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KAS REIKALAUJA LIETUVAI LAISVĖS. 
TAS — „NUSIKALTĖLIS“

šių metų gegužės 14 d. įvykus Kaune su
jaudino ne tik Kauno gyventojus, bet su
kėlė plataus atgarsio tarptautinėje spaudo
je. Užsienio korespondentai Maskvoje Ka
lantos susideginimo įvykį plačiai ir objek
tyviai aprašė, pažymėdami, kad R. Kalanta 
susidegino dėl politinių priežasčių, reikšda
mas protestų esamam režimui. Jie taip pat 
tiksliai atvaizdavo tas nuotaikas, kurios iš
siveržė Kauno lietuvių masėse, kada Ka
lantos ląidotuvų metu minia šaukė: „Lais
vės, laisvės, laisvės Lietuvai!“ Būdinga, kad 
užsienio korespondentams nėra leidžiama 
nuvykti į Lietuvą ir vietoje sekti įvykius, 
tačiau jie turi pakankamai patikimų šalti
nių, kurie užtikrina jų žinių objektyvumą.

Kas kita bolševikinė spauda: jos uždavi
nys suniekinti bet kokį politinį antibolše- 
vikinį sąjūdį, kuris vyksta bolševikų pa
vergtose tautose ar net pačioje ruisų visuo
menėje. Jei kas tik veikia prieš Maskvą, tas 
tuoj atsiduria arba kalėjime, arba priver
čiamojo darbo stovyklose, arba beprotna
myje. Ypatingai dabar Rusijoje pasidarė 
madinga politinius priešus apšaukti bepro
čiais nr kriminaliniais nusikaltėliais. Taip 
elgiasi ir lietuvių bolševikinė spauda R. 
Kalantos atžvilgiu. Šit „Gimtasis Kraštas“ 
š. m. gegužės 25 d. numeryje paskelbė pro
pagandinį straipsnį „Visuomenė smerkia“. 
Nekreiptume visiškai dėmesio į tą agitlapio 
melą, jei jis nebūtų veltui platinamas pa>bė. 
gėlių tarpe, kur atsiranda vienas kitas leng
vatikis, kuris nekritiškai virškina bolševi
kinę propagandą.

„GK“ skelbia, kad R. Kalantos nusižudy
mo 'aplinkybėms ištirti buvo sudaryta teis
minė komisija, kuri, išanalizavusi nusižu
džiusiojo užrašus, laiškus, piešinius, tėvų, 
mokytojų, draugų parodymus, nustatė, jog

PAŠA VL YJi:
— Nacionalizuotosios pramonės vado

vams Britanijoje nutarta pridėti po 2.500 
svarų priedo metams (o jie gauna nuo 
25.000 iki 6.750 sv. metams),

— Britų bandymai parodė, kad žiemos 
metu sistemingai vartoj an tieji didesnius vi
tamino C kiekius atsigina slogų.

— Organizacijos „Jėzus komunistiniam 
pasauliui, Ine.“ nauj ausias užsimojimas yra 
paleisti į jūrą šimtus tūkstančių plastiki
nių maišelių su evangelijomis rusų kalba, 
trupučiu šiaudų, kad oras laikytųsi maiše
lyje, ir gabaliuku kramtomosios gumos.

— Baltasis kunigas kartu su keliais ki
tais baltaisiais apsigyveno juodukams skir
toje Dimbazos stovyklų kolonijoje ir 28 die
nas maitinosi tokiomis normomis, kokios 
duodamos ten Pietų Afrikos valdžios apgy
vendintiems 10 tūikst. juodukų (2 uncijos 
druskos, 8 uncijos nugriebto pieno, 4 unci
jos margarino, 20 uncijų pupų ir 7 uncijos 
kukurūzų savaitei), bet po mėnesio taip 
maitindamasis pajutęs visišką abejingumą 
gyvenimui ir net melsdamasis vis galvo
jęs tik apie valgį.

— Amerikiečiai dabar paskelbė britų 
žvalgybos užrašytą telefoninį pasikalbėji
mą tarp Kosygino, kuris tada, 1967 m., 
buvo Londone, ir Brežnevo Maskvoje (bri
tai atidavė užrašą amerikiečiams).

— Laikraščiai primena, kad tie patys 
sovietiniai vadai, kurie dabar Jugoslavijos 
prezidentui Tito įteikė Lenino ordiną, 1948 
metais vadino jį „imperialistų šnipu ir žu
diku“.

— JAV Marylando ir Pensilvanijos vals
tijas 'ryšium su praūžusiu uraganu Agnes 
palietė liūtys ir potvyniai, žuvo ne mažiau 
kaip 120 žmonių.

— Čekų ir slovakų rašytojai, kurių dar
bai laikomi „antisocialistiniais“ ir spausdi
nami ne viduje, bet užsienyje, turės 40 
procentų gaunamojo honoraro mokėti Če
koslovakijos literatūrinin fondan, 40 pro
centų literatūrinei agentūrai, o likusius 
skirti mokesčiams, ir rašytojams liks vien 
apskritas nulius.

— JAV armija tvirtina, kad jai pasisekė 
subombarduoti netoli šiaurės Vietnamo sos
tinės Hanojaus plieno gamybos modernią 
liejyklą.

— Jau aišku, kad dėl svyruojančio sva
ro svetur atostogauti važiuojantieji britai 
turės mokėti apie 3 ir pusę procentų dau
giau.

— Persijoje buvo pakarta moteris, kuri 
nužudė dvi mažas savo podukras.

A + A PETRAS LUKŠAITIS
po trumpos ligos ir sunkios operacijos mi
rė birželio 12 d.

Paliko nuliūdusi žmona, sūnus ir dukra 
ir trys seserys Lietuvoje.

„R. Kalanta buvo psichinis ligonis ir nusi
žudė, būdamas liguistoje būsenoje“. Ir leng- 
vadvasiui Skaitytojui tuoj 'kris į akis, kad 
R. Kalanta, Kauno vakarinės pamaininės 
mokyklos moksleivis, iki 19 m. amžiaus ga
lėjo normaliai lankyti mokyklą ir nebuvo 
psichinis ligonis. Jei jis 'būtų buvęs psichiš
kai nesveikas, mokykla būtų seniai pasiun
tusi į beprotnamį. Ką reiškia bolševikinėje 
sistemoje tėvų, mokytojų, draugų parody
mai? Juk ten kiekvienas bijo netekti tarny
bos arba pakliūti į Sibirą. Nėra bolševiki
nėje sistemoje ir savarankių komisijų. Jos 
sudaromos pagal KP reikalavimus ir direk
tyvas. Būdinga, kad šioje komisijoje vy
riausias psichiatras buvo kažkoks Gutma- 
nas, iš pavardės atrodo svetimtautis, kuris, 
matyt, ėjo ne tik vyr. psichiatro, bet ir vyr. 
politruko pareigas. O ką gali padaryti lie
tuvis, universiteto medicinos profesorius, 
jei jis žino, kad už teisingą diagnozę jis at
sidurs gatvėje, kaip bedarbis. Todėl tokių 
komisijų analizės tėra tik KP bosų nusta
tytoms tezėms pagrįsti ir masėms apgaudi
nėti.

Maža garbės daro „GK“ ir jo ginamam 
okupaciniam režimui Lietuvoje, kai skel
biama, jog „šiuo tragišku įvykiu pasinau
dojo grupelė dykaduoniaujančių, kurie, 
kurstomi neatsakingų asmenų, trikdė mies
te rimtį, pažeidinėjo viešąją tvarką. Kas 
tie pažeidėjai? „Kauno tiesos“ laikračiui 
miesto prokuratūra pateikia pavardes. Tai 
devyniolikmetis Alvydas Jasiukaitis, bai
gęs 6 klases, ne sykį teistas už chuliganiz
mą, dvidešimtmetis Alfredas Juškėnas. 
anksčiau teistas už vagystes, nežinia iš ko
kių lėšų gyvenantis Henrikas Monkevičius, 
septyniolikmetis moksleivis Ričardas Tri- 
čauSkas, išžaginęs su 'kitais asmenimis pen
kiolikmetę A. P., ir kiti“. Kodėl „Kauno tie
sa“ anksčiau neskelbė nieko apie tokias 
jaunimo nedorybes Lietuvoje? Atrodo, kad 
keli šimtai ar tūkstančiai Kauno jaunimo 
yra kriminaliniai nusikaltėliai, ištvirkė
liai. Tai kokia gi ten sistema viešpatauja, 
kur moksleiviai jau nuo 17 m. išžagina 
mergaites? Ar visa tai nėra tik bolševiki
nės prokuratūros išgalvojimas post factum, 
kada, reikia masinį politinį lietuvių išsi
veržimą suniekinti? Mes gerai žinome, kad 
■bolševikinė mokykla jaunimą morališkai 
žaloja, bet mes netikime, kad jaunuoliai, 
kurie dalyvavo R. Kalantos laidotuvėse ir 
šaukė „Lietuvai laisvės“, būtų kriminalis
tai ir degeneratai.

Nestebina mūsų ir tas faktas, kad bolše
vikinės propagandos įstaigos privertė ir Ka
lantos tėvus parašyti tokį pareiškimą, ku
ris smerktų nesusipratusi elementą ir pa
geidautų „didžiausios paramos mūsų šei
mai — ramybės“. Tėvų norą galima ir taip 
suprasti: palikite mus ramybėje su savo 
bolševikine propaganda!

Kas ta Kauno visuomenė, kuri „vieningai 
pasmerkė chuliganų išpuolius“? Tai Kau
no KP varovai, kurie surinko parašus iš 
vieno kito studento, kažkokio „darbo did
vyrio“ Sikorskio, nusipelniusio meno vei
kėjo Ratkevičiaus, pataikūno poeto Drilin- 
gos etc. Kokią teisę jie turi kalbėti visuo
menės vardu, kada toji visuomenė yra po
licinio ir diktatūrinio režimo įbauginta, pri- 
terorizuota ir negalinti savo valios laisvai, 
demokratiškai pareikšti.
^Ne tik „dori ir sąžiningi Kauno miesto 

gyventojai“, bet ir mes nuoširdžiai užjau
čiame Kalantų šeimą, o taip pat užjaučia
me ir tuos nelaimingus bolševikų propa
gandistus, kurie, skelbdami melą, neraudo- 
nuoj a.

PIRMAS TOKS DIDŽIULIS
Leeds leidžiamasis „The Yorkshire Post“ 

birželio 21 d. išsispausdino George Tynda
le straipsnį apie pavergtąsias Europos tau
tas, remdamasis pasikalbėjimais Bradfor- 
de su atskirų tautybių atstovais.

Rašydamas apie Lietuvą, primena R. Ka
lantos susideginimą ir po to kilusias riau
šes, katalikų ir intelektualų protestus, areš
tus, grūdimą į beprotnamius. Suminėjęs ka
talikų protestą, autorius rašo:

„Tai pirmas toks didžiulis protestas nuo 
to laiko, kai 50.000 lietuvių žuvo iš tiesų 

j niekada nepaskelbtame kare prieš rusus 
1 tarp 1944 ir 1955 m. Po karo kiti 50.000 mi
rė kalėjimuose, o šeštadalis gyventojų bu
vo išsiųsta į Sibirą“.

PATVIRTINTI LENKIJOS VOKIŠKU 
ŽEMIŲ VYSKUPAI

Lenkijai priskirtose vokiškose žemėse 
1967 m. buvo patvirtinti 4 vyskupai apašta
liškų administratorių titulais, nes anuomet 
dar tos srities suverenumas nebuvo nu
spręstas tarptautinėmis sutartimis.

Dabar tai sričiai patvirtinti 6 vyskupai 
rezidentai. O tai reiškia, kad Vatikanas, 
remdamasis Vakarų Vokietijos-Lenkijos su
tartimi sienų Griausimu, tų žemių suverenu
mą pripažįsta Lenkijai.

Spaudos konferencija
Pavergtųjų Tautų Savaitės metu birže

lio 27 d., 12 vai., St. Bride bažnyčios salėje, 
kuri yra Britų spaudos centre — Fleet 
Street, įvyko spaudos konferencija. Su ma
lonumu tenka pastebėti, kad šiais metais 
į spaudos konferenciją atvyko keletas žy
mių žurnalistų, kurių tarpe buvo ir Daily 
Telegraph žurnalistas David Floyd.

