai sukrėsta ar šokiruota. Entuziaz
mo ir pasipiktinimo balsai, kaitinami to 
meto ideologinių kovų aistros, plačiai pa
liesdavo bene visus visuomenės sluoksnius. 
Vaičiūnas dar tebuvo sukūręs vos pirmą
sias kelias savo pjeses, o Balys Sruoga j au 
ėmėsi rašyti plačią studiją apie jo drama
turgiją. Garsėjo gana sklandus P. Vaičiūno 
ir B. Dauguviečio kūrybinio bendradarbia
vimo ryšiai — apie tokią dramaturgo ir re
žisieriaus draugystę daug kas svajoja ir 
šiandien, žodžiu, pavėluotos mūsų teatrinės 
■kultūros saulėtekyje Vaičiūnas tapo beveik 
svarbiausiu lietuviškojo repertuaro for

muotoju, sceninio tono davėju, laiko dva
sios reiškėju. Jo asmenyje turime pirmą 
rašytoją teatralą, kurio veiklos pavyzdys ir 
šiandien nenustojo žavesio, laukia naujų 
pasekėjų“.

Manytume, kad gražesnio vertinimo ir 
nereikliai. Tačiau J. Lankutis dar ir taip ra
šo:

„Vaičiūno dramaturgija, suvaidinusi di
delį vaidmenį pirmaisiais lietuvių profesi
nio teatro raidos dešimtmečiais, nėra pra
radusi savo reikšmės dr ateičiai. Nemaža 
dalis šio autoriaus pjesių savo teatrališku
mu galėtų dar ne kartą pasitarnauti nau
jesniems, įdomesniems, visuomeniiškesnio 
turinio pastatymams, negu praeityje“...

Skaitydami tokį vertinimą, niekaip nepa
jėgiame sau atsakyti, kodėl gi tik po tiek 
daug metų Vaičiūno dramaturgija patei
kiama skaitytojui. Toksai atvejis nebe pir
mas Lietuvoje (neseniai, susilaukta Vaiž
ganto „Pragiedrulių“, Šatrijos Raganos dvi
tomio, Šeiniaus tomelio). Manytume, kad 
šiek tiek gali padėti -atsakyti J. Repšio 
straipsnis „V. Leninas ir kultūrinis paliki
mas“, kuris yra išspausdintas žurnale „Pro
blemos“ 1969 — 2, išėjusiame 1970 m. Vil
niuje. Ten, be kita ko, cituojami tokie Le
nino žodžiai: „Reikia paliauti visą kultūrą, 
kurią kapitalizmas paliko, ir iš jos pasta
tyti socializmą. Reikia paimti visą mokslą, 
techniką, visas žinias, meną. Be šito komu
nistinės visuomenės gyvenimo pastatyti 
mes negalime“. Eet sakoma, kiad asmeny
bės kulto laikais Lenino principai buvo 
pažeisti. Šita tiesa visiems žinoma. Tačiau 
taip pat žinoma, kad tie kulto laikai yra 
jau seniai pasibaigę. Kur gi dabar vis dėlto 
užkliūna reikalai? Aiškiau darosi, kai J. 
Repšys pacituoja 1966 m. išleistą M. šuma- 
kovo 'knygą, kur tvirtinama, kad buržuazi
jos kultūra ir komunistinė kultūra yra prie
šingybės. J. Repšys tokias pažiūras laiko 
proletkultininkų pažiūromis, atsilikimu, le
nininių principų iškraipymu.

Deja, matyt, ir Vilniuje sėdi nemaža dar 
stiprius pečius turinčių proletkultliininkiškų 
šum.alkovų, kurie tik dabar teleido išspaus
dinti Vaičiūno draminius veikalus, Šeinių, 
Šatrijos Raganą, „Pragiedrulius“.

K. Plaučiūnas

BRANGINTI KALBĄ!

„Dirva“ (IX. 17 d.) rašo:
„Pradedam naują bruzdėjimo sezoną — 

bus nemaža pobūvių su vaišėm. Ar mūsų 
veiklioji moterija nepanorėtų kiek rimčiau 
žvilgterti į savo pareigos sritį — valgius? 
Kadaise mažaraštė kaimietė lietuvė, sun
kiais darbais prislėgta, vis dėlto kietai ry
žosi vaikus mokyti vien lietuviškai: verp
dama prie ratelio sykiu mdkė savo vaiką, 
kad netaptų išsigimėlis, kad brangintų sa
vo kalbą! O mūsų veikėjos, draugijų vado
vės, jlaunimo sambūrių palydovės — lig šiol 
tebeglobojia vaišes su napoleonais, cepeli
nais, koldūnais, banankom ir kitais terša
lais...“
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NESUBALANSUOJAMAS BIUDŽETAS

Mes įpratę į parengimus žiūrėti, kaip į 
šaltinį organizacijų kasoms papildyti. O 
štai apie Chicagoje esantį „Dainavos“ an
samblį, kuris švenčia 25 m. sukaktį ir tą su
kaktį ruošiasi atžymėti lietuviškos operetės 
„Sidabrinė dienia“ pastatymu, Vladas Ra
mojus „Tėviškės Žiburiuose“, be kita ko, 
rašo:

„Bet faktas, kad naujos operetės pasta
tymas, kuriai, kaip naujam kūriniui, reika
linga orkestracija, simfoninis orkestras, de
koracijos, o taip pat kūrėjams bei daliai 
atlikėjų honoraras, kainuos apie $18.000. 
Tuo tarpu Marijos Aukšt. Mokyklos salėje 
išpardavus visus bilietus abiem spektak
liam, pajiamų numatoma tik apie $10.000. 
Skaičiai rodo, su kokiomis problemomis 
tenka susidurti, statant 'kurį didesnį ir nau
ją muzikinį kūrinį. Kad po sunkaus darbo 
■ir pastangų ansamblio vadovų ir visų ko
lektyvo narių neslėgtų finansinio deficito 
nuotaika, iš ‘anksto ieškoma rėmėjų, kurie 
savo aukomis padėtų biudžetą subalansuo
ti“.

LIETUVIŲ TEATRO PASTATYMAI

Amerikos lietuvių teatras Chicagoje savo 
naująjį sezoną pradėjo dviem premjerom: 
Antano Škėmos ‘drama „Ataraxia“ ir Kos
to Ostrausko „Lozorium“.

„Ataraxią“ režisavo Dalia Juknevičiūtė, 
vaidino Romas Kinka, Liucijus Alenskas, 
Dalia Juknevičiūtė ir kt. „Lozorių“ režisa
vo Marytė Smilgaitė, vaidino Dalia Jukne
vičiūtė, Marytė Smilgaitė ir Algis Vileišis.

KUO NUMATOMA PUOŠTI VILNIŲ?

„Literatūros ir meno“ savaitraštyje iš
spausdintame pasikalbėjime Vilniaus vyk
domojo komiteto pirmininkas (burmistras) 
Vytautas Sakalauskais, be kita ko, taip pa
sisakė:

„Kuo ‘artimiausiu metu puošime miestą? 
Kvartale D-10 numatoma pastatyti skulp
toriaus R. Kazlausko dekoratyvinę kompo
ziciją fontanui, prie baigiamo prekybinio 
centro „Erfurtas“ Lazdynuose bus pastaty
ta skulptoriaus K. Valaičio dekoratyvinė 
kompozicija draugystės tema. Tai artimiau
siu metu. Negalime pamiršti ir senamiesčio. 
Katedros sodelį papuoš skulptoriaus V. Vil
džiūno dekoratyvinė skulptūra „Lietuviš
koji baladė“, skverą prie „Kronikos“ kino 
teatro — skulptoriaus R. Kazlausko skulp
tūra „Jaunystė“. Nekantriai laukiame, ka
da bus baigti bei pastatyti paminklai Z. An- 
gariečiuii ir L. Girai, kuriuos įkuria skulpto
riai A. Ambraziūnas ir V. Palys. Paskelbtas 
konkursas S. Nėries paminklui sukurti“.

DOBROLIUBOVO PREMIJA

Sov. Sąjungos mokslų akademija įsteigė 
rusų kritiko Dobroliūbovo vardo premiją, 
kuri bus skiriama už vertingus literatūros 
kritikos darbus. Į premijos Skyrimo komi
siją įeina ir Lietuvos akademikas K. Kor
sakas.

Tarp pirmųjų kandidatų tai premijai 
gauti pasiūlyta kritikė E. Knipovič, kuri 
paskutiniųjų metų savo darbuose yra lietu
si ir lietuvių literatūros naujuosius reiški
nius.

___________________________________________________ _______ Nr. 42 (1187)

Visur taip pasitaiko
Kas, sako, nedirba, tas neklysta. Pasitai

ko ir mums, kad laikraštyje ar knygoje 
lieka korektūros (klaidų ar retais atvejais 
sumaišomos eilutės.

Pasirodo, vienas bene danų laikraštis gi
rtasi tyčia paliekąs klaidų, kad skaitytojai 
turėtų, kuo pasididžiuoti: štai, ir aš klaidą 
radau!

Bet paskutiniuoju metu didžiausia nesėk
mė ištiko garsiąją britų Cambridge Univer
sity Press leidyklą. Garsiausia ji savo bib
lijos leidimais: šįmet ji švenčia 450 metų, 
kai ‘pradėjo biblijias leisti. Tai sukakčiai at
žymėti buvo išleista nauja biblijos laida. 
Jau buvo 2.000 egzempliorių išsiuntinėta 
užsisakiusiems ją, kai staiga paaiškėjo, kad 
į 130 puslapį, į patį to puslapio vidurį, pa
teko 42 eilutės visai iš kažin kur. Leidyk
la paprašė, kad pirkėjai grąžintų, ir visi

„MINTIES“ LEIDINIAI
Lietuvoje „Minties“ leidykla išleido Kas- 

pero Bartkaus 84 psl. leidinėlį „Žydraisiais 
Lietuvos keliais“, Kęstučio Balevičiaus 192 
psl. knygą „Lietuvos gamtos paminklai“, 
Jono Lėlio „Blyškiosios pabaigos atradė
jas F. R. šaudinis“, (kurioje rašoma apie 
gyvenimą ir mokslinę veiklą Rytų Prūsi
jos lietuvio, sifilio ir dizenterijos ligų su
kėlėjų atradėjo.

Praeitą savaitę užsiminėme, kad Adven
tas yra laukimo ir pasiruošimo metas. Šv. 
Jonas Krikštytojais, kuris pirmasis pasau
liui paskelbė Adventą, savo skelbimą pra
dėjo žodžiais: „Darykite atgailą, nes dan
gaus karalystė arti“ (Mato 3, 2).