Konferenciją atidarė ir pravedė Don 
Martin. Jis supažindino dalyvius su Pa
vergtųjų Tautų Savaitės programa, vyks
tančia ne tik Londone, bet ir kituose Ang
lijos miestuose.

Kiek ilgiau jis kalbėjo apie Eritish Lea
gue for European Freedom delegaciją, ku
rią pirmadieni, birželio 26 d„ priėmė Bri
tų Užsienio reikalų ministerijos atstovai. 
Pabrėžta, k.ad delegacija buvo šiltai priim
ta. Priėmimo metu buvo įteiktas visų tau
tybių bendras memorandumas, o po to vy
ko pasikalbėjimas, kuris užtruko daugiau 
kaip valandą. Lietuvių ir latvių atstovas 
ypač pabrėžė ir 'atkreipė dėmesį į šiais ar 
kitais metais žadamąją šaukti Europos sau
gumo konferenciją, kurios iniciatorė yra 
Sov. Rusija. Lietuvių ir latvių didžiausias 
rūpestis, kad tos konferencijos metu Brita
nija ir kitos vakarų valstybės nepripažintų 
dabartinių Sov. Sąjungos sienų, kurias ji 
išplėtė smurtu ir jėga. Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas pabrėžė, kad Britų vy
riausybė nemano sutikti su tokiais Sov. 
Rusijos reikalavimais, ir kaip pavyzdį jis 
nurodė, kad Britanijoje tebėra Pabaltijo 
atstovybės, ir nematoma jokio pagrindo, 
■kodėl jos ir toliau neegzistuotų.

Toliau spaudos konferencijos pirminin
kas atkreipė spaudos atstovų dėmesį į tai, 
kad jie savo rankose turi lietuvių paruoštą 
informaciją su atitinkamais priediniais do
kumentais. Plačiai ir išsamiai jis supažin
dino spaudos atstovus su to rašto turiniu 
ir pridėtais dokumentais. Į spaudos atsto
vų klausimus atsakinėjo lietuvių atstovas 
— DBLS sekretorius.

Po to pasisakė ir kitų tautybių atstovai ir 
atsakinėjo į iškeltuosius klausimus.

Pavergtųjų Tautų Savaitės programa 
Londbne pradėta pamaldomis All Soul's 
bažnyčioje sekmadienį, birželio 25 d. Po 
pamaldų apie 400 žmonių minia nužygiavo 
prie nežinomojo kario kapo, ir ten žuvu
sioms kovoje už laisvę pagerbti buvo padė
tas vainikas.

Tenka pasidžiaugti, kad šiais metais su
silaukta didesnės paramos ir dėmesio iš 
britų pusės, ir. be abejo, tai duos atitinka
mų vaisių kovoje už pavergtųjų tautų lais
vę. (a. p.)

KAS PATEIKTA SPAUDAI?
Pavergtųjų Tautų Savaitės proga suorga

nizuotoje spaudos konferencijoje Britanijos 
spaudai lietuvių pateiktoje informacijoje 
primenama, kad Savaitė kaip tik supuola 
su pastaraisiais įvykiais Lietuvoje — ma
siniais areštais, bylomis ir sustiprinta prie
spauda.

Primenama, kad Lietuvai tragiškai buvo 
atimta teisė naudotis savo vieta Europos 
tautų tarpe 1940 m„ kiai rusų daliniai ją 
okupavo ir ji prievarta buvo įjungta į Sov. 
Sąjungą. Nuo tada pradėtos pažeidinėti pa
grindinės žmogaus teisės, imta persekioti 
religija, vykdyti genocidas, rusinamas, iš
naudoti krašto ekonomiją ir naikinti tau
tinės tradicijos ir kultūra, tremti lietuviai 
į darbo stovyklas Sibire, užgniaužti visokia 
tautinė veikla ir vykdyti žiaurus teroras — 
štai tie pagrindiniai dalykai, kurie vyko so
vietams valdant Lietuvoje.

Tačiau, kaip sakoma tame pareiškime 
spaudai, lietuvių dvasia išliko nepalaužta 
ir niekad nesusilpnėjo jų noras atgauti tau
tinę nepriklausomybę. Kova už laisvę reiš
kėsi įvairiomis formomis. 1941 m. buvo su
kilimas; partizaninis karas, prasidėjęs nuo 
okupacijos pradžios, buvo nutildytas tik 
penkiasdešimtaisiais; pabėgimas į laisvę A. 
ir J. Erazinskų; Simo Kudirkos ir V. Simo- 
kaičio bandymas pabėgti iš Lietuvos; vieši 
pasireiškimai dėl religijos persekiojimo ir 
vėliau sekusieji kum. Bubnio, kun. Zdebs- 
kio ir kun. Šeškevičiaus teismai: tai tik 
keli pavyzdžiai lietuvių pastangų atstatyti 
savo nepriklausomybę. Svarbu dar, sako
ma, priminti, kad net ir mažiausias sujudė
jimas Sov. Sąjungoje griežtai baudžiamas, 
dėl to kiekvienas prasiveržęs protestas su
silaukia liūdnų pasėkų. Dėl to neabejotina, 
kad yra žymiai daugiau protesto pavyz
džių, apie kuriuos žinios nepajėgia prasi
skverbti į Vakarus.

Primenami paskutinieji Kauno įvykiai ir 
areštai ryšium su jais, taip pat Varėnoje 
susideginęs jaunuolis, kurio net pavardė 
nuslėpta.

Primenamas ir 17.000 katalikų protestas 
ir jo istorija.

Priedo — spauda supažindinta su Vliko 
■pirmininko dr. J. K. Valiūno raštu Jungti
nių Tautų gen. sek. Kurtui Waldheimui dėl 
katalikų protesto, kad negirdėti, ar su juo 
buvo kas nors padaryta, kaip prašytojai 
reikalavo. Pateikti to katalikų laiško ir pro
testo tekstai.

Tai buvo sukilimas
LIETUVA ŠVEICARIJOS SPAUDOS 

PUSLAPIUOSE

R. Kalantos tragiškai mirčiai ir jos ap
linkybėms nagrinėti Šveicarijos spauda pa
rodė daug dėmesio.

Bazelio National Zeitung gegužės 24 d. 
rašė: „Vieno kataliko darbininko susidegi
nimas duoda akstiną sukilimui Lietuvoje“. 
Toliau tas pats laikraštis sako: „Išsireiški
mas sukilimas šiuo atveju neatrodo perdė
tas, nes daug pranešimų 'bylojo apie pasta
tų padeginėjimus įvykių eigoje“. Nagrinė
damas tautinį judėjimą Lietuvoje, laikraš
tis, tarp kita ko, pastebi: „Visose trijose 
Baltijos respublikose, 'bet ypač Lietuvoje, 
gyvas yra tautinis judėjimas, kuris po 
įjungimo į TSRS 1940 metais dar sustiprė
jo“.

Neue Zuercher Zeitung, pranešdamas 
apie sukilimą Kaune, rašo: „Kad neramu
mai prasidėjo Kaune, o ne šiandieninėje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, nėra joks atsi
tiktinumas, nes Kaune lietuviškasis elemen
tas yra kompaktiškesnis ir daugiau susi
pratęs“.

Kauno sukilimą taip pat aprašė kiti Ciu
richo laikraščiai: Tages Anzeiger, die Tat, 
Neue Zuercher Nachrichten ir Blick.

Tuo tarpu Šveicarijos katalikų spauda 
paskutiniu metu daug dėmesio skiria baž
nyčios persekiojimui Lietuvoje. Birželio 10 
d. Die Ostschweiz atspausdino ilgą ir išsa
mią studiją apie lietuvių tautą ir apie ka
talikų bažnyčios būklę pavergtoje Lietuvo
je. Straipsnis pradedamas 14-tuoju šimt

SEPTYNIOS dienos
Svaras svyruoja ir smunka

Pajutusi pavojų savo svarui, Britanijos 
vyriausybė apsisprendė šįkart ne imti at
sargas ar užsienio paskolas, bet palikti jam 
pačiam nusistovėti ir tarptautinėje rinkoje 
parodyti, ko jis vertas.

Finansininkų nuomone, tai, šiaip ar taip, 
reiškia jo nuvertinimą. Bet pats toks svy
ravimas gali būti ilgas, net iki pusmečio.

Ką daryti Libanui?
Palestiniečiai iš Libano užpuldinėja Iz

raelį. Dėl to Izraelis vykdė jau du puoli
mus, ir antrojo metu 18 žmonių užmušta, 
12 sužeista.

Bet Libanas, nedidelis kraštas, nežinąs, 
ką daryti. Jis nedrįstąs sudrausminti pa
lestiniečių, kad neprasidėtų viduje pilieti
nis karas. Jis nedrįstąs ir karo su Izraeliu 
pradėti, nes per menkos jėgos.

Kritikai sutvarkyti
Tvirtinama, kad pastarieji areštai Sov. 

Sąjungoje nutildė protesto judėjimą.
Kai kurie žymesni kritikai buvo paso

dinti kialėjiman, kai kurie išsiųsti į užsienį, 
o kai kurie tebėra laisvi, bet laiku nebe
išėjo „Bėgamųjų įvykių kronika“, kurioje 
būna aprašomi pasipriešinimo ir kovos fak
tai.

Taikos viltys
Nors Šiaurės Vietnamas nelinkęs į taiką, 

bet tikimasi, kad artimiausiomis savaitėmis 
Kinija ir Sov. Sąjunga palenks jo vadus su
daryti paliaubas.

Tokia galimybė įskaitoma į nuopelnus 
prez. Nixono patarėjui dr. Kissingeriui, ku
ris dabar buvo Kinijoje ir tarėsi su jos 
min. pirm. Čou Enlajum.

Zacharovas kritikuoja režimą
Nepaisant areštų, Sov. Sąjungos akade

mikas fizikas Zacharovas paskelbė naują 
kritišką pareiškimą, tvirtinantį, kad sovie
tinė visuomenė yra apatiška, veidmaininga, 
apsėsta smulkaus egoizmo ir slepiamo žiau
rumo. Totalinis valstybės kišimasis į žmo
nių gyvenimą reiškiąsis atleidinėjimu iš 
darbo, atsisakymu duoti leidimus apsigy
venti.

Pavėluota 6 savaitėmis
Sov. Sąjungoje einančio pogrindinio biu

letenio „Bėgamųjų įvykių kronikos“ Nr. 25 
išėjo 6 savaitėmis pavėlavęs ir pradėtas 
platinti Maskvoje.

Pavėluota dėl ypatingo slaptosios polici
jos budrumo.

Antijaponiškas pareiškimas
Taiwano (Formozos) kariniai laivai pa

siryžę aplankyti Japoniją.
Bet toks užsimojimas sukėlė Kinijos pyk

tį. Jos „Liaudies dienraštis“ laiko tokį už
simojimą akivaizdžia provokacija, ir Šato 
vyriausybė tuo dar kartą parodanti savo 
neatlaidžią antikinišką politiką.

Gandi ir Butto susitiko
Tartis abiems kraštams rūpimais reika

lais susitiko Indijos min. pirm. Gandi ir 
Pakistano prez. Butto. 

mečiu ir baigiamas šiomis dienomis. Tarp 
kitko laikraštis rašo: „Iš 3,1 milijonų gy
ventojų katalikai sudaro daugiau kaip 2 
milijonus tikinčiųjų, kai tuo tarpu komu
nistų partija tepriskaičiuoja 100.000 narių“. 
Toliau die Ostschweiz aprašo kunigų Gy
lio, Bubnio, Zdebskio ir Šeškevičiaus by
las. Paminėdamas Lietuvoje rinkimą 17.000 
parašų, reikalaujančių daugiau laisvės reli
gijai. laikraštis baigia: „Lietuvių tautos 
drama ir kančios yra didelės. Ar nori ko
munistai savo spaudimą padidinti iki to
kio laipsnio, kad — neišvengiamam spro
gimui atėjus — galėtų bažnyčią ir tautą 
tuo pačiu smūgiu sunaikinti? šiuo metu to
kia politika turėtų nemalonių pasekmių ir 
sovietų tiek vidaus, tiek užsienio politikai"

Katalikiškos krypties Solothurner Nach
richten birželio 13 d. išsamiai aprašo komu
nistų partijos katalikų bažnyčiai Lietuvoje 
taikomąsias represijas.

Tokiu būdu Lietuvos klausimas buvo la
bai aktualus Šveicarijos spaudoje paskuti
nių dviejų mėnesių laikotarpiu.

J. J.

DAR KITI LAIKRAŠČIAI APIE ANTRĄJĮ 
SUSIDEGINIMĄ

Apie Varėnoje susideginusį jaunuolį, be 
mūsų jau minėtųjų Britanijos laikraščių, 
birželio 14 d. dar rašė „The Times“, „The 
Scotsman“, „The Yorkshire Post“, „Liver- 

I pool Daily Post“, „Western Mail“ ir kai 
kurie kiti, dalis plačiau primindami ir 

' ankstesniuosius įvykius.

Nauja Italijos vyriausybė
Krikščionių demokratų atstovas Andreot

tis priėmė prez. Leonės pavedimą sudaryti 
po karo 34-ją Italijos vyriausybę.

Ją sudarys krikščionys demokratai, so
cialdemokratai ir liberalai.

Rinkimai lapkričio mėnesį
Kancleris Eirandtas pareiškė, kad jis no

rės turėti parlamento rinkimus lapkričio 
mėnesį, norėdamas išspręsti daugumos 
klausimą (Vokietijos parlamente vyriausy
binė koalicija teturi tik poros atstovų dau
gumą).

Kinietiška iniciatyva
Kinija vadinamosios kultūrinės revoliu

cijos metu finansinę iniciatyvą laikė „im
perialistiniu ir kapitalistiniu triuku“.

Dabar vėl tai peršama kaip priemonė 
padidinti gamybai, ypač žemės ūkyje.

Brazilijos valdančiųjų susirūpinimas
Jau aštuonetas metų, kai Braziliją valdo 

karinė vyriausybė, suvaržiusi laisves.
Kol kas stipriausią balsą prieš tuos var

žymus kelia katalikų Bažnyčios vadovai. 
Bet dabar jau pradeda vyriausybę kriti
kuoti net ir kai kurie kariniai vadovai.

100 areštuotų ukrainiečių
Pogrindinė „Bėgamųjų įvykių kronika“ 

rašo, kad šiais metais Ukrainoje areštuota 
daugiau kaip 100 įtariamų nacionaline 
veikla.

Lenino ordinas dr. Castro
Sov. Sąjunga Lenino ordinu apdovanojo 

Kubos diktatorių dr. Castro.
Sov. Sąjungos didvyriu jis buvo padary

tas 1963 m.

Prieš tuštaujančius pastatus
Britanijos vyriausybė pasiryžusi imtis 

priemonių prieš tuos savininkus, kurie lai
ko pastatus, ypač įstaigų reikalui statytus, 
tuščius net po keletą metų, kad galėtų už
dirbti, kai sklypų ir namų kainos kyla.

Bet vieno 33 aukštų pastato savininko 
atstovas tvirtina, kad Londono centre jo 
firmos pastatytasis 33 aukštų pastatas sto
vi tuščias jau 8 metus, ir niekas neno
rįs nuomoti.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Pr enumeratos kaina metams 3,50 sv„ do
lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
joje — DM 30.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

1



t EUROPOS LIETUVIS Nr. 27 (1217)

PL JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI Bychovco kronika
Jau esame rašę, kas Jaunimo Kongrese 

atstovaus D. Britanijos lietuvių jaunimui. 
Dabar norime platėliau supažindinti su 1 
jais.

Petras Petkevičius gimęs Wolverhamp- 
tcne 1952 m. 'birželio 24 d.

Baigęs pradinę mokyklą, įstojo į viduri
nę, kurią baigė 12 O. L. ir 2 A. L. iš fizikos 
ir bendrųjų mokslų. Mokydamasis viduri
nėje mokykloje, priklausė Wolverhampton o 
sporto klubui „Vilčiai“.

Dabar studijas tęsia Thames Polytechni- 
kume t/. A. Business studies.

Tiek vidurinėje mokykloje būdamas, tiek 
dabar dalyvauja mokyklos sportiniame gy
venime. 1 aaa buvo ir dabar yra krepšinio 
Komandos kapitonas. Polytechnikume žai
džia lutbolo komandoj e.

Puweš kiek laiko mirė jo motina, palikda
ma jį tėvo globai.

Aleksas hlavaCKas gimęs Prestone 1954 
m. balandžio 15 d. Dabar gyvena Manches- 
teryje, mokosi elektrotechnikos ir muzikos, 
yra lietuvių skautų Anglijos rajono Man- 
cnesterio .Maironio draugovės draugininkas. 
Kai IVlanchesteryje būna lietuviškos pamal
dos, jis jose vargonauja. Mėgsta stovyklau. 
ti — niekada nepraleidžia nė vienos vasa
ros stovyklos.

Andrius Juras, 22 metų amžiaus, gimęs 
ir gyvenąs Londone. Baigęs vidurinį moks
lą, mokėsi Mayfield College, Tunbridge 
Wells, Sussex. Mayfield College buvo Rug
by futbolo komandos kapitonas. Baigęs 
mokslą College, įstojo į Londono universi
tetą studijuoti teisę, o atliekamu laiku 
padeda tėvui prekyboje, žaidžia Woodford 
Rugby futbolo komandoje, ir ne kartą rung
tynių aprašymuose jo pavardė buvo mini
ma kaip „Man of the Match“. 1965 ir 1967 
m. yra dalyvavęs jaunimo suvažiavimuose 
Vasario 16 gimnazijoje.

Rimvydas Pilkauskas gimęs Oldhame 
1954 m. lapkričio 26 d. Dabar gyvena Not- 
tinghame su savo motina, nes tėvas prieš 
porą metų mirė. Mokosi Peoples College of 
Further Education Nottinghame ir laiko eg
zaminus Mechanical ir Electrical Enginee
ring T. 2 Level. Tikisi pasiekti Stewards for 
Draughtsman. Dalyvauja L. S. S. Anglijos 
Rajono skautuose. Mėgsta sportą — žai
džia futbolą, plaukioja valtimi, daug skai
to ir važinėja.

Vanda Galbuogytė iš visų kongreso atsto
vų yra vyriausioji amžiumi. Gyveno Not-

TAS DIDYSIS SUBUVIMAS
XIX — JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITĖ

Vokietijos lietuvių visuomeninės organi
zacijos, globojamos Lietuvių Bendruome
nės Vokietijoje, ruošia XIX-ją lietuviškųjų 
studijų savaitę liepos 17-23 d. d. Rotten- 
burgo vyskupijos katalikų akademijoje — 
7000 Stuttgart-Hohenheim, Paracelsus-Str.
91, telefonas 0711-253 193.

Studijų savaitei numatyta tokia progra
ma: liepos 17 d., pirmadienį, 20 vai.: susipa
žinimo vakaras.

Liepos 18 d., antradienį, 9.30 vai.: atida
rymo kalba — dr. K. J. ČEGINSKAS, 
Uppsala (Švedija); 10.00 vai.: Nūdienės 
Lietuvos švietimo problemos — prof. dr. 
A. RUKŠA, Augsburgas; 20.00 vai.: prof. 
R. VAIŠNYS, JAV, chemikas — (paskaitos 
temia dar nežinoma).

Liepos 19 d., trečiadienį, 10.00 vai.: Ka
talikų Bažnyčios vaidmuo ir būklė Lietu
voje ir Lenkijoje — kun. lie. R. KRASAUS
KAS, Roma; 16.30 vai.: Lenkijos lietuvių 
gyvenimas, jų požiūris į šiandieninę Lietu
vos būklę ir išeivijos lietuvius — dr. Ona 
VYŠNIAUSKIENĖ, Nykoeping (Švedija); 
20.00 vai.: Juozo Naujalio muzikinė veikla 
— kun. prof. L. BUDRECKAS, JAV (skai
tys 'kun. K. Senkus).

Liepos 20 d., ketvirtadienį, 10.00 vai.: Vo
kietijos LB istorinė apžvalga: apylinkės — 
kun. lie. B. LIUBINAS, Kaiserslauternas; 
20.00 vai.: A. a. profesorius dr. Zenonas 
Ivinskis — kun. prof. dr. P. RABIKAUS
KAS, Roma.

Liepos 21 d., penktadienį, 10.00 vai.; Tau
tiškumo ir religijos santykis — kun. prof, 
dr. J. JŪRAITIS, Sittenas (švede.); 16.00 
vai.: Pranešamas iš Jaunimo Kongreso ir 
IV Tautinių šokių Šventės — A. BALKUS, 
Stuttgartas, A. HERMANAS, Muenchenas; 
20.00 vai.: TĖVYNĖS VALANDĖLĖ: dr. K. 
J. ČEGINSKAS — Laisvės kovos pokario 
Lietuvoje; B. GAILIŪTĖ-SPIES — solo 
dainos, ir kt.

Liepos 22 d., šeštadienį, 10.00 vai.: Pir
moji Lietuvos Respublikos konstitucija — 
dr. J. NORKAITIS, Stuttgartas; 16.00 vai.: 
Sportas, tauta, individas — Rita GARBA- 
ČIAUSKAITĖ, Zuerichas (Šveicarija); 
20.00 vai.: Koncertas: pianistė Raminta 
LAMPSAITYTĖ, JAV/Berlynas, solistė 
Bronė GAILIŪTĖ-SPIES, Mouland, Belgi
ja; Linksma vakaris.

Liepos 23 d., sekmadienį, 10.00 vai.: Pa
maldos; 11.00 vai.: Savaitės darbų įverti
nimas, pasiūlymai sekančiai savaitei; Užda
rymas.

Savaitės metu veiks dail. A. KRIVICKO 
suruoštos parodos: „Lietuvos gamta“ 
(leidiniai, žemėlapiai); a. a. prof. dr. Z. 
Ivinskio darbai ir fotografijos; dail. E. GA- 
PUTYTĖS, Anglijoj, piešiniai.

Popiečiais vyks organizacijų posėdžiai. 

tinghame, Bradforde, muzikos ir dainos mė
gėja. Anglijos lietuviai gerai ją pažįsta, 
ypač iš koncertų. Prieš kelis mėnesius iš
vyko į Ameriką ir ten spėjo savo talentą 
parodyti. Kongreso metu dalyvaus „Talen
tų vakare“, atstovaudama talentingajam 
Anglijos jaunimui.

Aras Gasiūnas gimęs Australijoje, Mel
bourne, 1951 m. vasario 16 d. Tenai lankė 
pradinę mokyklą ir baigė gimnaziją. Aust
ralijoje dalyvavo skautuose. Dabar lanko 
Manchester!© universitetą ir studijuoja 
elektrotechniką. Yra jaunimo sąjūdžio pir
mininkas.

Nijolė Kutkutė gimusi 1953 m. balandžio 
7 d. Anglijoje. Gyveno Rochdalėje ir ten 
baigė pradžios mokyklą ir gimnaziją. Veik
li skautė, ir gyvai dalyvauja lietuvių veiklo
je. Dabar studijuoja mikrobiologiją Queen 
Elizabeth College Londone.

Jonas Podvoiskis gimė 1950 m. rugpjūčio 
6 d. Manchesteryje. Tenai baigė pradinę 
mokyklą ir gimnaziją, studijavo elektro
techniką iki H. N .C. level 4r šiais mietais 
baigė. Veikliai dalyvauja lietuvių bendruo
menėje ir yra Jaunimo Sąjūdžio sekreto
rius.

PAMINKLAS DR. P. GRIGAIČIUI

Prieš trejetą metų mirusiam „Naujienų“ 
redaktoriui dr. Pijui Grigaičiui, kuris il
gus metus ne tik tą dienraštį redagavo, bet 
dar sekretoriavo ir vicepirmininku buvo 
ALToje, gegužės 29 d. pastatytas skulpto
riaus R. Mozoliauisko suprojektuotas pa
minklas.

Dr. P. Grigaitis palaidotas Chicago® Lie
tuvių tautinėse kapinėse.

Vladas šlaitas

RUDENIO DIENĄ

Dabar labai retai 
būna dangus be debesio, 
ir jeigu būna 
kartais dangus be debesio, 
tada prisimenu namus, 
ir toks graudumas 
mane užlieja rudenio vienatvėj.