Šv. Jonas žinojo, ką jis skelbia-. Jis žino
jo, kas ateina. Ir jis žinojo, kokio pasiruo
šimo reikia. Ar šv. Jono skelbimo pradžia 
tinka mūsų laikams?*«•

Mūsų laikams niekas netinka:. Gal šv. Jo
no ilgi plaukai, neskusta barzda, tik maišas 
ant ‘pečių ir liemens, sujuostas odiniu dir
žu — daliai jaunimo būtų patrauklus vaiz
das, ‘bet tik ne živ. Jono žodis „atgaila“.

Atgaila niekuomet nebuvo populiari. Jau 
pats priminimas atgailos daugeliui reiškia 
ne ką kita, kaip kažką baisaus. Dar teiti 
klaidingai mano, kad atgaila reikalinga tik 
didiesiems nusidėjėliams ir vienuoliams, 
siekiantiems šventumo aureolės.

Bet tai klaida. Nesupratimas.
Atgailą sudaro trys dalykai: pinigai, vais

tai ir kosmetiškos priemonės. Ir, imant gry
nai dabartinį gyvenimo laikotarpį, kas ap
sieina be pinigų, vaistų ir kosmetikos? Tų 
dalykų reikalingi visi: vyrai ir moterys,

egzemplioriai grįžo, išskyrus vieną. Vienas 
kunigas nusprendė savo egzemplioriaus ne
grąžinti, nes jis ta vieta, kur tekstas sumai
šytas, niekada nesinaudojąs, tai jam vis- 
tiėk.

Ta proga laikraščiai ■prisimena tos pat 
leidyklos 1702 m. biblijos laidą. Ten 119 
psalmėje išspausdintas toks sakinys: „Prin
ters have persecuted me“. Lietuviškai išei
tų: spaustuvininkai persekojo mane... Vie
toj „printers“ čia turėjo būti „princes“, va
dinas, persekiojo ne spaustuvininkai, bet 
princai, visokie galingieji.

PASIRODYS IR BUDAPEŠTE
Vengrijoje, Pečo mieste, antrajame tarp

tautiniame lėlių festivalyje dalyvavo ir 
Kauno lėlių teatras su liaudies pasaka „Eg
lė“ repertuaru.

„Tiesa“ rašo, kad festivalyje prizinės vie
tos nėra ‘skirstomos, bet geriausi 'kolektyvai 
kviečiami pasirodyti Budapešte.

Šio kvietimo garbė teko prancūzų ir lie
tuvių lėlių teatrams.

DAKTARAS R. J. KAČINSKAS
Sudbury (Kanada) gyvenantis Romas Jo

nas Račindkas Waterloo universitete gavo 
klinikinės psichologijos daktaro diplomą.

turtingi ir beturčiai, seni ir jauni. Taigi, 
■atgaila yra ne atgyventas dalykas, bet bū
tinas visų visiems.

♦♦♦
Sekmadienio Rimties mintys yra skiria

mos mūsų dvasiniam gyvenimui.
Gerai. Perkelkime atgailą sudarančias 

dalis į mūsų dvasinį gyvenimą.
Vienu ar kitu būdu visi esame nusikaltę 

Dievui. „Jei sakytume, kad neturime nuo
dėmės, mes patys save suvedžioj ame, ir nė
ra mumyse tiesos“ (1 Jono 1,8). Nuodėmė 
gi yra pasipriešinimas įstatymui (Jono 3, 
4), ir todėl po kiekvienos nuodėmės seka 
bausmė: laikinė arba ‘amžina, čia ir reikia 
pinigų išsipirkti iš bausmės, tai yra atgai
los.

Kad vėl nenuslidėtume ir neužsitrauktu
me naujų bausmių, reikia vaistų išgydyti 
savo nedorybėms ir silpnybėms, tai yra at
gailos.

Mes ne tik nenorime Dievą įžeisti, užsi
traukti bausmę, priešingai, nusikratę savo 
klaidų ir silpnybių, mes norime tapti gra
žūs dvasine prasme: dorovingi, teisūs, už- 
jiaiučią artimą, kantriai nukenčią skriaudas, 
žodžiu, norime savyje išugdyta kilnią asme
nybę, kuri patiktų Dievui ir žmonėms, čia 
reikia kosmetikos, tai yra atgailos.

Štai, kad ir kažin kaip save laikytum mo
derniu ir pažangiu žmogumi, savo dvasinė
je srityje negalime apsieiti be atgailos.

Kaip tuos atgailos pinigus, ir vaistus ir 
kosmetiką, naudoti, kalbėsime vėliau.

♦ ♦♦
— Duokite tat vertingų atgailos vaisių... 

Kirvis jau pridėtas prie medžių šaknies. 
Taigi, kiekvienas medis, kuris neduoda ge
ro vaisiaus, bus iškirstas ir įmestas į ugnį 
(Mato 3,8-10).

A. J. S.

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Vokiečiai pareikalavo paskirti jiems dvi 

palatas, kuriose buvo guldomi sužeistieji. 
Sužeistuosius vokiečių kairius rinko ir slau
gė jų pačių sanitarai. Netoli ligoninės, 
■atskiro namo uždangoje, gulėjo du sužeisti 
vokiečių kareiviai. Kai' sanitarai norėjo 
juos pasiimti, tai rusai neprileido ir apšau
dė. Tad‘a vokiečiai paėmė apie dešimt ligo
ninės tarnautojų ir ‘griežtai įsakė jiems par
nešti tuos sužeistuosius. Vokiečiai priminė, 
kad mes esame sanitarinė tarnyba ir rusai 
nešaudys į mus. Tame tarnautojų būryje 
buvo keletas baltais chalatais apsivilkusių. 
Vokiečių buvo įsakyta imti neštuvus, o iš 
paskos mus lydėjo du ginkluoti vokiečiai. 
Pamatę tai, už gretimo namo pasislėpę ru
sai perspėjo, kad neitume, o jeigu neklau
sysime, tai jie pradės šaudyti. Bet vokie
čiai 'atrėmė į mus ginklus ir pareikalavo ei
ti. Kai tik mes pajudėjome į priekį, rusai 
■atidarė ugnį, ir nuo jų pirmųjų šūvių mir
tinai krito daktaras Račkauskas ir felčeris 
Tarasovas. O gailestingajai sesutei Jianavi- 
čienei buvo sužeista ranka (ranka pradėjo 
gangrenuoti ir buvo 'amputuota). Pagaliau 
tuos sužeistuosius vokiečių karius pavyko 
parvilkti į ligoninę, ir jie pasveiko. Bet mū
sų aukos buvo didėlės: du krito mirtinai, ir 
vienas liko invalidas.

Kautynės mieste vyko gerokai iki po pie
tų. Kyfoartų-Marijiampolės plentu ir pietine 
puse miesto vokiečiai žygiavo į priekį. 
Šiaurine puse rusai traukėsi į Paežerių miš
kus. Kartais atstumai tarp -abiejų pusių bu
vo trumpi, ir vieni kitus pajėgdavo kliudy
ti lengvaisiais ginklais. Tai rusų kautynių 
būriai išsidėstydavo ‘kur nors miesto pa
kraštyje ir šaudydavo į vokiečius.

Vokiečiai vykdė žaibinį karą ir visa jėga 
spaudė pirmyn, kad nepavėluotų užimti įsa
kytąsias vietoves. Kai rusai kartais stip
riai apšaudydavo, tai vokiečiai dalinai, ži
noma-, turėdavo sustabdyti žygį ir išblaš
kyti puolančius rusus. Ryšium su tais 
puolimais ir mieste keletą valandų poškėjo 

šautuvų ir kulkosvaidžių šūviai ir zvimbė 
kulkos. Iki tol miestas dar maža tebuvo pa
liestas kautynių. Ankstyvą rytą keletą na
mų sudaužė vokiečių artilerijos sviediniai. 
O kai vokiečiai užėmė miestą, tai keli na
mai sudegė, kol vyko gatvių kautynės. Eet, 
palyginti su tuo, ko susilaukėme vėliau, tai 
dar buvo maži nuostoliai. Tik gerokai po 
pietų prasidėjo miesto naikinimas. Rusai 
kažkur nuo Paežerių miškų pradėjo artile
rijos sviediniais apšaudyti miestą. O vie-

V. VYTENIETIS

tiniai komunistų pataikūnai laistė dega
muosius skysčius ir padeginėjo pastatus. 
Visas miestas (iš karto pradėjo degti ir pa
skendo liepsnose. Atrodė, kad negailestin
ga ugnis viską nušluos ir kad sugrįžę nieko 
jiau nerasime.

Birželio 22 d. ankstyvą rytą Gižų, Ketur
valakių ir gretimų vietovių gyventojai bu
vo paraginti su pastotėmis vykti į pasienį. 
Ten vyko bunkerių statyba, tai žmonės 
prievarta buvo -raginami sekmadieniais ei
ti dirbti. Nurodytoje vietoje išsirikavo ei
lės vežimų ir laukė įsakymo. Jie girdėjo ar. 
tilerijos griausmą ir matė gaisrų pašvais
tes. Žmonės nerimavo ir ieškojo progų pa
sišalinti. Bolševikai ramina: girdi, pasie
nyje vyksta rusų kariuomenės manevrai ir 
teks ilgesnį laiką palaukti. Palydovai ban
do telefonu susisiekti su Vilkaviškiu ir su
žinoti, kadia baigsis manevrai. Bet niekas 
neatsiliepia ir negauna ‘jokio atsakymo. Pa
galiau-, ilgiau palaukus, atsiliepė pašto 
ištaigia, pranešdama, kad jau pasibaigė ru
sų „manevrai“ ir Vilkaviškį užėmė vokie
čiai. Skubiai paleiskite žmones ir nedary
kite -kliūčių jiems sugrįžti namo. Tada bol

ševikai nuleido nosis ir, gelbėdami savo 
kailį, skubiai pasišalino.

■Birželio 23 d. rytą miesto vaizdas buvo 
be galo liūdnas ir skaudus. Viskas kaip 
šluote nušluota, riogso tik smilkstančių 
nuodėgulių krūvos. Ugnis sunaikino beveik 
visą miesto centrą: liko jame tik vienas ki
tas namas, kuriuos saugojo vokiečių karei
viai, dėl to niekas negalėjo padegti. Lai
mingai išliko -abi katalikų bažnyčios (ka
tedra ir įgulos bažnyčia), klebonija ir ku
rijos bei seminarijos pastatai. Rytinė mies
to dalis ir toliau įsikūręs naujasis miestas 
išliko ugnies kaip ir nepaliestas. Daugiau
sia nukentėjo vakarinė dalis, kurioje buvo 
daug medinių namų. Tarp sudegusiųjų bu
vo įdomių pastatų — apie 300 metų senumo 
žydų sinagoga' ir jų ‘bendruomenės namai. 
Ugnis taip -pat sunaikino ir evangelikų liu
teronų mūrinę bažnyčią. Ši bažnyčia ir si
nagoga ■bolševikų buvo paverstos sandė
liais, į kuriuos ūkininkai suveždavo grūdų 
pyliavas. Ugnyje pranyko „Žiedo“ bendro
vės 'beveik visos krautuvės ir sandėliai.