Iš spaudai paruošto eilėraščių rinkinio

PRO VYŠNIŲ SODĄ

ekskursijos, bus rodomi lietuviški filmai i 
Lietuvos ir JAV.

Savaitę modernios dr. K. J. ČEGINSKAS 
dvasiniu aptarnavimu rūpinsis kun. prof 
J. JŪRAITIS; meniniais reikalais — dr. J. 
GRINIUS, dail. A. KRIVICKAS ir kun. K.
SENKUS; organizaciniais — Alina GRI
NIENĖ ir stud. M. LANDAS.

Prašome iki liepos 1 d. registruotis šiuo 
■adresu: Alina Grinius, 8000 Muenchen-50, 
Diamantstr. 7.

Kambarys dienai kainuos 9 DM., mais
tas — 18 DM. Norintieji gyventi ne akade
mijos patalpose, galės užsisakyti iš vakaro 
pietus ir vakarienę 'akademijoje.

Nedirbančiam jaunimui pragyvenimą ir 
dalį kelionpinigių bus galima apmokėti. 
Prašome grupuotis į automašinas, kad ke
lionės būtų pigesnės.

Traukiniais' atvykstantiems patogiausia 
pasiekti kat. akademiją autobusais, kurie 
stovi prie pat gel. stoties. Važiuoti ilki Plie- 
ningen-Garfbe sustojimo.

Automobiliais vykstantieji išsuka iš au
tostrados Stulttlgairt-Flughrjffen-Echterdliri- 
gen.
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| PIRMIEJI SMŪGIAI Į
1 ANICETAS BUČYS |

Keturių veiksmų drama 
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

7 scena

BALČIŪNIENĖ Aš tik dabar tamstų pamačiau!
VYTAUTAS Sveika, mamyte.
BALČIŪNIENĖ (sveikindamasi) Marytė vis dar 

negrįžta.
VYTAUTAS Aš gavau jos laiškutį, čia. Ji žada 

šiandien grįžti.
BALČIŪNIENĖ O aš taip rūpinausi.
BALČIŪNAS Tu, motin, nekantrauji. Tas moky

tojų suvažiavimas galėjo užsitęsti, o, be to, ji 
norėjo su Algimantu susitikti.

BALČIŪNIENĖ Dabar aš rami. Ačiū tamstai už 
tą gerą žinią.

BALČIŪNAS O dabar aš nekantrauju. Sakyk, 
sveikas, kokia ta kita žinia?

BALČIŪNIENĖ Dievulėliau, kokia žinįia, apie 
ką?

VYTAUTAS Matote, kai buvau Kaune agronomų 
suvažiavime, jau buvo prisiminta apie žemės

Atsimenu, mokykloje tik iš vadovėlių su
žinojome Lietuvos metraščio teorijas apie 
lietuvių kilmę iš romėnų, kunigaikštį Pale
moną ir (kitus panašaus dalykus. Tokios teo
rijos, žinoma, yra fantazija, nieko bendra 
neturinti su istorija, bet anų laikų mokyk
liniai vadovėliai į jas žiūrėjo, kaip į tam 
tikro laikotarpio Lietuvos didikų pastan
gas atsikratyti bent tokiu 'būdu lenkų pūti- 
mosi, kad bajorystės ir visokios didikystės 
lietuvių buvo gautos iš jų malonės.

Taigi, dabar tas ir kitas panašias teori
jas galima jau pasiskaityti lietuviškai, nes 
Vilniuje neseniai (dar 1971 m. data) išleis
tas Lietuvos metraštis — Bychovco kroni
ka, iš kurios ir .ana fantazija apie lietuvių, 
kilmę iš romėnų anuomet patekdavo į vado
vėlius.

Aišku, tas metraštis nėra viskas fanta
zija. Jame yra ir tikros istorijos. Tik be 
istoriko pagalbos eiliniam skaitytojui būtų 
neįmanoma atskirti, kur yra istorija, o kur 
fantazija, kur tikri, tyrinėjimais patvirtin
ti istoriniai faktai, o kur jie yra klaidingi. 
Dėl to arti 400 puslapių sudarančioje kny
goje pati Bychovco kronika teužima tik ar
ti 150 puslapių, o visa kita yra istoriko 
Rimanto Jaso darbas —■ įžanga ir aiškini
mai.

Knygos įžangoje istorikas R. Jasas ir pra
deda šio Lietuvos metraščio pristatymą 
skaitytojui tvirtinimu, kad slavų kalba ra
šytoji Bychovco 'kronika yna vienas įdo
miausių Lietuvos valstybėje sukurtų doku
mentų, kuris jungia istorinio šaltinio, poli
tinės publicistikos ir grožinės literatūros 
elementus. Iš įžangos mes sužinome ir tai, 
kodėl tas metraštis vadinamas Bychovco 
kronika. Susipažįstame ir su kronikos kil
me, nes jai 'aiškinti skirtas visas straipsnis. 
Mes sužinome, kad ši kronika buvo rasta 
Bychovco dvaro bibliotekoje, laikoma pa
čia pilniausia Lietuvos istorija iki XVI 
amž. vidurio, ir originalo įkalba pirmasis ją 
paskelbė XIX amž, pirmosios pusės žy
miausias romantinės krypties lietuvių isto
rikas Teodoras Narbutas. Jis tą kroniką 
ąlačiai panaudojo savo istorijai. Kai ta 
nronika pasirodė, S. Daukantas sakė, kad 
risi jos laukė, kaip ištroškęs vandens lašė
to. Kadangi tarp pirmojo ir antrojo pa
saulinių karų Bychovco kronikos rankraš- 
;is dingo, tai buvo net 'kilę abejonių, ar iš 
rišo toks dalykas egzistavo, ar jos nėra 
tartais parašęs pats T. Narbutas, bet po 
iio karo surastieji laiškai paliudijo, kad 
aronikos tikrai būta.

žinoma, kiek bebūtų tai brangus doku
mentas ta Bychovco kronika, jis tegali būti 
Tritiškai naudojamas, į istorines legendas 
niūrint kaip į legendas, iš <kitų šaltinių at
einant datas, kur jų nėra, atstatant įvykių 
eisingą tvarką, kur jie sumaišyti, į tiesio- 
inę 'kalbą žiūrint vien tik kaip į literatū- 
inę 'puošmeną. Šitaip ir daro istorikas, įva
dinėse pastabose supažindinęs skaitytoją su 
rronikos istorija, turiniu ir ypatybėmis, o 
įaskui dviejų šimtų puslapių pastabose- 
.iškinimuose palydėdamas kiekvieną sutik- 
.ąjį neaiškumą, patvirtindamas, kur faktas 
eisinigas, pataisydamas, kur jis iškraipy
tas.

Aprūpintas tokiais 'aiškinimais, metraš
tis pasidaro ypač vertingas dokumentas ir 
istorikui ir eiliniam skaitytojui, kuris 
trokšta susipažinti su pagrindiniais istori
jos šaltiniais. Istoriko pastabos jam padeda 
surasti, taip sakant, tikrąją teisybę.

(k. pi.)
Savo 'skaitytojams susipažinti spausdina - 

namės Bychovco 'kronikos skyrelį

APIE TAI, KAIP VYTAUTAS PRIPIRŠO 
JOGAILAI KETVIRTĄ ŽMONĄ 

Grįždamas atgal, (Vytautas su Jogaila) Lietuvių Fondas 1964 m. atkaldino trijų 
užsuko į Drueką ir pietavo pas Drucko ku- Lietuvos prezidentų medalius.
nigaikštį Semioną Dimitrijevičių. O kara- Jie davė Fondui 6.700 dolerių pelno.

reformą, o dabar jau paskelbtas įsakas. Priva
čiuose ūkiuose bus palikta ne daugiau kaip 30 
hektarų.

BALČIŪNAS Ką? 30!? O kaip su mūsų ketvirta 
dešimtimi?

VYTAUTAS Gali atkirsti.
BALČIŪNIENĖ Gali atkirsti!? Bet tą dešimtį už. 

sunkiai uždirbtus ir sutaupytus pinigus nupir
kome!

BALČIŪNAS (sunkiai pergyvenęs tą žinią) Visas 
mūsų ūkis man yra, kaip akis kaktoje. O kada 
jau gali pradėti?

VYTAUTAS Jie dirba, kaip patys sako, su tem
pais. Ką mes pastatėme ir sukūrėme per 20 ne
priklausomybės metų, jie nori sugriauti per ke
letą dienų.

BALČIŪNIENĖ Teisingai buvo pranašauta, kad 
atvažiuos iš rytų liupicierius su raudonu degan
čiu pečiumi ir visus mes į tą pečių. Daugel ja
me sudegs, bet kas bus tikri savo dūšioje, išliks 
gyvi. Juk tai šventa pranašystė. Dabar viskas 
pildosi.

BALČIŪNAS Jei ims, tai kaip ims? Iš vidurio ar 
nuo krašto? Tą gražųjį miškelį? Ar tą pievą 
prie upės?

VYTAUTAS Reikia manyti, jie paims dirbamą 
žemę.

BALČIŪNAS Dirbamą!? Kad ji visa beveik dir
bama ir gerai dirbama! Būk geras, eikim ap

li'Uii Jogailai jau trečia žmona buvo mirusi, 
nepalikdama įpėdinio. Ir pamatė jis pas 
'kunigaikštį Semioną dvi gražuoles — jo 
dukterėčias. Vyresnioji buvo Vasilisa, pra
minta Balčiuke, o antroji — Sofija. Ir Jo
gaila ėmė prašyti Vytautą, sakydamas: 
„Turėjau vedęs tris žmonas, dvi lenkaites, 
o trečią vokietę, bet vaisiaus su jomis ne
prigyvenau. O dabar prašau tave, pripiršk 
man Sofiją — jaunesniąją kunigaikščio Se
miono dukterėčią. Ji rusinu giminės, gal 
Dievas duos man su ja įpėdinių“.

Kai kunigaikštis Vytautas užsiminė apie 
tai kunigaikščiui Semionui, kunigaikštis 
Semionas atsakė: „Valdove, didysis kuni
gaikšti Vytautai! Tavo brolis karalius Jo
gaila — vainikuotas karaliaus vainiku ir 
didis valdovas. Mano giminaitei nebūtų di
desnės laimės, kaip ištekėti už jo dideny
bės. Tačiau man nedera daryti gėdos ir pa
žeminimo jos vyresniajai seseriai, pirmiau 
už vyro išleidus jaunesniąją. Taigi teveda 
jo didenybė vyresniąją“. Ir kada didysis 
kunigaikštis Vytautas pranešė tai karaliui 
Jogailai, tas jam tarė: „Aš pats žinau, kad 
vyresnioji gražesnė, bet ji su ūsiukais, o 
tai reiškia, kad jinai agni merga, o aš jau 
senas, nedrįsčiau jos geisti“.

Paskui didysis kunigaikštis Vytautas, 
pasitaręs su kunigaikščiu Semionu, parsi
kvietė savo giminaitį, Eelajos kunigaikštį 
Ivaną Vladimirovičių, ir pripiršo jam tą vy
resniąją seserį Vasilisą Balčiukę, o Sofiją 
sužiedavo su karalium Jogaila. O tos kuni
gaikščio Semiono dukterėčios buvo Alsios 
kunigaikščio Andriaus Algimantaičio duk
ros.

Vėliau karalius Jogaila atsiuntė iš Len
kijos žymiausius ponus, kurie paėmę kuni
gaikštytę Sofiją parsivežė pas jį į Kroku
vą. O jis iškėlė šaunias vestuves, paėmė ją 
sau žmona ir vainikavo ją. Ir susilaukė su 
ja dviejų sūnų — Vladislovo, kuris vėliau 
buvo Vengrijos ir Lenkijos karaliumi, ir 
antro — Kazimiero, kuris vėliau buvo Len
kijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju ku
nigaikščiu.

„TECHNIKOS ŽODŽIUI“ 20 METŲ

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Chicagos skyriaus leidžiamasis 
žurnalas 1972 m. Nr. 1-2 paminėjo savo 20 
metų sukaktį.

Pradėtas leisti 1951 m„ žurnalas iš viso 
jau yra davęs 132 numerius.