Pirmadienio rytą žmonės jau pradėjo 
rinkti degėsiuose išlikusį turtą: traukė ap
svilusius medžiagų ritinius, grobstė prekes 
ir, ką tik sugriebdami, nešėsi namo. Pats 
mačiau vyrą, kuris kriokdamas nešė tris 
dideles dėžes degtinės. Vieną dėžę prisiri
šęs ant pečių, kitas dvi paėmęs į rankas, 
kaip koks kupranugaris su pilnu krūviu nu
lingavo jis Marijampolės plentu.

Vadinamuosiuose „žydkromiuose“ buvo 
įrengti rusų kariuomenės sandėliai, ir jie 
išliko nepaliesti ugnies. Žmonės pradėjo 
plėšti ir tuos sandėlius. Betraukdami vie
ni kitiems iš rankų sandėliuose rastuosius 
daiktus, net susikivirčijo, ir dėl to kilo 
triukšmas. Bet prisistatė vokiečių kareiviai 
ir sustabdė visą sauvaliavimą.

Greit pradėti miesto valymo darbai. Gat
vėse gulėjo žmonių ir gyvulių lavonai, ir 
ėmė sklisti smarvė. Tai vokiečiai čiupo 
mieste slampinėjančius vyrus, įsakė rinkti 

lavonus ir užkasti. Kartą einantį į tarnybą 
sulaikė ir mane (kareivis ir ruošėsi pristaty
ti dirbti. Pasisakiau, kad esu ligoninės tar
nautojas ir einu į tarnybą, tai paleido. Li
goninėje paaiškėjo, kad ir kiti taip pat bu
vo sutaikyti. Prašėme, ‘kad mums išduotų 
tarnybinius pažymėjimus. Pažymėjimus 
tuojau įgavome. Juos pasirašė dr. I. Kaunas 
ir patvirtino antspaudu su Lietuvos Vyti
mi ir su įrašu jo ovale: „Vilkaviškio Ap
skrities Gydytojas“. Tuomet nė nepagalvo
jau, kad toks paprastas pažymėjimas atei
tyje bus vertinamas kaip tvirtas dokumen
tas. Atsivežiau tą pažymėjimą į Vokietiją 
ir su juo laimingai praėjau visus skrynin
gus. Pripažino jį man kaip svarbų doku
mentą, nes jis buvo atsivežtas iš Lietuvos.

Netrukus į miesto valymo darbus buvo 
įjungti žydai, o lietuviai pradėti verbuoti 
darbalms į Vokietiją. Miesto griuvėsius vo
kiečiai aplipdė skelbimais „Der Arbeit ist 
Etrot“. Juose buvo rašoma, kad lietuviai, no
rėdami atsidėkoti už išlaisvinimą, turi sa
vanoriškai įsijungti į vokiečių karo pramo
nę. Kudirkos gatvėje dantų gydytojo Zis- 
kindo namuose įsikūrė vokiečių „Arbeits- 
amtas“ (darbo įstaiga), ir pradėta visokia 
darbininkų registracija. Darbininkai vengė 
važiuoti į Vokietijos gilumą. Bet susiras
davo norinčių važiuoti į artimąsias pasie
nio vietoves, pvz., Eitkūnus, Stalupėnus ir 
kitur. Ten buvo dirbama prie plentų ir ke
lių remonto. Pirmadieniais žmonės išva
žiuodavo į darbą, o šeštadieniais sugrįžda
vo ‘atgal į Vilkaviškį pas savo šeimas. Lie
tuvos pasienyje gyvenantieji kiekvieną va
karą pareidavo į namus. Parvažiuodami 
parsiveždavo pinigų dr prekių, kurias iš
keisdavo į maisto produktus. Iš to pragy
vendavo šeimai, o dirbančiajam dar galėda
vo sukombinuoti truputį riebalų. O svar
biausia, kiad vyras buvo laikomas dirban
čiu Ir laikinai nebuvo jam pavojaus būti iš
vežtam į Vokietijos gilumą.

Miesto žmonės maitinosi pagal maisto 
korteles, (bet jie vis dar turėjo po truputį 
tokių prekių, (kokių trūkdavo kaimuose. 
Ūkininkai maisto turėjo pakankamai ir, 
taip sakant, dar valgė pilna burna. Bet 

jiems trūkdavo visokių kitokių dalykų. Tai 
prasidėjo mainų prekyba, kuri vėliau išsi
vystė į plačią spekuliaciją.

Praūžus pirmosios karo dienos audroms, 
vėl susirinkome į ligoninę dirbti. Ligoninė 
išliko sveika, tik nuo šaudymų išbyrėjo lan
gų stiklai. Ligoninėje buvo gydomi sužeisti 
rusų belaisviai, tai ją nuolat saugojo vo
kiečių sargyba. Buvome du sanitarai, tai 
tekdavo beveik kas antrą naktį budėti. 
Elektros stotis neveikė, dėl to pasišviesti 
tekdavo kišeninėmis lemputėmis. Nakties 
metu naudoti šviesą buvo griežtai uždraus
ta. Miegodavau laukiamajame ant sofos. 
Pro išmuštą langą skverbdavosi gaivinan
tis vėjelis, lauke vaikščiodavo sargyba, tai 
ramiai ir saldžiai miegodavau. Bet neilgai 
teteko tuo malonumu naudotis. Iš kažkur 
pasklido gandai, kad rusai ruošiasi pulti li
goninę ir išlaisvinti belaisvius. Tiesa, tuo 
laiku apylinkėse dar slapstėsi užsilikusių 
rusų, ir tai gal kai kam ir sukėlė nepagrįs
tą baimę. Bet vistiek gavome įsakymą eiti 
miegoti į buvusį rentgeno kabinetą. Kam
barys tais turėjo tik vieną langą, visą laiką 

i aklinai uždarytą. Galvota, kad čia bus gena 
apsauga nuo lengvųjų ginklų.

į antrą ar trečią dieną į ligoninę atvyko 
lietuvių policijla, areštavo gyd. P. Jašinšką 
■ir uždarė į kalėjimą. Apskrities gydytojo 
pareigas vėl pradėjo eiti dr. I. Kaunas. Lai
kinas kalėj imas tuo metu buvo įrengtas 
Alinsko namų rūsyje. Patalpa maža, žmo
nių privarė daug, ir nebebuvo vietos nė kur 
‘atsisėsti. Viduje buvo vandens, purvo, mėš
lo, taigi ir begalinė smarvė. Be to, kalėjimo 
viršininkas buvo žiaurus ir mėgo kankinti 
imtinius. Tas vadinamasis viršininkas pra
dėjo ateidinėti ir į ligoninę ir žiauriai kvos
ti ‘belaisvius. Pasiskundėme daktarui ir pa- 
praišėim, kad jį išvytų iš ligoninės. Bet jis 
daktaro įspėjimų neklausė, pasipasakojo 
savo turimuosius gestapinius titulus ir pa
reiškė, kad jis turįs teisę kvosti belaisvius. 
Daktaras pranešė vokiečių sargybai. Karei
vis čiupo tą viršininką už kupros, išmetė 
pro duris ir įsakė daugiau nebeateiti. Taip 
atsikratėme nereikalingo „viršininko“.

(Bus daugiau)
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PABIROS
PENSININKAI IR UŽMIRŠTIEJI

E. Lietuvio Nr. 40 straipsnyje „Šalpos rei
kalu" A. G. kelia įsidėmėtiną klausimą: 
„Kažin, ar turime suregistruotus invalidus, 
susenusius, nepajėgiančius dėl vienos ar ki
tos priežasties rūpintis savimi". Aišku — 
neturime.

Ten ipat siūloma tam reikalui steigti cent
rą, kuris būtų lyg ir savotiška lietuvių so
cialinės apsaugos institucija. Visa tai gra
žu, 'bet 'nelengvai įvykdoma.

Atrodo, kad Anglijos lietuviai pradėjo 
savo 'pensininkais ir paliegėliais rūpintis 
vieni iš pirmųjų, kai prieš 16 m. sudėjo pi
nigų Sodybai pirkti. Ten turėjo būti tas 
centras, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai ap
rūpintų visus .pastogės ar pagalbos reika
lingus tautiečius. Deja, Sodyba į ją dėtą
sias viltis ne visiškai pateisino. Nors ir ne
mažas skaičius pensininkų per ją jau yra 
praėjęs, ibet šiuo metu, rodos, yra likę tik 
7 ar 8 žmonės, ir jau ilgas laikas, kai nau
jų gyventojų nebepasirodo. Tuo tarpu mi
nėtojo straipsnio 'autorė teigia, kad vis dėl
to „dalis mūsų tautiečių palikti vienų vie
ni 'Svetimoje jūroje, svetimų globoje, ir mū
sų visų pareiga vienaip ar kitaip jų nepa
miršti“.

Iš tikrųjų Sodyba niekada nebuvo ideali 
vieta pensininkams ar ligoniams gyventi. Ir 
štai dėl ko.

1. Ji yna per toli nuo miesto ar bent pa
togaus susisiekimo, kad žmonės lengvai ga
lėtų pasiekti krautuves, kiną, gydytoją, 
vaistinę, paštą ir bažnyčią.

2. Per toli nuo lietuviškų kolonijų ir cent
rų, kad juos dažniau- galėtų aplankyti drau
gai bei pažįstami .arba kad jie patys leng
vai galėtų nuvažiuoti į savo gyventąsias 
vietoves.

3. Per dideli, šalti ir netinkamai supla
nuoti kambariai sunkiai pritaikomi pato
giai pavieniams asmenims įsikurti.

Tuo tarpu Sodybos išlaikymo kaštai di
deli, ir ji turėjo iš pat pradžių mestis į ki
tus verslus. O dėl tų verslų 'pensininkai tu

TIESA APIE CARUS
RUSIJOS ROMANOVAI IR JŲ ŽUVIMAS

Mūsų mielasis Šateikis, E. L. Nr. 33 ap
rašydamas juos, šiek tiek daro klaidų.

1917 m. kovo 17 d. caras Nikalojus II 
turėjo pasitraukti iš sosto. Anuometinis 
Rusijos ministeris pirmininkas A. Ke- 
renskis turėjo jo šeimą iš Petrogrado per
kraustyti į Aleksandrovskio rūmus Cars- 
koje Selo.