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

Lietuvių Fondo dešimtmečio sukakties 
proga pagal skulptoriaus Vytauto Kašubos 
projektą nukaldintas karaliaus Mindaugo 
medalis. Kaldino Franklin kalykla.

Medalis yra sidabrinis. Jo kaina 12,50 
dol. (su reprezentacine dėžute 15 dol.).

IŠLEISTAS „LIETUVIS ŽURNALISTAS
Lietuvių žurnalistų sąjungos naujoji cen

tro valdyba, kaip iš spaudos matyti, išlei
do savo laikraštį „Lietuvį Žurnalistą“, ku
rio redaktorius yra Vytautas Kasniūnas.

Senoji valdyba leido „Pranešėją“, kurio 
išėjo 6 numeriai.

Be kita ko, centro valdyba esanti pasiry
žusi ugdyti naujus spaudos darbuotojus, 
skirti tiems ugdomiesiems premijas ir sti
pendijas iš dr. P. Diaužvardžio spaudos fon
do, plėsti ryšius su nariais, laikraščių re
daktoriais, radijo ir televizijos programų 
vedėjais ir megzti pokalbį su kitų kraštų 
ir tarptautinėmis žurnalistų sąjungomis.

MEDALIŲ PELNAS

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SKLANDYMAS J GARBĘ?

Taip pavadintą reportažą apie Franką 
Požerskį birželio 15 d. išsispausdino 
„Northamptonshire Evening Telegraph“ 
(Ketteningas), pailiustruotą aprašomojo 
fotografija.

Reportaže rašoma, kad tai yra žmogus, 
kuris iš reikalo yra įsitvirtinęs žemėje, bet 
'kuriam tarptautinis garsas sklinda debesy
se.

F. Požerskis vadovauja Timber Compa
ny Ltd. Ketteringe, bet jis yra daug pa
siekęs kaip sklandytojas. Trečią vietą jis 
gavo britų sklandymo varžybose. „Daily 
Telegraph" ruigpiūčio mėn. ruošiamose 
tarptautinėse sklandymo varžybose jis jau 
parinktas dalyvauti. Jam teks sklandyti di
deliame aukštyje Alpėse ir 5.000 kilometrų.

Pirmąjį sklandytuvą jis buvęs pradėjęs 
statyti iš susitaupytų kišenpinigių Lietu
voje, kai turėjo tik 16 m. amžiaus.

KONCERTAS DETROITE
Stasio Sližio vadovaujamas jaunimo cho

ras, kuris turi 61 dainininką ir 7 instru
mentalistus. suruošė savo miesto Lietuvių 
Namuose pavasarinį koncertą.

„DRAUGO“ ŠEŠIASDEŠIMTMETIS
Chicagos dienraštis „Draugas“ atšventė 

savo šešiasdešimtmetį.
Į minėjimą susirinko 'apie 400. Buvo kal

bų. Programą atliko L. Stuko vadovauja
mas moterų sekstetas. Dainavo taip pat L. 
Stukas.

MAGISTRO LAIPSNIS UŽ LIETUVIŠKĄ 
TEMĄ

Montrealio universitete I. Lukoševičienė 
gavo magistro laipsnį už darbą „Lietuvių 
jaunimo dalyvavimas kanadiškių organiza
cijų veikloje“.

LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ

Lietuvių Fondo valdybą dabar sudaro: 
pirm. dr. J. Valaitis, vicepirmininkai A. 
Rėklaitis, J. Kučėnas ir St. Džiugas, ižd. K. 
Barzdukas, iždo globėjas P. Želvys.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS JAU 
ROMUVOJE

Wuerzburgo kelių statybos tarnybos pa
vesta, privati transporto firma gegužės 30 
d. iš Seiigenstadto į Romuvą atgabeno ten 
22 metus išstovėjusį paminklinį lietuvišką 
kryžių. Jis buvo pašalintas, nes stovėjo to
je vietoje, kuria dabar išvesta nauja auto
strada.

Kryžius yra tikras lietuvių liaudies meno 
kūrinys, bet laiko ir oro atmainų labai ap
gadintas. Jei jis nebūtų buvęs pašalintas, 
tai po metų kitų būtų pats išvirtęs. Nors 
transporto firmos buvo rūpestingai pakrau
tas, bet bevežant nutrupėjo kai kurios ap- 
tręšusios detalės, o tvorelė beveik visai su
puvusi. Todėl pastatyti kryžių tokį, koks 
jis yra, neįmanoma. Jo atnaujinimas parei
kalaus kruopštaus ir ilgo darbo, o taip pat 
ir lėšų.

VAIKŲ STOVYKLAI VADOVAUS 
L. NARKUS

Vaikų vasaros stovyklos, įvyksiančios 
nuo liepos 23 d. iki rugpiūčio 13 d. Romu
voje. vadovu pakviestas Hamburgo vargo 
mokyklos mokytojas Leonas Narkus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ PAGERBTAS 
DIDYSIS GERADARYS

Gegužės 11 d. pamaldomis ir akademija
Vasario 16 gimnazija paminėjo ir pagerbė 
savo geradarį ir rėmėją kun. Benediktą Su
gintą. mirusį balandžio 20 d. Čikagoje.

žvelgti tų laukų. Kaip agronomas, galėsi gal 
žodį užtarti?

VYTAUTAS Mielu noru! Jei dar turėčiau spren
džiamą balsą...

BALČIŪNAS Vis tiek, kai būsim apžiūrėję, širdis 
ne taip skaudės... (Priglausdamas žmoną) Mo
tin, mudu greitai grįšim. (Skubiai abu išeina 
kairėn ).
(Balčiūnienė lieka vidury kiemo. Skarele pra

deda šluostytis akis. Iš namų išbėga Agota).
8 scena

AGOTA Tetulyte, kas pasidarė?
BALČIŪNIENĖ Žemelės galime netekti...
AGOTA Žemės?
BALČIŪNIENĖ Gali paimti. Toks įsakymas...
AGOTA Visą žemę!?
BALČIŪNIENĖ Gal ne visą...
AGOTA Tai neverk, tetulyte.
BALČIŪNIENĖ Skaudu... Ir man ne taip tos žemės 

gaila. Man gaila senio. Jis bus labai susikrim
tęs, juk taip myli tą ūkelį. Kiekviena žemės pė
da jo apvaikščiota. Jo rankomis glostyta ir iš
purenta.

AGOTA Nesigraužk, tetulyte... Neimk į širdį. Ei
kim vidun. Pailsėk. Aš viską padarysiu, kas 
reikia. (Abi nueina į vidų).
(Kairėje pasirodo Zigmas. Jis lyg nori eiti į kie

mą, bet staiga vėl pasitraukia.Grįžta Motiejus iš de
šinės).

2



Nr. 27 (1217) EUROPOS LIETUVIS 3

SAJANO KALNUOSNA IR PRIE AMŪRO LIETUVOJE
„LITERATŪRA IR MENAS“ IR 

REKRUTAI

Vilniuje išeina periodinis leidinys „Lite
ratūra ir menas“, (kuris save vadina „Lie
tuvos TSR (kūrybinių sąjungų savaitraš
čiu“. Jame iš tikrųjų noroms nenorom s turi 
sutilpti Lietuvos visos ^kūrybinės sąjun
gos“, taigi ir dailininkai, ir muzikai, ir teat
ralai, ir kitų kultūrinių vertybių kūrėjai, 
nes „Literatūra ir menas“ tėra vienintelis 
visoje Lietuvoje tos rūšies leidinys. Kiek
vienai (kultūrinio gyvenimo šakai atskirų 
žurnalų neleidžiama.

Tokia būklė išplaukia iš Maskvos vykdo
mos politikos nerusiškų tautų atžvilgiu. 
Lietuvis teatralas, lietuvis architektas, lie
tuvis muzikas ir (kiekvienas kitas kūrėjas 
verčiamas naudotis rusiškąja speoialine li
teratūra. Ir šiuo atžvilgiu pasireiškia Mas
kvos diskriminacinė politika. Nėra ko „ino- 
rodcų“ kūrybinių sąjungų nariams svars
tyti specifinius jų tautų kultūrinius reika
lus gimtąja kalba! Pratinkitės prie leidinių 
„didžiąja rusų kalba“! Sovietų Sąjungos 
komunistų partija, kurios padalinys yra 
Lietuvos komunistų partija, yra pasiskyru- 
si sau tikslą taip „suartinti“ sovietines tau
tas, kad šio „istorinio proceso“ gale vistiek 
visos „broliškos tautos“ išnyks, įsilies į 
vieną tautą ir išliks vienui vienas „didysis 
brolis“, sukramsnojęs vieną po kito „ma
žuosius“ brolius. Šimtaprocentinis kaniba
lizmas arba, pagal naujesniąsias sąvokas, 
genocidas! Vokiečių nacionalsocialistai sa
vo „ponų“ ir „menkaverčių“ tautų teorijų 
nedangsto tokiu frazeologiniu tvaiku, kaip 
maskvinio sukirpimo „lenininė nacionalinė 
politika“.

„Literatūros ir meno“ vyriausiuoju re
daktoriumi pasirašinėja Vytautas Kadaitis. 
Tikrasis redaktorius, greičiausia, yra drau
gas E. Matviekas, vyr. redaktoriaus pava
duotojas. Atvirai pasakius, nežinome, kas 
jis per vienas. Net sovietinė „Mažoji enci
klopedija“ jo nepažįsta, nors tomas su “M“ 
raide išleistas visai neseniai, 1968 metais. 
Sunku įsivaizduoti, 'kad Matviekas būtų iš 
pelenų sušvytėjęs lietuvių kultūrinėje pa
dangėje, kaip kokia nauja žvaigždė, per 
paskutiniuosius 3-4 metus, kai buvo at
spausdintas sovietinės enciklopedijos ant
rasis tomas. Arčiau teisybės bene bus prie
laida, kad Matviekas buvo atkomandiruotas 
iš svetur lietuvių „kultūrinių sąjungų“ pri
žiūrėti.

Kaip ten bebūtų, pats nominalinis vy
riausiasis redaktorius Vytautas Kadaitis iš 
profesijos yra literatas, o stažą atliko Lie
tuvos komunistų partijos centro komitete, 
kur ėjo kultūros, mokslo ir mokyklų sky
riaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Taigi, 
užsitarnavęs pentinus monopolinėje komu
nistų partijoje, Kadaitis pateko į „Litera
tūros ir meno“ vyriausiojo redaktoriaus kė
dę. Beje, sovietinė enciklopedija jo nelaiko 
rašytoju, o vadina publicistu ir literatūros 
kritiku. Savo nedidelį talentą drg. Kadaitis 
Ilgši oi vyriausiai yra išliejęs į vulgarų ir 
neskoningą antirellgiškumą.

V. Kadaitis iš viso, matyt, sugeba prisi
taikyti prie maskvinės „generalinės linijos“. 
Apie tai galima spręsti iš visą puslapį 
užmančio interview, kurį „Literatūra ir 
menas“ paskelbė gegužės 13 d. numeryje. 
Pasikalbėjimas vyko tarp savaitraščio re
daktoriaus R. Sadausko iir artilerijos gene
rolo majoro Prano Petronio. Pasikalbėjimo 
tema — lietuvių .rekrutų ėmimas į sovieti
nę armiją.

P. Petronis, buvęs laisvos Lietuvos vals
tybės kariuomenės karininkas, po okupaci
jos 1940 metais patekęs Rusijon, ten jau 
1943 m. atidengęs savo komunistinę širdį ir 
įstojęs į komunistų partiją, padarė karjerą 
raudonojoje armijoje, kuri 1940 m. vasarą 
užėmė Lietuvą. Nuo 1961 m. jis esąs „Lie-

tuvos TSR karinis komisaras“. Kokios to 
komisaro funkcijos, neaišku, bet atrodo, 
kad svarbiausias jo uždavinys yra lietuvių 
jaunuolių verbavimas į raudonąją armiją. 
Nors pagal sovietų Lietuvos konstitucijos 
16 — b straipsnį respublika „turi savo res
publikines kariuomenės formuotes“, bet iš 
tikro ji nieko neturi, o turi kariuomenę vie
na Sovietų Sąjunga, tad ir rekrutai imami 
ne į Lietuvos, bet į Sovietų Sąjungos, at
seit, Rusijos kariuomenę.

Lietuvių tauta dar iš carinių laikų atsi
mena rekrutų ėmimą. Jau nekalbant apie 
tuos baudžiavinius laikus, kai ponai turė
davo pristatyti tam tikrą baudžiauninkų 
rekrutų skaičių ir atiduoti juos ar tai vi
sam amžiui, ar tai 25 metams į rusų kariuo
menę, bet ir tuomet, kai rekrutų gaudymas 
buvo pakeistas visuotine karine prievole, 
lietuvių tautos atmintyje naujokų šaudamas 
pasiliko kaip Dievo rykštė. Senesniosios, 
jau baigiančios išmirti, lietuvių išeivijos 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse nemenką 
nuošimtį kaip tik sudaro vyrai, kurie iš
vengė „rekrutų“ ir per žaliąją sieną smuko 
Prūsuosna, o ten sėdo į laivą. Ir šiandien 
mūsų jaunieji vyrai spruktų per sieną, kad 
tik nereikėtų eiti rekrutais į sovietinę ka
riuomenę, bet sienos apsauga sovietų orga
nų taip ištobulinta, kad bėgimas darosi ne
įmanomas.

Kas tokiomis aplinkybėmis beliko jau
nuolynui, kaip pasiduoti neišvengiamam li
kimui? Jie stoja į naujokų ėmimo komisiją, 
bet, kaip patvirtino sovietinis generolas 
majoras draugas Petronis, „būčiau netei
sus, jeigu tvirtinčiau, kad į rajonų šauki
mo komisijas bei karinius komisariatus ne
ateina išgėrusių, chuliganiškai nusiteiku
sių, surambėjusių sielų vaikinų. Kasmet to
kių mažėja, bet, deja, dar yna“. Taip pripa
žįsta pats draugas generolas majoras.

„Literatūros ir meno“ redakcija bus ga
vusi Maskvos emisarų įsakymą panaudoti 
„kūrybinių sąjungų savaitraštį“ rekrutų 
reikalui. Redaktorius R. Sadauskas tam ir 
kreipėsi į gen. mjr. Petronį. Pretekstu pa
imtas tariamas ar tikras laiškas, kurį re
dakcija gavusi ir (kuriame rašoma „apie 
netinkamą, nekultūringą šaukiamojo am
žiaus jaunuolių elgesį išvykstant į būtinąją 
tarnybą“.

Drg. generolas į laišką atsakė ilgais iš
vedžiojimais:

„Per rajonų karinius komisariatus praei
na tūkstančiai vaikinų. Mes matome, kaip 
jie pergyvena šaukimą į armiją, jaudinasi, 
nes gyvename dar nebuvo ilgesniam laikui 
išvykę iš namų. Daugeliui šaukimas į armi
ją laikinai griauna asmeninius planus, nes 
tie planai buvo sukurti, neatsižvengiant į 
visuotinės karinės prievolės įstatymo rei
kalavimus. Dėl to dažniausiai kalti tėvai, 
kurie nepadėjo sūnui suplanuoti savo gy
venimo, neužmirštant ir (karinės prievolės. 
Dar blogiau, mes dažnai matome išvyks
tančius į armiją vaikinus pasimetusius, pri
slėgtus, liguistai pergyvenančius atsiskyri
mą su namais, nes jų ausyse dar Skamba 
motinos arba per anksti įsigytos žmonos 
rauda: kaip mes be tavęs gyvensime...“

Draugas generolas, nors ir artilerijos ka
rininkas, bet neabejojamai šauna pro šalį. 
Jis bando kaltę suversti „chuliganiškai nu
siteikusių, surambėjusių sielų“ vaikinams, 
ir jų tėvams, ir jų jaunoms žmonoms, ku
rias, ipasaik generolo, „įsigiję“. Tačiau nei 
generolas, nei „Literatūros ir meno“ re
dakcija negali (ir nedrįsta) pasakyti tie
sos, būtent, kad lietuvių tautos didelė dau
guma laiko kareiviavimo prievolę sovietų 
armijoje didžia nelaime, kaip ir pačią so
vietų okupaciją. Karinė prievolė reiškia at
siskyrimą keleriems metams ne tik su na
mais, bet ir su gimtuoju tėvų kraštu*. Kaip
carų laikais mūsų jauni vyrai buvo siunčia
mi „matuškos“ gilumon, kur, karui kilus,1

guldė galvą Krime ir Mandžurijoje, taip ir 
šiandien jaunuoliai išraunami iš gimtojo 
krašto ir danginami „plačiojon tėvynėn“, 
kur sugrūdami į kareivines su sovietinių 
tautų konglomeratu, be atodairos rusinami 
(kariuomenėje galioja tik „didžioji rusų 
kalba“), tuo tarpu kai Lietuvoje laikomi 
kariai iš kitų Sovietijos kraštų. Konstitu
cijos nuostatas, kad Lietuva „turi“ savo 
„respublikines kariuomenės formuotes“, tė
ra skirtas propagandai, „dlia prostoj na- 
rod“, kaip sakoma žargonu.

Visos šios nelaimės akivaizdoje vaikinai, 
eidami šaukimo komisijom „ant drąsos“ iš
geria po stiklelį ir pavirsta, anot draugo 
generolo, „chuliganiškai nusiteikusių, su
rambėjusių sielų“ rekrutais. Kas gi jiems 
belieka daryti? Sovietinė kariuomenė jiems 
svetima, kaip Afrikos negrams buvo atkari 
prancūzų kariuomenė, kai dar viešpatavo 
koloniialiniai laikai. Jiems prieš akis stovi 
perspektyva atsidurti net keleriems me
tams svetimoje, grėsmingoje aplinkoje. Tai 
iš gyvenimo išbraukti metai.

Be reikalo sovietinės kariaunos atstovas 
kaltina šeimą. Pasak jo, „stebint ir nagri
nėjant išvykstančių į armiją vaikinų elge
sį, 'peršasi išvada, kad dėl jų blogo išauklė
jimo visų pirma kalta šeima“. Draugas ge
nerolas, pats to nenuvokdamas, skleidžia 
piktą ereziją. Juk po beveik 30 okupacijos 
metų šeimą jau turėjo nustelbti ir pionierių 
ir komjaunuolių organizacijos, jau nekal
bant apie režimui pakliautas mokyklas. O 
štai dabar išeina, kad dėl „blogo išauklėji
mo“ kalta šeima. „Blogas“ išauklėjimas 
reiškiasi tuo, kad vaikinai ir raudonuosius 
carus ir jų kariuomenę laiko Dievo rykšte, 
kaip tai buvo ir protėvių baudžiavos ir rėk. 
rūtų gaudymo laikais.

Draugas generolas dar postringauja, kad 
„mūsų respublikos jaunimas dar nedrąsiai 
eina į karo mokyklas“, be to, „mažai žino
mos ir Suvorovo karo mokyklos, kuriose 
jaunuoliai, baigę 8 klases, gali tęsti viduri
nį mokslą ir vėliau tapti karininkais“. Ne
nuostabu, kad tėvai neleidžia sūnų (o sū
nūs, paūgėję, patys neina) nei į karo mo
kyklas, nei tuo labiau į tokias mokyklas, 
kaip Suvorovo, kur paaugliai uždaromi į 
internatus ir sistemingai rusinami. Tėvai 
turi ir sveikesnį instinktą ir gilesnį lietu
višką patriotizmą, nekaip buvęs nepriklau
somos Lietuvos karininkas, mainikaująs 
savo sąžine ir verbuojąs rekrutus sovietinei 
armijai. Jis per „Literatūrą ir meną“ ties
mukiškai papeikia ir Lietuvos rašytojus ir 
paberia jiems lėkščių moralų, nes jie nepa
vaizdavę karinės tarnybos. „Kol kas dar i 
blankiai nupieštas mūsų jaunuolis — karys. | 
dabar, taikos metu, saugąs revoliucijos ir 
socializmo laimėjimus bei Nemuno krašto 
ramybę, pavyzdžiui, Sajano kalnuose arba 
prie Amūro“.

Drįstu atvirai prisipažinti, kad net neži
nau, kur riogso tie Saj'ano kalnai, nuo kurių 
priklauso ramybė Nemuno krašte, nors vi
siškai bemokslis nesu, nes sėkmingai bai
giau pradžios mokyklą. Bet Lietuvos jau
nuoliams tikriausiai kalama į galvą, kokio
je pasvietėje dunkso tie kalnai, nes ten jie 
danginami atlikti karinės prievolės.

Visoje šioje istorijoje liūdnas yra faktas, 
kad toks leidinys, kaip „Literatūra ir me
nas“ („kūrybinių sąjungų savaitraštis“!) 
pajungiamas tokiam liūdnam reikalui, kaip 
rektutų verbavimas j Sajano kalnus ir prie 
Amūro. Carų laikais buvo lygiai taip pat. 
Lietuviai liejo kraują „na sopkach Mandžu- 
riji“...

Esminis skirtumas betgi tas, kad anais 
laikais lietuvių literatai netalkininkavo 
maskoliams.

Petras Volungė

MIRĖ JUOZAS VAIŠNORAS
Birželio 21 d. Lietuvoje mirė Juozas 

Vaišnoras, gimęs 1911. IX. 16 Lazdijų ra
jono Liipliūnų kaime.

Jis 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo uni- 
versteto teisių fakulteto ekonominį skyrių, 
1934-40 m. palaikęs ryšius su komunistų 
partija, rėmęs Raudonąją pagalbą, buvęs 
liaudies fronto šalininkas, bendradarbiavęs 
pogrindinėje spaudoje, o 1940 m. buvo pa
skirtas Finansų ministerijos generalinių 
sekretorium, vėliau einančiu ministerio pa
reigas ir liaudies komisaru, net liaudies ko
misarų tarybos pirmininko pavaduotoju.

Karo metu išbėgęs į Sov. Sąjungą, ėjo 
įvairias atsakingas pareigas, 1944-1945 m. 
Lietuvoje valstybinio plano komisijos pir
mininkas. Vilniaus universiteto dėstytojas, 
o po to jo biografijoje yra spraga, po kurios 
jis pereina dirbti į Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos smulkius bendradarbius, nuo 
1955 m. pasidaro vertėju ir 1957 m. dar 
išleisdina knygą „Kolūkinės produkcijos 
savikaina ir jos mažinimo keliai“.

Vis dėlto jo palaikai -buvo pašarvoti fi
nansų ministerijos patalpose Vilniuje, ir 
„Tiesa“ laidotuvių tvarką paskelbė birže
lio 23 d., laidotuvių dieną.

IŠ ERFURTO
Vilniuje lankėsi Rytų Vokietijos Erfurto 

apygardos partinė delegacija.

LĖLIŲ TEATRO PASTATYMAI
Kauno lėlių teatras pastatė G. Vladyči- 

nos pjesę „Smalsusis drambliukas“.
Ruošiamasi statyti lietuvių liaudies pasa

ką „Gulbė karaliaus pati“.

KONGRESAN I ŠVEDIJĄ
Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos 

pirmininkas A. Jankauskas su vietine de
legacija išvyko į Švediją dalyvauti jos ko
operatinės sąjungos keturiasdešimtajame 
kongrese.

MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA
Vingio parke Vilniuje atšvęsta medicinos 

darbuotojų diena, kurioje, be kita ko, da
lyvavo Lietuvos moterų suvažiavime buvu
sios Maskvos miesto vykdomojo komiteto 
profesinio techninio mokymo valdybos vir
šininkė Z .Solodkaja ir Leningrado Petro- 
zavodskio rajono komiteto sekretorė N. 
Makarova.

KAZACHAI LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi Kazachijos teatro dar

buotojų delegacija.

SUSITIKIMAS POZNANĖJE
Poznanės mugės Lietuvos skyriuje buvo 

suruoštas susitikimas su tos vaivadijos ir 
miesto vadovaujančiais pareigūnais.

V. BINGELIS — ČEMPIONAS
Bokso pirmenybių finalinėse varžybose 

Maskvoje čempiono vardą ir aukso medalį 
išsikovojo kaunietis Vytautas Bingelis.

Bronzos medalius išsikovojo A. Baltrlma- 
vičius, J. Kolyčevas ir R. Misiūnas iš Lietu
vos.