Kiek vėliau, rugpjūčio 12 d„ Kerenskis, 
lankydamas Nikalojaus šeimą Carskoje 
Selo, pranešė, kad turi pasiruošti ir ryto
jaus dieną, 6.10 vai., išvykti į TobolSką. 
Traukinį lydėsiąs Veršininas ir E. Koby- 
linskis su savo kareivių palyda.

Tobolske caro Seimą buvo apgyvendin
ta gubernijos namuose. Buvo palikta visa 
cariška prabanga. Priežiūra buvo pik. E. 
Kobylinskio žinioje.

Artėjant admirolo Kolčako armijai į 
tuomet raudonųjų valdomąjį Uralą, į To- 
bolską atvyko raudonųjų atstovas Vosy
lius Jakovlevas ir pareikalavo, kad caro 
šeima būtų perkraustyta arčiau Maskvos 
1918 m. balandžio 26 . Taip ir buvo pada
ryta — iš Tobolsko caras su šeima atvež
tas į Ekaterinburgą balandžio 30 d. (čia 
Šateikis rašo: Ekaterinoslove, vėliau pa
vadintame Stalingradu). Ekaterinburgas 
buvo įkurdintas Kotrynos Didžiosios ir 
jos vardu pavadintas, o vėliau bolševikų 
pavadintas Sverdlovsku, pagerbiant J. 
Sverdlovą, tuomet buvusį didelį Lenino 
draugą.

Ekaterinburge caro šeima buvo apgy
vendinta prekybininko Ipatievo namuose, 
Voznesenskio prospekte. Čia sargybos pa
reigas perėmė teisės komisaras J. Jurovs
kis, atleisdamas anksčiau sargybai vado
vavusius Kobylinskį, Avdievą ir Moškiną 
ir pastatydamas lietuvių ir vengrų dali
nį, kuriam vadovavęs lietuvis Adolfas Ka- 
ralevičius Lėpa.

1918 m. liepos 12 d. bolševikų surengta
me teisme, kurį sudarė tuometiniai raudo
nųjų pareigūnai teisės komisaras J. Ju- 
rovskis, čekistų atstovai P. Ermikovas, P. 
Volkovas, Beloborodovas ir karinis komisa
ras Golostčekinas, Amerikos viešbutyje 
svarstęs caro šeimos klausimą, liepos 15 d. 
nusprendė caro šeimą sušaudyti. J. Jurovs- 
kiui su Golostčekinu buvo pavesta susi
tarti dėl dienos ir valandos, kada spren
dimą įvykdyti.

Diena buvo parinkta liepos 17, apie pir
mą valandą ryto.

P. Ermikovas caro šeimai sušaudyti su
darė dalinį iš latvių ir vengrų čekistų ir 
dešimt narių iš Uralo rajono bolševikų 
partijos narių.

Atėjus sutartam laikui, Jurovskis paža
dino caro šeimą ir tarnautojus, pranešda
mas, kąd planuojamas puolimas prieš 
Ipatievo namus ir kad visi perkeliami ki
tur. Apie 1.30 vai. Nikalojus II su šeima 
ir tarnautojais, lydimi Jurovskio, išėjo į 
kiemą, iš ten į namo rūsį. J. Jurovskis lie
pė atnešti tris kėdes carui, carienei ir caro 
įpėdiniui, o visi kiti turėjo stovėti už jų.

Kai visi buvo susodinti ir sustatyti, Ju
rovskis davė komandą, atsidarė durys, ir 
įėjo čekistų būrys. J. Jurovskis, išsiėmęs

rėjo spaustis ir taikytis prie naujų reikala
vimų. Dėl to jiems neliko: 1. svečių kamba
rio ir skaityklos, kur jie galėtų bendrai 
patogiai praleisti laisvalaikį, 2. atskiros vir
tuvėlės ir Skalbyklos, kur norėdami galėtų 
patys pasigaminti savo mėgstamų valgių ar 
išsiskalbti, 3. vailgių pasirinkimo — jie tu
ri tenkintis svečių maistu, kuris gal ir ge
ras, bet ne visada senesniems priimtinas, 
ir 4. atskiro personalo ar bent asmens, ku
ris nusimanytų slaugymo darbe ir tą dar
bą mėgtų.

Atsižvelgiant į visas šitas aplinkybes, ar 
nebūtų verta pagalvoti apie Sodybos ir pen
sininkų išskyrimą.

Jei vis dėlto manoma, kad Sodyba yra 
reikalinga Sekminių sąskrydžiui ir gali 
daili,ai verstis, išvystydama vasarvietę, klu
bą ar dar ką nors, tai pensininkams būtų 
verta pasidairyti naujos, patogesnės vietos. 
Sodyba savo uždarbiais palengvintų tokią 
vietą įsigyti. O gal ir L. N. B-vės Valdyba, 
remiama visuomenės, galėtų surasti būdą, 
kaip pagerinti likimą tų, kurie patys sau 
padėti nebepajėgia. Pagaliau gal susirastų 
ir tokių pensininkų, kurie, matydami švie
sesnę ateitį bendrose pastangose, panorėtų 
materialiniais ištekliais prisidėti.

Tačiau vis dėlto gal verta apie tai pa
galvoti. Ypačiai verta, kad apie tai pagal
votų patys pensininkai arba tie, kurių pen
sijos laikas nebe už kalnų.

J. Vikis

OKULISTAS APIE VAN GOGO MIRTĮ

Amerikiečių okulistas Frederikas Mainas 
paskelbė naują dailininko Vincento Van 
Gogo mirties versiją.

Spalviniu požiūriu išanalizavęs vieną 
paskutiniųjų dailininko drobių — „Kavinė 
naktį“, gydytojas daro išvadą, jog Van Go
gas nusižudė, bijodamas visai apakti. Pa
sak F. Miairą, prieš mirtį dailininkas jau 
nebegalėjo Skirti spalvinių niuansų, todėl 
paskutinės jo drobės —tamsių tonų.

Geram artojui ir blogas 'arklas gerai aria, 
o blogam ir geras nekaip.

Lietuvių liaudies patarlė

iš kišenės popieriaus lapą, perskaitė: Ni
kalojus Aleksandravičius pagal Uralo ra
jono bolševikų tarybos teismo sprendimą 
nuteistas mirti.

Caras persižegnojo ir, atsisukęs į savo 
šeimą, o paskui į J. Jurovskį, dar kalbėjo 
drebančiu balsu, bet J. Jurovskis jam sa
kė: gana kalbų, ir paleido šūvį į carą. Ta
da čekistų būrys kelioliką minučių šaudė. 
Baigus tą masinį šaudymą, kai kurie ca

ro šeimos nariai turėjo būti dar atskirai 
šaudomi, nes dar rodė gyvybės ženklų. 
Tuo momentu P. Ermikovas pasakė, kad 
carienės tarnaitė ir jauniausioji duktė 
Anastazija dar kvėpuoja. Du čekistų būrio 
latviai pribėgo pribaigti Onos Demidovos 
ir karalaitės Anastazijos. Vienas latvių 
kardu perdūrė karalaitės veidą. Tas šau
dymas užtrukęs pusę valandos.

Ryto metu lavonai buvo pakrauti į sunk
vežimius ir išvežti į Koptioki miško ka
syklas, 20 kilometrų nuo Ekaterinburge. 
kur lavonai buvo sukapoti ir sudeginti, 
naudojant fosforą ir benziną.

Tai yra P. Volkovo pasakojimas apie 
caro šeimos sušaudymą, kuris yra Guteko 
byloje.

1918 m. liepos 30 d. adm. Kolčako armi
ja užėmė Ekaterinburgą, ir tada prasidėjo 
teisminis tyrimas, aiškinantis, kas 
atsitiko caro šeimai. Pradėjo tą tyrimą 
teisėjas Nometkinas, rugpiūčio 8 d. perė
mė teisėjas Sergievas. 1919 m. admirolas 
Kolčakas ir generolas Martiniovas perda
vė tyrimą vesti teisėjui N. Sokolovui, ku
ris surinko daug liudininkų parodymų, net 
šovonių, nuotraukų. Vėliau per Sibirą pats 
Sokolovas atsidūrė Prancūzijoje kaip pa
bėgėlis, bet nesustabdė tyrimo darbo. 1924 
metais jo surinktoji medžiaga pateko į 
kunigaikščio N. Orlovo (Kotrynos D. gi
minaitis) rankas. Jis gyveno ir mirė Fou- 
tainebleu prie Paryžiaus. Dabar dalis tos 
medžiagos yra istoriko Viktoro Aleksan
drovo nuosavybė (jis yra gimęs Petrogra
de, dabar JAV pilietis, gyvena Paryžiuje 
ir rašo daugiausia prancūzų kalba).

Taigi 1613 metų vasario mėnesį vienin
telis Philareto Romanovo sūnus Mykolas, 
vos 16 metų amžiaus, išrinktas Rusijos 
caru, ir nuo tada prasidėjo Romanovų lai
kotarpis, kuris pasibaigė prekybininko 
Ipatievo namų rūsyje 1918 m. liepos 17 d.

O kas atsitiko su tais, kurie iššaudė ca
ro šeimą?

Beloborodovo šeima sudegė ir nuskendo 
kelte ties Vytšegdos upe.

Golostčekinas buvo nušautas 1939 m. 
spalio 15 d. trim revolverio šūviais į kak
lą NKVD kalėjime.

P. Volkovas buvo nušautas Varšuvos 
centrinėje geležinkelio stotyje, kaip sovie
tų ambasadorius Lenkijoje. Jį nušovė rusų 
mokyklos Vilniuje mokinys Boris Kover- 
da.

Šateikis rašo, kad šaudymo kambarys 
buvo švarus. O Viktoro Aleksandrovo tu
rimosios nuotraukos rodo, kad šaudymo 
kambaryje sušaudytos sienos ir lubos.

S. Kasparas

FRANKO
Atmintyje lyg iš miglos iškyla pirmas su

sitikimas su kunigu. Įžengia kunigas į tro
bą, paskui jį seka daugiau vyrų, svetimų ir 
pažįstamų. Kunigas pakrapija visus namiš
kius švęstu vandeniu, vargonininkas užgie
da, paskui kunigas, atidavęs krapylą zak
ristijonui, sėdasi prie stalo ir kalbasi su tė
vu. Pasižiūri kunigas į vaiką, pasišaukia jį 
pas save ir klausinėj®, ar moka prisaky
mus. Pasakyk tu jam septynis griekus 
smertelnus. Pasakė jam vaikas nečystatą, 
lokomstvą ir visus kitus vienas už kitą bai
sesnius griekus. Kunigas pagyrė vaiką, ge
rai, kad žino iš pat mažens, tai užaugęs sau
gosis, eis tiesiu keliu, nenukryps į šunta
kius, kurie į griekus smertelnus veda. Ir iš
eidamas įduoda vaikui paveiksliuką — ža
liuoja pieva paveikslėlyje, gėlės įvairia
spalvės pievoje žydi, balti drugeliai skrai
do, mažas šviesiaplaukis berniukas baisas 
pievoje bėginėja.