BUBIŲ KARPIAI IR ANTYS

Praeitais metais Bubių žuvininkystės 
ūkis daugiausia savo auginamųjų karpių 
pardavė Šiaulių ir Panevėžio miestų gyven
tojams.

Šiemet tikimasi iš tvenkinių hektaro gau
ti po 700-800 kg žuvies.

Ten auginamos ir antys. Paukštidėse lai
koma apie 6.000 dedeklių ančių.

LIGONIAI IR SVEČIAI
DRUSKININKUOSE

Praeitais metais Druskininkuose gydėsi 
ir poilsiavo 68.7 tūkst. žmonių.

VERTINAMI SŪRIAI

Latvijos Valmieros mieste buvo Pabalti
jo sūrininkų seminaras ir sūrų paroda.

Prizus laimėjo Gudžiūnų gaminamasis 
sūris „Nemunas" ir Priekulės „Kostromos“ 
sūris.

NAUJOS KNYGOS LIETUVOJE

„Vaga“ Vilniuje išleido T. Tilvyčio saty
rinių eilėraščių rinkinį „Trejos devyne- 
rios“, K. Jakuibėno eilėraščių rinktinę 
„Bundanti žemė“, J. Juškaičio eilėraščių 
rinkinį „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“, R. 
Budrio novelių ir impresijų knygą „Erškė
tis prie kelio“, L. Gineičio mokslinį darbą 
„Klasicizmo problema lietuvių literatūro
je“, o „Minties“ leidykla V. Maknio „Lietu
vių teatro raidos bruožai“.

TAS GARSUSIS PARAGRAFAS

Sov. Sąjungos — Vakarų Vokietijos pa
sirašytosios sutarties paragrafas 3 yra ši
toks:

„Vokietijos Federalinė Respublika ir 
SSSR sutaria dėl to, kad taika Europoje 
gali būti išlaikyta tiktai tuo atveju, jei nie
kas nepažeis dabartinių sienų. Jos be jo
kių apsiribojimų įsipareigoja gerbti visų 
Europos valstybių teritorinį integralumą 
dabartinėse jų sienose. Jos pareiškia, kad 
jos neturi jokių teritorinių pretenzijų į 
nieką nei ateityje tokių pretenzijų nekels. 
Jos šiandien laiko ir ateityje laikys visų Eu
ropos valstybių sienas nepažeistinomis to
kias, kokios jos yra šios sutarties pasirašy
mo metu, įskaitant Oderio-Neissės liniją, 
kuri sudaro Lenkijos Liaudies Respublikos 
vakarinę sieną, ir sieną tarp Vokietijos Fe
deralinės Respublikos ir Vokietijos Res
publikos“.

Dėl to paragrafo ir eina visas reikalas ir 
sutarčių tvirtinimas užkliūva Vakarų Vo
kietijos parlamente. To paragrafo mintis 
aiški, jo nebėra kaip dar aiškinti kitaip. 
Tai Vokietijos opozicija būtų linkusi sutik
ti tvirtinti sutartis, jei Sov. Sąjunga ir Len
kija pasirašytų atitinkamą protokolą, ku
riame būtų p*areikšta, kad tasai paragra
fas neužkerta kelio taikos sutartyje numa
tyti galimybę peržiūrėti sienas. Vokiečiams 
pirmiausia rūpi galimybė taikiu būdu ap
jungti abi Vokietijas.

Sdaitytcju taikai
PENSININKO MĄSTYMAI

„E. Lietuvio“ Nr. 22 J. D. primena, kad 
reikėtų pensininkams ir visuomenei pamąs
tyti dėl jo pateikto piano. Žinoma, kuo dau
giau mąstančių, tuo geriau.

Iš tiesų J. D. planas šiek tiek geresnis už 
A. šablin-sko. J. D. pataria organizuoti pen-

9 scena
MOTIEJUS (pastebėjęs Zigmą) Zigmai!
ZIGMAS Nerėk... (Ateina į kiemą).
MOTIEJUS Atrodo, slapstaisi. Gal tykai ką nors 

pavogti?
ZIGMAS Prikąsk liežuvį!
MOTIEJUS Pirma aš nesupratau, kodėl tu klausei 

apie šeimininko pinigus ir kur juos laiko. Da
bar pradedu suprasti.

ZIGMAS Ehe, apie ką tu čia dabar tauški? A?
MOTIEJUS Žmonės kalba, kad tu sėdėjai kalėji

me už vagystę?
ZIGMAS Aš? A? Aš tau dantis išmalsiu!
MOTIEJUS Nebandyk, žmonės šneka, tur būt, 

žino.
ZIGMAS Ehe, žmonės? šeimininkai, a?
MOTIEJUS Miestely kalba.
ZIGMAS Aš jus visus sutvarkysiu, rup!..
MOTIEJUS Nepatinka teisybė? O aš tau tiesiai į 

akis. Sėdėjai ar ne?
ZIGMAS Ehe, jei sėdėjau, tai už teisybę.
MOTIEJUS Matai, pats prisipažįsti.
ZIGMAS Sakau: už teisybę, kvaily!
MOTIEJUS Nesikvailiuok, o kai spustelsiu, ir pri

lipsi prie žemės, kaip grybas! Nedumk man 
akių. Sėdėjai ne už teisybę, bet už vagystę. Dar
bo nedirbai, gėrei, su mergom trankeisi, o dar 
gyreisi, kad univerkoj studijuoji. Gėda klausy
tis!..

ZIGMAS Ehe, jei taip nori, aš tau visą tiesą pasa
kysiu. Už politiką sėdėjau. Supranti, a?

MOTIEJUS Dabar sakai už politiką. Ir į valdžią 
triniesi?..

ZIGMAS Ehe, nežinai, kas dabar aš esu!
MOTIEJUS (numoja ranka).
ZIGMAS Ir kas dar būsiu! Aš padarysiu karjerą! 
MOTIEJUS Oho, ha, ha, ha.
ZIGMAS Ehe! Ir tu, jei būsi vyras, būsi draugas. 
MOTIEJUS Bet mes esam broliai!
ZIGMAS Giminystė nieko nereiškia! Šitoje val

džioje giminystė kliudo. Draugai kas kita.
MOTIEJUS Ta valdžia tavo, ne mano. Tu darbo 

nedirbai ir dabar nenori dirbti, tik ponauti. Aš 
buvau ir būsiu darbininkas.

ZIGMAS Ehe, tu ir priklausai darbo klasei. Da
bar turi kovoti prieš išnaudotojus ir pavergėjus.

MOTIEJUS Kaip aš turiu kovoti?
ZIGMAS (apsidairęs ir pasivedęs Motiejų nuoša

liau) Kiekviename name ir kaime mums rei
kalingi tokie, kaip tu.

MOTIEJUS Ką aš turėčiau daryti?
ZIGMAS Ehe, nieko. Klausyti, klausyti, kas ką 

kalba ir ką galvoja.
MOTIEJUS Nieko bloga nekalba.
ZIGMAS Ir nieko gera. Jie visi nusistatę prieš da

bartinę tvardą. Visi tie karininkai, mokytojai, 
agronomai ir ūkininkai.

MOTIEJUS Jie visi geri žmonės!

ZIGMAS Ehe, mes turime atskirti grūdus nuo pe
lų. Supranti? Anksčiau jie buvo grūdai, o mes 
pelai, dabar pirmyn, vergai nužemintieji!

MOTIEJUS Ką tu išmanai apie grūdus ir pelus? 
Kas buvo grūdai ir bus. Iš pelų grūdų nepada
rysi.

ZIGMAS Ehe, padarysime. Tarybų Sąjungoje vis
kas galima. Tik klausyk ir pranešk man. Val
džia tau atsilygins.

MOTIEJUS Kaip atsilygins?
ZIGMAS Gausi tarnybą. Jei nori, aš tave įtrauk

siu į miliciją, o jei nori — žemės gausi.
MOTIEJUS Žemės!? Iš kur?
ZIGMAS Jei sakau, tai ir gausi.
MOTIEJUS Kaip čia būtų, jei aš gaučiau žemės? 

Ką aš daryčiau?
ZIGMAS Būtum šeimininkas, o ne vergas! Ir pini

gų gausi. Valdžia paskolins.
MOTIEJUS Aš nežinau... Man rodosi, tu man 

niekus kalbi.
ZIGMAS Ehe, aš žinau, ką kalbu! Jei sakau, tai ir 

padarysiu. Aš turiu įrodymą! (Išsiėmęs rodo 
popierius).

MOTIEJUS Aš nežinau...
ZIGMAS Ehe, še ranką, ir būkime draugai! Tik 

klausyk ir pranešk. Aš pastatysiu tave ant kojų! 
(Pagriebia Motiejaus ranką ir krato).
(Iš kairės ateina Marytė).

(Bus daugiau)

sininkų fondą, o svarbiausia, kad jis paža
da, kas duos didesnę sumą pinigų, tai bus 
namų prieglaudos savininku. Tai ir reikia 
pamąstyti, 'kiek tūkstantėlių paaukoti, kad 
taptum prieglaudos savininku.

Deja, jis pažadėjo, bet nepažymėjo, kas 
tuose namuose bus šlavikas-valytojas, o 
kas direktorius. Dėl to ir reikia mąstyti 
daug daugiau, kaip dėl tų tūkstantėlių.

Tame pensininkų name turėtų būti ir 
klubas. Be klubo nekokie būtų namai-prie- 
glauda. Patekęs prieglaudon, 'kur nėra klu
bo, į bokaliuką su baltom putelėm įpratęs 
lietuvis blogai jaustųsi!

J. D. nurodo, kad galėtų apsigyventi 15 
asmenų. Atrodytų, kad jis jau turi numa
tęs ir namą, jei žino, koks skaičius galėtų 
apsigyventi. Deja, jis neužsiminė, kokie as
menys galėtų ten apsigyventi, ar tik įnešu- 
sieji apvalią sumelę pinigų, ar ir šiaip pen
sininkai 'be pinigėlių. Irgi reikia pamąstyti 
gal ne vien tik pensininkams, bet ir ki
tiems.

Deja, jis nepasisako, *ar yra pensininkas, 
ar tik pensininkams ateitį planuoja.

Mano manymu, jau praėjo daug metelių 
be prieglaudos, nors ir ligi šiol buvo rašyta, 
kalbėta ir planuota. O vistiek dar nebuvo 
sukombinuota, kokios reikėtų, kad būtų su 
visais pensininkams-seneliams gyventi pa
togumais.

Ar tik nebus J. Lūžos teisingai prasitarta, 
kai jis DBLS atstovų suvažiavime pasakė, 
kad kol senelis gyvena, tai būna senelis, o 
kai suserga, tai jis išvežamas ligoninėn. O 
kiek jau senelių nebesugrįžo iš ligoninių?

Kaip minėjome, J. D. sako, kad pensinin
kams nupirktame name galėtų apsigyventi 
15 pensininkų. Bet jeigu visi 15 to namo sa
vininkų sudėtų po lygiai, iš tiesų kam ati
tektų savininko teisės ir pareigos?

Bet apskritai aš mąstau, kiek skirti pini
gėlio, kad tapčiau savininku. O kas iš tikro 
nenorėtų (būti vyresniu, tegu ir pensininku 
būdamas! Gal ir aš tokiu būčiau.

Mąstytojas pensininkas J. Liobė
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TAUTOS FONDUI AUKOJO

Po 5 sv. aukojo V. Ridžias ir J. Vosylius; 
po 2 sv. S. P., K. Jankus, J. Pakalnis, J. 
Varaškevičius, F. Adamonis, R. Biekša, E. 
Ignaitis; 1.50 sv. žaliai; po 1 sv. S. Žemai
tis, P. Vasis, P. Burkevičius, V. š., A. Tire- 
vičius, J. Siauka, P. Matulevičius, J. Pet- 
ravičienė, V .Verseckas, M. Asačiovas, J. 
Paulauskas, V. Silnickas, J. žudžius, K. 
Molis, P. Jokubėnas, A. Čebatariūnas, J. 
Unikas, A. Bučys, P. Zdanavičius, A. Braz
deikis, D. P., E. Tamašauskas; 0.50 sv. V. 
Merkevičius.

Tautos Fondo Atstovybė

MIRĖ JONAS ALADAVIČIUS
Gegužės 12 d. širdies smūgiu mirė Hat

field, Herts., 'gyvenęs Jonas Aladavičius. 
Palaidotas gegužės 19 d.