Vaikas užaugo į 'berną, po šokius tran
kosi, vasarą dviračiu į tolimiausius pasvie
čius, į gegužinę nusibaldė, dzinlgul dzingul 
dzinguliukai paiakmeniiais skamba, dzinigu- 
lėli aha ha paminėjais aidi. Bet į nuodė
mingus šuntakius nenuklysta, o ir nukly
dęs į kunigo rodomą tiesų kelią grįžta.

Po audrų, supurtinusių visą pasaulį, Auld 
Frank atsirado. Škotijoje. Tiesa, nebuvo jis 
tada dar Auld Frank, paprastai tik Fralnk, 
nečystos mįslės dr griešni pageidimai ap
nikdavo jį. Kas jį dabar sustiprins kovoje 
su piktomis dvasiomis, kas jį iš nuodėmin
gų šuntakių į šviesų kelią išves? Bet buvo 
taip jau Dievo surėdyta, kad seniai prieš 
jam į Škotiją atvažiuojant kunigas Gutaus
kas ten gyveno, lietuvių sielomis rūpinosi, 
nuo pavojų žmones saugojo, tiesiu keliu į 
Viečnasties Bromą vedė, į vargą ar liūdesį 
patekusius 'guodė. Didelė jo parapija, šim
tais mylių į visas puses nuo Glasgovo išsi
plėtusi, visus jis aplanko, visiems gerą pa
mokymą, patarimą duoda, o jei pas ką ne
spėja, tai Išeivių Draugą 'atsiunčia.

Ir štai susirinko visa lietuviškoji Škotijos 
visuomenė į Bellshill švęsti savo mylimo

praloto septyniasdešimt penikerių metų su
kaktį. Pilna salė prisirinko, aiškus įrody
mas, kaip žmonės savo ganytoją gerbia.

Po visų linkėjimų, po „Ilgiausių metų“, 
po visų pasižmonėjimų, paėmė žmonės Auld 
Frank į savo automobilį, parvežė į pat Ar
madale Cross, yra dar dir gerų žmonių pa
saulyje, kurie prisakymus užlaiko, artimo 
meilės turi. Armadale Cross tuščias, niekur 
nieko gyvo nematyti. Stovi Auld Frank vie
nas ir galvoja. Aye, iš Bellshill į Armadalę, 
vis pagal pakelės nurodymus, vis parašyta, 
'kur važiuoti, kad į Armadalę nuvažiuotum. 
O nekreipk dėmesio į pakelės nurodymus, 
tai kur 'atsidursi? Air ne taip pat yra ir gy
venime? Visi vaikystėje išmokti prisaky
mai tai kaip pakelės nurodymai. Prisilai
kydamas jų, nukeliausi į galutinį kelionės 
tikslą.

Atvažiavo Frank į Škotiją, ir velnias nu
sikvatojo. Dabar, sako, jis tikrai bus mano. 
Lietuvoj pranciškonai kaip varnai jį visą 
laiką buvo apstoję, neleido nė žingsnio iš 
tiesaus kelio nuklysti. O dabar, oho, dabar 
kas jam tiesų kelią parodys, įkas jį iš šun
kelių į tiesų kelią pasuks?

Iš to džiaugsmo velnias dzingul dzingul 
dzinguliukai uždainavo, dzingulėli a ha ha 
užriko, kad net (kitoj pusėj Foth kalnai su
judėjo. Bet yra Odas nurodo kelius ir čia, yra 
kas gyvenimo kelyje nurodymus surašo, 
kas šviesas 'raudonas ir žalias uždega. Kai 
artinisis Auld Frank į Didįjį Teismą, viso 
gyvenimo! 'knyga bus atskleista, visi ke
liai ir klystkeliai bus atžymėti, kur jis klai
džiojo. štai j kairę atsišakoja kelias, tolu
moje matyti, kaip žmonės linksminasi, šo
ka, dainuoja, suks jiaiu ten ir Auld Frank, 
bet atbėga pralotas, pastato lentą ir užra
šo: „Kelias į nečystatą“. Toliau vėl matyti 
— žmonės susėdę valgo ir geria, eis ten ir 
Auld Frank, prisivalgys ir prisigers, bet 
lentoj vėl užrašyta: „Kelias į godulystę“. 
Dar toliau aukso krūva sukrauta, eis ten 
Auld Frank ir pasisems aukso, kiek tik ga
lės panešti, bet vėl užrašyta: „Keliais į lo
komstvą“. Pakelyje karei am a pastatyta, eis 
ten Auld Frank, išgers alaus, bet užsidega 
raudona šviesa, palauk, vadiniais, nepulk, 
kaip ištroškęs gyvulys, gali įeiti, gali išger
ti, bet tik su saliku. Kelias dabar išsišakoja 
į dvi dalis, kairioji šalka eina į pakalnę, o 
dešinioji vis dar į kalną vingiuoja, Auld 
Frank dabar gerokai 'privargęs savo gyve
nimo kelionėje, ar nepasileis tiesiai pattcal- 
nėn. Kas bus, tas bus, užteko jau to var
gingo kelio. Pralotas numeta Išeivių Drau
gą, ten planas nubraižytas, palipėk dar į 
kalną, nuo ten amžiną šviesybę išvysi, o jei 
į kairę pasuksi, amžinoje tamsybėje pražū
si. Sukaupęs paskutines jėgas, Auid Frank 
užlipa į kalno viršūnę ir visas dangiška 
šviesa nušvinta. Didysis Teisėjais sako: 
„Štai mano pralotas dar vieną avelę atve 
dė“ ir paploja pralotui per petį.

Ilgiausių metų mūsų pralotui!

Pranas Milašius

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

APIE PRAĖJUSIUS L. Ž. S. CENTRO 
VALDYBOS RINKIMUS

„E. Lietuvio“ Nr. 36, 1971 m. spalio 19 d., 
paskelbta labai neteisinga informacija

V. MINGĖLA
Kalbamos žinutės turinys: „žurnalistų 

pirmininkas — V. Selenis. „Nepriklauso
mos Lietuvos“ pranešimu, naujai išrinkto
ji Lietuvių žurnalistų sąjungos valdyba ši
taip pasiskirstė pareigomis: pirm. V. Sele
nas, setter. A. Nakas, narys J. Gaižutis. Revi
zijos komisijos pirm. V. Alantas, sekr. V. 
Mingėla, narys prel. L. Gižinistkas“.

Tokia žinutė labai klaidina visuomenę. 
Kald nebūtų E. L. Skaitytojai klaidinami, 
duosiu tikrus rinkimų komisijos pateiktus 
duomenis. Iš viso laisvojo pasaulio L. Ž. S. 
narių gauta 118) Rinkimų komisijos pa
tvirtintų gerų balsų. Balsavo 51% LŽS na
rių. Pasirodo, kad 1971 m. rugpiūčio 17-18 
dienomis įvykę rinkimai sutraukė rekordi
nį balsuotojų skaičių: rezultatai tikrai džiu
giną. Parodytas nemažas susidomėjimas 
rinkimais. Be to, į renkamąją LŽS c.v. bu
vo nominuota net 14 kandidatų, tuo tarpu 
į c. v. renkama tik 5 pareigūnai.

Išrinktoji LŽS c. v. pasiskirstė pareigo
mis taip: 1. pirm. kun. J. Vaišnys, S. J. — 
„Laiškai Lietuviams“ žurnalo red.; 2. vykd. 
vicepirm. Vytautas Kasniūnas; 3. vicepirm. 
Vladas Butėnas — Ramojus; 4. sekretorius 
Algirdas Pužauskas; ižd. Jurgis Janušaitis. 
Kandidatais laiko: Antanas Gintneris ir Ba
lys Brazdžionis.

LŽS c. v. būstinė Čikagoje. Garbės Teis
mo ir Kontrolės Komisijos būstinė Detroi
te, Miichigiaine.

***
Prieš šiuos rinkimus apie 4 metus veiku

sią LŽS c. v. buvo sudarę šie žurnalistai: 
pirm. Vyt. Alantas, vykd. vicepirm. Vladas 
Mingėla, sekretorius Alfonsas Nakas, vi
cepirm. Antanas Gintneris, ižd. VI. Selenis, 
— nariai Jonas Gaižutis ir Pranas Tutūra.

***
1971 m. rugpiūčio 17-18 dienomis išrinkti 

į Garbės Teismą, daugiausia balsų gavę 
kandidatai, pasiskirstė pareigomis:

1. Vytautas Alantas, pirmininkas;
2. Vladas Mingėla, G. T. sekretorius;
3. Leonardas Gižinskas, prel. — narys.
Į Kontrolės komisiją išrinkti pasiskirstė 

pareigomis:
1. Vladas Selenis, pirmininkas;
2. Alfonsas Nakas, sekretorius;
3. Jonas Gaižutis, narys.

***
LŽS biuletenis „Pranešėjas“ buvo lei

džiamas Detroite. Nauja LŽS c. v. yra nu
tarusi tęsti „Pranešėjo“ leidimą Čikagoje. 
Jo red. Vladas Butėnas — Ramojus.

LŽS pirm, adresas: Rev. Juozas Vaišnys, 
2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. 
U. S. A.

LŽS vykd. vicepirm. adresas: Vyt. Kas
niūnas, 3754 W. 70th Place, Chicago, Ill. 
60629. U. S. A.

LŽS biuletenio „Pranešėjo“ red. adresas: 
Vladas Būtėnas, 5202 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill., 60632. U. S. A.

LŽS Centrinis skyrius veikia prie centro 
valdybos. Visais narių reikalais kreipiama
si į vykd. vicepirm. Vyt. Kasniūną arba į 
pirm. Juozą Vaišnį.

LIETUVOJE
GARBĖS VARDAS „LIETUVAI“

Sovietų kultūros ministerija, kaip raišo 
„Tiesia“, dainų ir šokių liaudies ansambliui 
„Lietuva“ suteikė „akademinį“ garbės var
dą“. Dabar jis bus vadinamas „Lietuvos 
TSR valstybiniu akademiniu nusipelniu
siu dainų ir šokių liaudies ansambliu „Lie
tuva“.

NAUJOKŲ ATSISVEIKINIMO VAKARAS

„Tiesa“ (XI. 10) rašo, kad Vainiuje rusų 
dramos teatre įvyko naujokų atsisveikini
mo vakaras.

KETVIRTOJI LIGONINĖ

Utenoje dabar veikia trys ligoninės: ra
joninė, prieštuberikiuliozinė ir psichoneuro
loginė.

Kaip „Tiesa“ pažymi, už Utenos miesto 
šalia pušyno statoma dar ir nauja ligoninė.

VERŠELIAMS PIENAS
Zarasų rajono Dusetų sviesto gamyklos 

meistras Bronius Vyšniauskas, laborantė 
Nijolė Strižanienė ir pagalbininkai Stasys 
Vladanslkias, Jonas Ko valiukas ir Ona Ri- 
bokaitė pagamino naują pieno produktą 
veršelialms maitinti.

Šio pieno riebumas yra 17 procentų, vi
taminizuotos, turi biomicino ir (kitokių su
dėtinių dalių.

„Tiesa“ raišo, kad ūkiai galės dlabar su
taupyti 20-30 procentų primelžto pieno.

MILIJONAS TURISTŲ
šiais metais Lietuvą yra 'aplankę daugiau 

kaip milijonas turistų.
Vilniaus geležinkelio stotyje, „Tiesos“ ži

niomis, buvo pagerbtas šio 'sezono 500 tūks
tantasis svečias Nikolajus Majorskis, ku
ris atvyko į sostinę, atlikdamas povestuvi
nę kelionę.

PIRMASIS GYVENVIETĖJE

Vilkaviškio rajono Šeimenos kolūkis yra 
pirmasis Lietuvoje, kuris visus žemdirbius 
iš viensėdžių perkėlė j bendrąsias gyven
vietes.

Į Šeimenos kolūkmiesčio pabaigtuves bu
vo suvažiavę 'aukštieji Lietuvos komunistų 
partijos vadai: A. Sniečkus, M. Šumiauskas, 
K. Kairys, L. Diržinskaitė ir kiti.

POLIKLINIKA PALANGOJE
Palangoje atidaryta nauja poliklinika, 

aprūpinta naujausia šių dienų medicinine 
aparatūra.

„Tiesa“ rašo, kad Palangos medikai per 
dieną galės priimti ir apžiūrėti apie tris 
šimtus ligonių.

DR. A. POŽĖRA
Vilniaus universiteto fizikos , matemati

kos ir mechanikos fattcultetų taryboje Aloy
zas Požėra apgynė disertaciją fizikos-mate
matikos mokslų kandidato laipsniui.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progų, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą..
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, V-/2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.
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KAS NOKI VYKTI Į JAUNIMO 

KONGRESĄ?
1972 m. JAV vykstančioje tautinių šokių 

šventėje, kuri supuls su Jaunimo Kongre
su, dalyvaus ir D. Britanijos tautinių šokių 
grupė. Bendruomenės Krašto Valdyba no
rėtų tos grupės išvyką praplėsti, kad ir kiti, 
norintieji nuvykti į JAV, galėtų pasinaudo
ti proga. Kuo bus didesnė 'grupė, tuo piges
nė pasidarys kelionė.

Išvykstama iš Londono birželio 27 ar 
28 d. d. Grįžtama liepos 18 ar 19 d. d.

Šiuo metu tariamasi su lėktuvų bendro
vėmis dėti kainos.

Visi, kurie norėtų pasinaudoti, prašomi 
galimai greičiau susisiekti su S. Kasparu, 
32 PUTEAUX HOUSE, London E2. ORF.

Kaina' ir kitokios informacijos bus pa
skelbtos, kai tik paaiškės.

S. Kasparas

PAREMKIME SAVO ATEITĮ!

Lapkričio 13 d. Romuvoje Vasario 16 
Gimnazijos bendrabučio statybos kertinį 
akmenį pašventino V. Europos lietuvių 
vysk. dr. A. L. Deiksnys ir kun. J. Urdzė. 
dalyvaujant Federalinės .ir Baden Wuert- 
temiburgo krašto vyriausybių atstovams.

Tad Labai reikšmingas įvykis Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės 'gyvenime, bet kar
tu ir mums, visiems lietuviams, kur begy
ventume.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba kviečia visus Britanijos 
lietuvius prisidėti prie šios vienintelės lie
tuviškos Vasario 16 Gimnazijos tobulinimo 
ir išlaikymo. Aukos gali būti didesnės ar ir 
mažos.

Aukas siųsti vajaus pirmininkui kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC, 21 The Oval, Hackney 
Road, London E2. 9DT.

S. Kasparas,
D. B. Lietuvių B-nės Krašto Vaidybos 

Pirmininkas

LONDONAS
DEMONSTRACIJOS IR BADO STREIKAS

Ryšium su ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLA
RACIJOS paskelbimo sukaktimi gruodžio 
10 d. visame pasaulyje organizuojamos de
monstracijos ir vienos panos bado streikai 
prieš Sovietų Sąjungą dėl politinių kalinių.

Londone programa numatyta tokia: vi
sur, kur tik galima, bus platinami atitinka
mi -atsišaukimai, renkami parašai peticijai, 
kuri 'bus -įteikta šio krašto ministeriui pir
mininkui, Jungtinių Tautų pirmininkui 'ir 
kitur. Gruodžio 10 d., 10 vai., pradedamas 
vienos paros bado streikas ir piketavimai 
Sovietų ambasados, Tass. žinių agentūros, 
Inturisto, Narodny banko ir Jot. Visi lietu
viai, galintieji prisidėti prie pilketavimo ar 
bado streiko, prašomi kuo skubiau susisiek
ti su D. Britanijos Lietuvių Sąjungos įstai
ga. Tolimesnės informacijos 'bus suteiktos.

Reikia- atkreipti dėmesį, kad tarp 15 poli
tinių kalinu, kurie simbalizuoja visus po
litinius kalinius, yra ir SIMAS KUDIRKA, 
šiuometinis mūsų tautos didvyris.

Visi1, įkas tik galim:, pareiškim protestą so
vietinei Rusijai, gelbėkime politinius kali
nius.

14-OS TAUTŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ 
FESTIVALIS

Lapkričio 20 d. įvyko paskutinis posėdis 
14-os Pavergtųjų Europos Tautų Atstovų, 
kuriame buvo 'aptarta ir nustatyta progra
ma įrengiamojo Tarptautinio tautinių šokių 
ir dainų festivalio. Jiiis įvyks gruodžio 5 d. 
Hammersmith Town Hall, -King St., Lon
don W 6.

Dalyvauja: Albanija, Bulgarija, Beloru- 
sija, Čekoslovakija, Estija, Gruzija, Veng
rija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Ukraina, 
Jugoslavija, Armėnija.

Trumpą žodį tars ir visus dalyvius svei
kins Hammersmith burmistras, taip pat, be 
jo, dalyvaus daug kitų garbingų svečių.

Lietuviams šiam koncertui rengti pasita
rimuose atstovavo DBLS Centro Valdybos 
atstovas Z. Juras.

Koncerto pradžia punktualiai 3 vai. po 
pietų. Ypač svarbu lietuviams nesivėluoti, 
nes lietuviai1 pradeda šio -koncerto progra
mą.

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

Liet, židinyje jau galima gouti kalėdai- 
čių-plotkeliių. Jau pats laikas įsigyti, kurie 
nori toliau pasiųsti su kalėdiniais svei
kinimais.

MANCHESTERIS
Klubo susirinkimas

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo klubo patalpose gruodžio 19 
d. (sekmadienį), 3 vai. popiet, šaukia meti
nį Visuotinį narių SUSIRINKIMĄ.

3 vai. kvorumui nesusirinkus, 4 vai. susi
rinkimas 'bus pravestas nežiūrint susirin
kusių marių skaičiaus.

Svarbiausias darbotvarkės punktas bus 
salės statymo klausimas. Nariai prašomi ko 
gausiausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

ŠOKIŲ VAKARAS
Gruodžio 26 d. (antrąją Kalėdų dieną) 

Manchesterio 'Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose Jaunimo šokių grupė „AUŠRA“ 
rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Pradžia 6 vai. vak.
Prašome brangius tautiečius paremti jau

nuomenę bent savo atsilankymu.
Grupės Vadovas

N. METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. (penktadienį) Mancheste

rio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose at
sargos karių sąjunga „RAMOVĖ“ rengia 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Šeimininkės pavaišins skaniais sumušti

niais. Prašome nepraleisti progos gerai pa
silinksminti.

Pradžia 6 vai. vak., pabaiga 2 vai. nak
ties.

Sąjungos Valdyba

Kalėdų Eglutė

Sausio 8 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose Tėvų 
-komitetais rengia vaikams

EGLUTĘ.
Kalėdų senelis apdovanos vaikučius. Po 

programos vaikučiai bus pavaišinti užkan
da ir kavute.

Prašome duoti vaikučiams progos pa
bendrauti.

Visas išlaidas padengi a Klubas.
Pradžia 5 vai. vak.

Tėvų komitetas

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
lėdų eglutę 'gruodžio 11 d., 6 vai. p. p., 
„Three Crown“ Hotel, Chapel St., Leigh.

Vaikai bus pavaišinti ir apdalyti Kalėdų 
senelio dovanomis.

Suaugusiems veiks bufetas.
Visus 'apylinkių lietuvius prašome daly

vauti.
Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
Į KENGŪRŲ ŽEMĘ

Kai gamta ruošiasi žiemai, tai paukščiai 
kelia sparnus į dideles keliones, į šiltesnius 
kraštus.

Kaip paukščiai .benamiai, lapkričio 15 d. 
pakilo 'sparnuotu lėktuvu ilgiau apsigyven
ti į kengūrų žemę Australiją J. Zaveckias 
su šeima.

Lapkričio 6 d. Stoke-Newcastle pagerbti- 
atsisveikinti su. vaikaičiu, dukterim ir žen
tu 'tėvai O. Pr. Vencaičiai iškėlė šaunias iš
leistuves. Išleistuvėse dalyvavo šešiasde
šimt svečių, tai kad ir nemažas P. Dudėno 
mamas, 'bet jis buvo pilnais.

O išleistuvėse daug išgerta, daug suval
gyta, daug dainelių sudainuota ir nemaža 
'ašarų pralieta, jau nebekalbant apie linkė
jimus ir dovanais ir tą puikų, darbščiosios 
mamytės iškeptą didžiulį pyragą. Gal i'r 
paskutinį kartą abi sesutės, Birutė ir Ro
ma, padedamos svečio Kazimiero, perplovė 
kartu tokį pyragą ir vaišino juo visus sve
čius.

Negalima nepaminėti Štoko lietuvių, ku
rie įteikė išvažiuoj'antiems bendrą piniginę 
dovaną. Tikrai 'gražus pavyzdys, rodąs 
draugiškumą išvažiuoj'antiems, ir už tą do
vaną Jonukas šeimos vardu gražiais žo
džiais padėkojo.

Žinoma, viso to vakaro paslaptis pama
tysime Vėliau, nes visa tai dar yra užspaus
ta Romo filminiame aparate.

Apskritai Stoiko lietuvių kolonija yra la
ibai vieninga ir draugiška. Jų tenai neper- 
daugiausi'a, .bet visi laikosi kaip žydai, ir 
daug kas priklauso nuo gabumų pirminin
ko P. Dudėno. Jis suranda kalbą su visais 
ir yra įpratęs palaikyti ryšį su jaunais ir 
vyresniais, sukdamas organizacinį draugiš
ką ratelį, kaip vieną šeimą.

Jonukas irgi 'buvo draugiškas, turėjo 
daug draugų, ir visi jį mylėjo.

Sėkmės jaunajai šeimai, gerai įsikurti ir 
nepiamiršti čia pasilikusiųjų!

k. b.

VOKIETIJA
APIE LIETUVIŲ KULTŪRĄ

Nugirsta Vokietijoje
Vienas jaunuolis, 20 m. amžiaus, pasa

koja svečiui: Mūsų minėjimuose pasigen
dama jaunimo... Dėl ko aš nemėgstu daly
vauti lietuvių parengimuose? — Man miela 
nueiti, pasikalbėti... Oficialioji minėjimų 
dalis okei, tvarkoj. Netvarka prasideda po 
to, kai imama girtuokliauti. Pasirenki kokį 
draugą pasikalbėti ir tuoj pamatai, kad už 
'pusvalandžio jo akys ima pabalti, liežuvis 
-sunki'ali 'apsiversti, — jis pradeda, nesąmo
nes vapalioti... Tenka bandyti jo atsikraty
ti, kas jiau ne taip lengva. Susirandi kitą ir 
vėl pamatai tą .patį. Ir šito reikia atsikraty
ti. Taip „istorija kartojasi“ ir mūsų paren
gimuose.

Mes įpratę nekultūringą jaunimą vadinti 
gambleriais, hipiais ir pan. O tas jaunimas, 
stebėdamas suaugusius, gali panašiai pasa

ldyti apie mūsų tautiečius ir neretai net apie 
kai kuriuos kultūrinės veiklos judintojus.

Argi nereikėtų čia giliau susimąstyti ir 
atitinkamas gyvenimiškas išvadas pasida
ryti, ypač dėl lietuviško jaunimo?

BS

Vokietijoje lietuviai per Visų šventę, Vė
linių Dienoje ir šiaip kitais lapkričio mėne
sio sekmadieniais lankė, sutvarkė, papuošė 
kapus, uždegė žvakutes ir pasimeldė bažny
čiose ir kapuose.

„Grandinėlė“ iš Cleveland, Ohio, JAV 
.fietinia atvykti į Europą su lietuviška muzi- 
.ca ir tautiniais šokiais. Ketina duoti kon
certus Londone, Paryžiuje, Hamburge, Ber- 
.yne, Heidelberge, Muenchene, Stuttgarte, 
Romoje ir ten, kur mūsų tautiečiai sudarys 
progą pasirodyti plačiai visuomenei. Šis me
no kolektyvias norėtų šokti ir dainuoti tik 
žymiose vietose ir gerose salėse.

Kas norėtų tą ansamblį kviesti, turėtų 
pramatyti nakvynę, maistą ir kelionpini
gius (bilietą) 60 asmenų.

Ansamblis „Grandinėlė“ gražiai pasirodė, 
gastroliuodamas 1968 m. Pietų Amerikos 
didmiesčiuose ir vėliau JAV ir Kanadoje. 
Tai vienas geriausių mūsų jaunimo an
samblių.

DR. II. A KEHRENUI 70 M. AMŽIAUS
„Baltų Draugijos Vokietijoje“ pirminin

kui dr. Hubertui A. Kehrenui lapkričio 20 
d. suėjo 70 metų amžiaus.

Jubiliatas gimė Aachene, Vakarų Vokie
tijoje, gimnaziją ir universitetą politikos 
mokslų daktaro laipsniu baigė 1927 m. 
Koelne. Pagilinęs studijas Londono ir Pary
žiaus universitetuose, dr. Kehren 1928 m. 
susilaukė pakvietimo iš aukštosios preky
bos mokyklos Karaliaučiuje, kur iki 1934 
m. užėmė bibliotekos vedėjo vietą. Užau
gęs ir išsimokslinęs vakaruose, dr. Kehren 
nūn turėjo progą pažinti rytų Europą. Jis 
keliais 'atvejais yra lankęsis taip pat ir Lie
tuvoje.

Paėmus valdžią nacionalsocialistams, dr. 
Kehren perėjo dirbti į privatinį ūkį. Po II 
pasaulinio karo jis atsidėjo tremtinių glo
bai. 1947 m. paskirtas Rheinland-Vestfali- 
jos socialinių reikalų ministerijos direkto
rium Duesseldorfe, dr. Kehren uoliai rūpi
nosi tremtiniais. Jo asmenyje baltų pabėgė
liai visada turėjo palankų globėją.

1955 m. įsikūrus „Baltų Draugijai“, dr. 
Kehrenui pasiūlyta 'Užimti jos pirmininko 
vietą, šias pareigas jis be pertraukos eina 
iki šios dienos.

1966 m. pabaigoje 'dr. Kehren pasitraukė 
iš savo tarnybinių pareigų ir išėjo į pensi
ją.

Jubiliatą pasveikino ministeris S. Lozo
raitis, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
šefas, ir pasiuntinybės patarėj'as dr. A. Ge
nutis, „Baltų Draugijos“ vicepirmininkas.

XIX LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ
Iniciatorių komisijos kvietimu, spalio 3 

d. Romuvoje įvyko 'pasitarimas, į kurį su
sirinko Liet, studijų savaites ruošiiančiųjų 
organizacijų atstovai ir pavieniai asmenys, 
iš viso apie 20 dalyvių. Susirinkimą inicia
torių vardu atidarė direkt. V. Natkevičius. 
Jis pranešė, kad buvo išsiuntinėta 50 kvie
timų. Pasitarimo pirmininku išrinktas dr. 
J. Noikait'is, sekretorium — dr. J. Grinius.

Svarstant Studijų savaičių ūkinius bei fi- 
nlansinius klausimus, išryškėjo, kad vienos 
Stud, savaitės surengimui reikia mažiausia 
2.000 DM, neskaitant paramos jaunimui, 
apmokant j'am pragyvenimo išlaidas bei ke
liones. Dabartinėmis sąlygomis VLB Valdy
ba šiam reikalui galėtų skirti 1.000 DM, ir 
apie 500 DM dar galima būtų tikėtis iš Ba
den- Wuerttembergo vyriausybės, jei Stud, 
savaitė būtų ruošiama Siame krašte. Nutar
ta steigti fondą Stud, savaitėms finansuoti.

Ieškoti vietos XIX Liet, studijų savaitei 
ateinančiais metais suruošti Stuttgart- Ho- 
hemheime (toje pačioje vietoje, kaip ir 
dviem paskutiniaisiais metais), Bemriede, 
netol Muencheno, arba pačiame Muenche
ne. Laiką derinti su olimpiada, kad galėtų 
dalyvauti kuo daugiau tautiečių iš užsienio. 
Moderatorium išrinktas redakt. Valt. Ba
naitis ilš Bonnos. Numatyta kviesti ir pagal
binių moderatorių.

Sudarytos 3 komisijos. Į lėšų telkimo ko
misiją išrinkti dr. J. Norkaitis, kun. V. Da
mijonaitis ir J. Lukošius, į organizacinę — 
Alina Grinienė ir stud. Mečys Landas su 
teise kooptuoti trečią narį, >į meno — dr. J. 
Grinius, kun. K. Senkus ir dali. A. Krivic
kas.

Tame pačiame pasitarime buvo svarsty
tas ir Lietuvių mokslo 'bei meno draugijos 
steigimas. Bandyta 'aptarti jos pobūdis ir 
uždaviniai. Dauguma pasisakė už mažiau 
pretenzingą pavadinimą, būtent, Kultūros 
ir meno tarybą. Pirmiausia ji turėtų suda
ryti kultūros bei meno kūrinių ir kūrėjų 
inventorizaciją, palaikyti su j'aiis ryšius, 
tarpininkauti savitarpio santykius palai
kant ir teikti kultūrinę informaciją savie
siems bei svetimiesiems. Tirti galimybėms 
Tarybai .steigti sudaryta privati studijinė 
grupė iš dr. J. Griniaus, V. Banaičio ir A. 
Krivicko.

Lėšų telkimo komisija darbą jau pradė
jo. (VKV Inform.)

BOCHOLT
DIDELIS SUSITIKIMAS

Vokietijos LB Valdybos atstovybės (G. 
Šimkevičius, A. Blinkevičius ir J. Jasulai
tis) prie Nordrhein-Westfalijos vyriausybės 
išsiuntinėtuose kvietimuose buvo skelbia
ma, kad spalio 2 d. Bocholte ji rengia cent
rinį tautos šventės minėjimą ir Bocholto 

apylinkės 25 metų sukaktį. Iš programos 
buvo matyti, kad renginys ruošiamas kar
tu su estais ir jo programą atlieka abi tau
tybės.

Minėjimas pradėtas 16 vai. šv. mišiomis, 
kurias ikonicelebravo kunigai tėv. dr. K. 
Gulbinas, V. šarka ir P. Ginčius Liebfrauen 
bažnyčioje. Kun, V. Šarka kvietė melstis 
už Pabaltijo tautų laisvę. Dr. K- Gulbinas 
savo pamoksle lietuviškai 'ir vokiškai aiš
kino, jog Dievas kartais bando ne tik atski
rus asmenis, bet ir tautas, siųsdamas joms 
kančias ir nelaimes. Mūsų tautos nelaimę 
turime kantriai pakelti. Ji turėtų mus pa
mokyti, kaip, atgavus laisvę, kurti švieses
nę ateitį. Pamaldų metu buvo giedamos lie
tuviškos giesmės.

Akademinė, meninė ir pramoginė pro
grama vyko netoli bažnyčios esančioje Pau- 
lusheimo erdvioje, gausiai gėlėmis ir Lie
tuvos, Vokietijos bei Estijos vėliavomis iš
puoštoje salėje. Pradėjo VLB Bocholto apy
linkės reikalų vedėj as P. Rožė, pažymėda
mas, kad šiandien lietuviai ir estai švenčia 
25 metų Bocholte apsigyvenimo metines. 
Jie stengiasi palaikyti tarpusavio ryšius, 
puoselėti savo kalbą ir papročius, kad ir 
būdami toli nuo tėvynės. Kalbėtojas prista
tė svečius: Bocholto viceburmistrą W. 
Schneider, ministerijos referentą Heitz iš 
Duesseldorfe, be tėvynės likusių užsienie
čių rūpinamo įstaigos pareigūnus Weber ir 
Homėnn. iŠ Muenisterio, vietos dekaną kun. 
van Gemmeren, lietuvius kunigus, lietuvių 
ir estų bendruomenių valdybų atstovus.

Viceburmistras Schneider Bocholto mies
to vardu pasveikino estus ir lietuvius, susi
rinkusius švęsti savo šventės, ir palinkėjo 
vietoje prarastos tėvynės susirasti Bochol
te niaują, kuri būtų ne tik gyvenamoji vie
ta, bet ir laisvės, teisingumo bei žmogiško
sios vertybės apsaugos namai,

Kun. V. šarka pabrėžė vieningumą pabal- 
tiečių, kurie laikosi išvien okupuotose tė
vynėse, Sibire ir išeivijoje dr išsilaikys tol, 
kol sulauks laisvės. Kvietė dar stipriau su
glaudinti (gretas. Dėkojo vokiečių tautai už 
paramą ir sveikino vokiečių įstaigų bei 
spaudos atstovus, 'atsilankiusius į šventę.

Programą pranešinėjo J. Petraitis. Jis pa
kvietė VLB Tarybos narį ir Valdybos vice
pirmininką kun, Br. Liubiną skaityti pa
skaitą.

Prelegentas, kalbėdamas lietuviškai, krei
pėsi į bocholtiečrus, prieš 25 metus atvyku
sius į šį miestą ir įleidusius šaknis. Nurodė, 
kad nuo pat pirmos dienos jie ieškojo vie
nas kito ir būrėsi į lietuvišką organizaciją, 
kurią visą laiką 'rūpestingai puoselėjo. VLB 
Valdybos ir savo vardu linkėjo solidarios 
tautinės veiklos ir sėkmės (asmeniniame gy
venime. Išreiškė pasitenkinimą Nordrhein- 
Westfalijos lietuvių, ypač jaunimo organi
zuotumu bei savitarpio (bendravimu, ir siū
lė jį dar laibiau sutvirtinti, kuriant lietu
viškas šeimas.

Kalbėdamas vokiškai, kun. Er. Liubinas 
paaiškino dvigubą šios dienos iškilmių 
prasmę: 25-ąsias estų ir lietuvių šiame 
mieste įsikūrimo metines ir lietuvių tautos 
šventę.

Faktas, kad lietuviai ir estai čia gyvena 
25 metus, kelia klausimą, kodėl jie paliko 
savo tėvynes ir negrįžta namo. Atsakymas 
visiems žinomas: taip pasielgti juos priver
tė sovietinė Okupacija, 'tebesitęsianti iki šių 
dienų, ir teroras.

Š. m. birželio mėnesį lietuviai minėjo 30- 
ąsiais sukilimo prieš Maskvos valdžią meti
nes. Paskaitininkas ilgiau sustojo ties vo- 
kiečių-sovietų karo pradžia 1941 m. ir įspū
dingus pirmuosius Hitlerio laimėjimus, prie 
kurių latsiekimo nemaža prisidėjo lietuvių 
sukilimas ir kurie jį 'apakino. Lietuvių siū
lytoji parama prieš sovietus buvo išdidžiai 
atmesta. Tik po skaudžių pralaimėjimų Ry
tuose vokiečiai ėmė rekrutuoti pabaltiečius. 
Tuo būdu, karui pasibaigus, sąjungininkų 
belaisvių stovyklose šalia vokiečių atsidūrė 
ir pabaltiečių. Nedidelė dalis jų atvyko į 
Bocholtą. Tai tie patys estai dr lietuviai, ku
rie šiandien švenčia 25 metų sukaktį. Jie 
čia vedė vokietes ir įsipilietino, tačiau jų 
vaikiai vadina save lietuviais ir estais, dai
nuoja estiškas ir lietuviškas dainas, dėvi 
tautinius drabužius ir šoka tautinius šokius.

Antrasis šiandieninės šventės pagrindas 
— lietuvių tautinė šventė. Čia prelegentas 
suteikė pagrindines žinias apie mūsų tau
tos 'geografinę padėtį, istoriją, kalbą, apate 
nepaliaujamas pastangas apginti savo lais
vę. Prieš klausytojų alkis iškėlė karžygišką 
Simo Kudirkos šuolį į laisvę ir pastebėjo, 
kad savo paskaitai lietuvių tautinės šven
tės proga užbaigti neranda tinkamesnių žo
džių, kaip tuos, kuriais Kudirka sovietinia
me teisme išdrįso pareikalauti grąžinti Lie
tuvai laisvę.

Po trumpos pertraukos buvo pateikta 
turtinga meninė programa, kurią pradėjo 
estų solistė W. Brinkmann (sopranas), pia
ninu palydima Silvijos Lemkės. Su įsijau
timu ji dainavo estiškai lapie Šiaudą rudens 
vėjuje, Jaunystėje dr Eikš pas mane į na
mus. Solistei ir pianistei įteiktos gėlių 
puokštės.

Nordrhein-Westfalijos lietuvių tautinių 
Sakių 'grupė žvaliai pašoko Suktinį. Džiugu, 
kad grupė susirado naują vadovą, neseniai 
iš Lietuvos atvykusį 'sporto mokytoją R Ši- 
maną. Programą praturtino iš Hamburgo 
atskubėję solistai Schroederiai. Schroede- 
rienė, pasikeisdama su savo vynu, dainavo 
lietuviškai Oi kais sodai do sodeliai, Paukš
tužėli, skrajūnėli, Kur bakūžė samanota, o 
jis, sultingo balso bosas — vokiškai Wun- 
dervoll ist dieser Morgen ir Sag, wairum 
willst du von miir gehen? Gale abudu nuo
taikingai padainavo populiariąją Dich er- 

kenne ich mit verbund'nien Augen. Visoje 
Vokietijoje jau pažįstamas Baltijos kvinte
tas gyvai ir balsingai pasirodė su savo se
nu, 'bet visų mėgiamu repertuaru Kokiais 
keliais bekeliaučiau, Vyrai, prie jūros ir kt. 
ir susilaukė publikos pritarimo.

Estų tautinių šokių grupė, sudaryta iš 
moksleivių, pašoko du liaudies šoklius.

Antruoju išėjimu Baltijos kvintetas bal
singai padainavo keturias dainas — Dun- 
dėkit vieškelėliai, Oi, kaip aš išsiilgau, ir 
kt.

Nordrhein-Westfalijos lietuvių tautinių 
'šokių 'grupė žvaliai pašoko Žiogelį (2 vyrai 
ir 4 mergaitės) ir Lenciūgėlį (keturios mer
gaitės su Jasulaičiu). Ypač didelę įtampą 
turėjo pakelti vyrai, nes tie patys šoka tau
tinius 'šokius ir dainuoja kvintete.

Estų tautinių šokių grupė pašoko du liau
dies šokius, kurių vienas — išdaiginė polka 
— ypač linksmai nuteikė žiūrovus.

Meninę programą 'baigė BALTIJOS kvin
tetas trimis dainomis.

Užbaigos žodį tarė estų grupės pirminin
kas. VLB Bocholto 'apylinkės pirmininkas 
J. Gulbinas padėkojo visiems už apsilanky
mą (dalyvavo-apie 300 lietuvių ir estų bei 
vokiečių), programos atlikėjams už dvasią 
gaivinantį dainos ir choreografinį meną ir 
rengėj'ams, ypač G. Sinkevičiui ir E. Šim- 
kevičienei, už triūsą, rengiant minėjimą.

Po oficialios programos uždarymo niekas 
neskubėjo namo: iki i'šnialktų vyko draugiš
ki pokalbiai, užkandžiaujant ir gurkšno
jant. Šokių kapelai grojant, visi smagiai 
štoko.

Minėj imas rado palankų atgarsį ir vo
kiečių spaudoje. Vietos laikraštis išsispaus
dino reportažą su dainuojančio EfALTUOS 
kvinteto nuotrauka. (VKV Inform.)

MIRUSIEJI

Vytautas Macas, VLB Kaiserslautemo 
apylinkės narys, mirė spalio 29 d. Mainzo 
universiteto klinikose. Buvo gimęs 1932 m. 
spalio 3 d. Pėžaičių kaime, Klaipėdos apskr. 
Tėvas buvo pašto valdininkas. Su šeima at
vykęs Vokietijon, Vytautas mokėsi Vasa
rio 16 gimnazijoje Diepholze. Baigęs 6 kla
ses, įstojo į LS ir 8593 kuopoje buvo ser
žantu. Kurį laiką yra buvęs VLB Kaisers- 
lauterno 'apylinkės sekretorius. Paliko liū
dinčias žmoną Margaritą ir dvi dukreles, 
10 ir 8 metų amžiaus. Palaidotas lapkričio 
2 d. Woerstadte netoli Mainzo, kur gyveno 
su šeima ir tėvais.

OPIUMO VISTIEK BUS

JAV sutarė su Turkija, kad ji nustotų 
auginusi aguonas, iš kurių gaminamas 
opiumais. Apie 70 procentų viso opiumo į 
JAV kaip tik ateina iš Turkijos.

Tačiau pasirodo, kad Turkija, nors gavo 
JAV paramą padėti tiems, kurie nustos au
ginti tą opiumo šaltinį, vistiek davė 150 
tūkstančių leidimų tas aguonas auginti, tai
gi opiumo užteiks per 'akis.

Dabar skiaiičiuoj'ama, kad Kinija turi 775 
mil. gyventojų. O tai sudarytų 21 procentą 
visų pasaulio (gyventojų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRYJE — gruodžio 5 d., 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje. Iš vakaro ir 
po pamaldų 'parapijiečių lankymas pa
gal atskirą pranešimą.

BIRMINGHAME — gruodžio 12 d., 11 vai., 
19, Park Rd. Moseley, Birm. 13. Iš va
karo parapijiečių lankymas. Po pamal
dų a. a. Balio Mozūro paminklo šventi
nimas. Parapijiečių lankymas.

DERBYJE — gruodžio 19 d., 11 vai. Iš va
karo ir po pamaldų parapijiečių lanky
mas pagal atskirus pranešimus.

BRADFORD — gruodžio 5 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — gruodžio 12 d., 12.30 v., 

St. Patricks bažn.
BRADFORD — gruodžio 19 d., 12.30 v.
LEEDS — gruodžio 19 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 v., iš

kilmingos kalėdinės pamaldos.
HALIFAX — gruodžio 26 d., 1 v. p. p.

Dovanos Kalėdoms

GERAS PASIRINKIMAS DOVANŲ 
KALĖDOMS

Gintaro karteliai, sagės, žiedai, segtukai.
Įvairūs medžio drožiniai; tautiniai mote

rų drabužiai, juostos, kaklaryšiai.
Ir, žinoma, naujausios ir senesnės lietu

viškos knygos ir ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės.

Pats laikas pasirūpinti tinkamomis dova
nomis.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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