Gimęs 'buvo 1914 im. lapkričio 12 d. Tra
kuose. Lietuvoje liko žmona.

SUSILAUKĖ ŽMONOS ALDONOS SU 
ĮPĖDINE

Britų jūrininkas John Waterman Klaipė
doje susitiko Aldoną ir vedė rugpiūčio mėn.

Dabar jo žmonai su dukterim Kristina 
buvo leista išvažiuoti, ir ji atskrido į Brita
niją.

LONDONAS
BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“ 

KONCERTĄ
Rugpiūčio 5 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 

Londone, Commonwealth Instituto salėje 
(Kensington High St., London, W 8) bus iš 
Cleveland© (JAV) atvykstančios „Grandi
nėlės“ koncertas.

Į jį jau platinami 'bilietai, 'kurių kainos 
yra 1,50, 1,20, 1,00 ir 0,75 svarų.

Bilietai gaunami Lietuvių Namuose, Bal
tic Stores ir pas S. Kasparą.

ANTRASIS DAINAVIEČIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ nutarė ruošti antrą turgelį — 
Jumble Sale — spalio mėnesį. Pirmasis 
praėjo su dideliu pasisekimu, kadangi bu
vo gausiai sudovanota daiktų ir aukų. Mes 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoniečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir t.t.

Naudojantis sąskrydžio proga, daiktus 
galima pristatyti ir į Lietuvių Sodybą, 
kam tai patogu.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Daina vietės“

VAKARAS SU LANDSBERGIAIS

Susitikimas su rašytoju Algirdu Lands
bergiu į Lietuvių Namus gegužės 30 d. su
traukė pasigėrėtiną būrį žmonių, ir atrodo, 
kad susirinkusieji nesigailėjo nepraleidę šio 
įvykio. Malonus buvo vakaras!

Vakarą pradėjo A. Pusarauskas, prista
tydamas susirinkusiems rašytoją — pateik
damas pluoštą žinių apie A. Landsbergio 
kūrinius ir jo draminių veikalų pastaty
mus.

Išėjęs skaityti, A. Landsbergis pasisako 
turįs Lietuvių Rašytojų Draugijos valdy
bos prašymą ir įgaliojimą pasveikinti už 
„Dvidešimt vieną Veroniką“ tos Draugijos 
premiją laimėjusį K. Barėną. Jis tai ir at
lieka, kaip Draugijos vicepirmininkas.

O savo kūrinių įskaitymą jis pradeda iš
trauka iš „Gluosnių vėjuje“, kai šv. Kazi
mieras grįžta žemėn ir jį atlydėjęs angelas 
susiduria su duona ir vyšniomis ir pradeda 
bučiavimosi pamokas. Ne, Landsbergis ne 
skaitė, o vaidino, ir čia mums, londoniš-1 
kiams, buvo didelė naujiena ir toks pat 
didelis malonumas.

Lietuviškai jis dar skaito-vaidina ištrau-1 
kas iš „Paskutinio pikniko“. O po to, A. 
Pusarausko pristatytas vien anglų kalbą 
temokantiems vakaro svečiams, kartu su 
savo žmona, aktore J. Landsbergiene, pa
teikia abu pirmiausia ištraukas iš „Penkių 
stulpų turgaus 'aikštėje“, A. Landsbergio 
paties labiausiai išgarsėjusio draminio vei
kalo.

Vakaras baigiamas abiejų Landsbergių 
anglų kalba Skaitomomis vieno naujausių 1 
ąiilllllillllllllllliiiiiiiilllllliiiiiilillillllliliiiiillllllllliliiililliiiiiiiiiililllllilliillllillliliiliiliilillliliilllliiililliiiiiilillliiliillllllllllllliilliiiiiiiiiiię- 

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO I
KONGRESO |

PROGRAMA |
| 1. PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d.d. Jaunimo centre, |
| Chicagoje. |
| 2. ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton | 
y viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje. |
| 3. STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 — 9 d.d. Kent Valstybiniame |
i Universitete, Ohio.
| 4. STOVYKLA — liepos 9 — 15 d.d. Romuvoje, Kanadoje.
g 5. UŽDARYMAS — liepos 15 — 16 d.d. Toronte, Kanadoje. -

Smulkesnę programą prašom sekti spaudoje. b
II PLJK KOMITETAS f
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kūrinių, „Barzdos“, ištraukomis, stipriais 
simboliais atsišaukiančiomis į šiandieninį 
gyvenimą.

PAŽINTYS SU SAMU GOLDSMITIIU
Jau nuo 1939 m. Londone gyvena spaudos 

agentūroje redaktorium dirbąs jonaviškis 
Šamas Goldsmithas. Privačiai prieš kurį 
laiką jis pradėjo megzti pažintis su kai ku
riais londoniškiais lietuviais.

Gegužės 30 d. jis su žmona buvo atsilan
kęs į lietuvių susitikimą su rašytoju A. 
Landsbergiu Lietuvių Namuose, ir ta pro
ga pažintys praplatėjo.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Lietuvos Atstovas Vincas Bialickas su 

žmona birželio 20 d. dalyvavo United Na
tions Association metiniuose pietuose Man
sion House. Lietuvos Atstovas ir šiais me
tais buvo pakviestas būti šio pokylio patro
nu drauge su kitų valstybių ambasadoriais.

Birželio 29 d., Apaštališkojo Delegato pa
kviestas, Lietuvos Atstovas su žmona da
lyvavo Popiežiaus Pauliaus II Karūnacijos 
sukaktuvinėse iškilmėse su kitais diploma
tinio korpuso nariais.

Liepos 13 d. Lietuvos Atstovas su žmona 
yra pakviesti ir dalyvaus Karalienės Elz
bietos II priėmime Buckingham Palace.

MANCHESTERIS 
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 
liepos 15 d., šeštadienį, 5.30 vai., Cheetham 
Town Hali salėje, Cheetham Hilį Road, 
rengia iškilmingą

Dariaus ir Girėno minėjimą.
Svečias iš Londono DBLS pirmininkas J. 

Alkis skaitys paskaitą, bus meninė dalis —- 
eilėraščiai ir dainos.

Po programos bus šokiai, kuriems gros 
gera kapela. Bus bufetas ir 'užkandžiai — 
veiks iki 11 vai., šokiai 'baigsis 11.30 vai.

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

Skyriaus Valdyba

LIET. MOTERŲ RATELIO „ROTA“ 
KRIKŠTYNOS

Manchesterio Liet. Moterų Ratelis įsikū
rė prieš 4 metus. Per tuos metus Ratelis 
daug kuo pasireiškė ir daug nuveikė. Rate
lio nuveiktųjų darbų čia neįmanoma apra
šyti, tam reikėtų atskiro straipsnio. Bet 
Ratelis buvo, o neturėjo vardo. Narės su
manė dabar savo Ratelį pakrikštyti. Ir štai 
jos birželio 3 d. Manchesterio Liet. Soc. 
Klube tą savo sumanymą įvykdė.

Narės savo Rateliui pasirinko „Rūtos“ 
vardą. Mes visi žinome, kad rūta ir lietuvė 
moteris yra neatskiriamos, tad nenuostabu, 
kad jos šį vardą ir pasirinko. Vardas gra
žus ir, be abejo, šiai organizacijai tinkamais.

Ratelis pasirinko krikšto tėvais D. Dai- 
nauską ir E. Žebelienę.

Į krikštynas 'atsilankė daug svečių, kurie 
užpildė visas turimąsias vietas. Jų buvo 
apie 70. Ne visi, kurie norėjo tame pobūvy
je dalyvauti, galėjo į jį patekti. Mat, tiems 
likusiems būtų tekę pasitenkinti kitu kam
bariu, o tai jiems būtų trukdę sekti pobū
vio eigą. Rengėjos tai sąmoningai vengė.

Prie stalų susėdo visi pasipuošę ir šven
tiška nuotaika. Stalai buvo apkrauti rūtie- 
čių gardžiai paruoštu šiltu ir šaltu maistu 
bei gėrimais. Maistas atrodė turiningai ir 
skoningai paruoštas. Maistą paruošė O. Dai- 
nauskienė. Jai talkininkavo patyrusios šei
mininkės 'B. Kupstienė, O. Markvaldienė, 
O. Ramonienė, E. Murauskienė ir kitos.

Rūtietės svečiams prie krūtinių prisegė 
žalių rūtų ir trispalves. Rūtos simbolizavo 
naujai pasirinktąjį organizacijos vardą.

Prie viso pobūvio puošnumo prisidėjo 
naujai vos tik spėtas išdekoruoti pobūvių 
kambarys. Jį skoningai su talka išdekoravo 
'klubo pirm. J. Verbickas.

Pobūvį atidarė Ratelio pirm. E. Sasnaus
kienė. Ji susirinkusius supažindino su Ra
teliu ir jo nuveiktaisiais darbais ir planais. 
Po jos kalbėjo kūmas D. Damauskas ir kū
ma E. Žebelienė. Iš jų pareikštųjų minčių 
matyti: abu 'kūmai nori, kad ta organizaci
ja gyvuotų, kad jos vardas būtų garsus dar
bais, kad ji išliktų.

„Rūtos“ organizaciją ir rūtietes sveikino 
ir geros kloties linkėjo (klubo pirm. J. Ver-

bickas, DBLS Manchesterio skyriaus pirm. 
A. Jeloveckas, Eccles miesto tarybos narys 
Mr. F. Leigh, „Ramovės“ pirm. K. Muraus
kas, sekmadienio mokyklos ir skautų tėvų 
komiteto pirm. V. Bernatavičius.

Pobūvio metu, D .Damauskui vadovau
jant, „Rūtos“ garbei buvo sudainuota dai
nų, 'kuriose minima ir rūta. Kartu veikė ir 
turininga loterija, kurioje (kiekvienas ga
lėjo išmėginti savo laimę. Šokiams grojo 
jaunieji ukrainiečiai, 'kurie savo muzika pa
jėgė suvilioti šokti jauną ir seną. Visų nuo
taika buvo pakili, bet barui uždaryti lai
kas visus išskirstė namo.

Reikia atvirai pasakyti, kad šis „Rūtos“ 
pobūvis buvo vienas iš geriausiai organi
zuotų, paruoštų ir pravestų. Žinoma, už šį 
puikiai pasisekusį pobūvį didžiausias nuo
pelnas tenka „Rūtos“ Ratelio valdybai: E. 
Sasnauskienei, A. Podvoiškienei ir E. Mu
rauskienei.

Baigiant norisi dar kartą palinkėti „Rū
tai“, kad ji vis žaliuotų ir kad jai kuo sėk
mingiausiai sektųsi darbuotis Mancheste
rio lietuviškoje visuomenėje.

A. P-kis

PADĖKA
T ari am t) mū sų nuoši rdži ausią ačiū vi

siems, ipareiškusiems užuojautą, aplankiu
siems asmeniškai ir dalyvavusiems mano 
mylimo vyro ir mūsų brangaus tėvelio lai
dotuvių proga.

M. Lukšaiticnė, 
sūnus Evaristas ir duktė Gražina

NOTTINQHAMAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

PROGRAMA NOTTINGHAME
Komitetas, kurį sudaro Ukrainiečių, balt- 

gudžių, latvių ir lietuvių atstovai, surengė 
sunkvežimiais ir lengvomis mašinomis at
sišaukimų platinimą.

Protesto demonstracija Nottingham© 
miesto gatvėmis ruošiama liepos 8 d., šešta
dienį, 2 vai. popiet. Ji punktualiai prasidės 
nuo ukrainiečių klubo — 30 Bentinck Rd. 
Kadangi reikės pasiruošti ir susitvarkyti, 
visi dalyviai turi būti prie klubo anksčiau.

Sekmadienis, liepos 9 d., pradedamas pa
maldomis. Jas kiekviena tautybė turės 
atskirai. O paskui visi punktualiai 5 vai. 
p. p. renkasi į ukrainiečių klubo salę, kur 
bus 'bendras susirinkimas. Jame kalbės par
lamento atstovai ir kiti 'aukšti anglai, bus 
priimtos rezoliucijos. Susirinkime bus laik
raščių korespondentų.

Po susirinkimo ukrainiečių jaunimas 
duos gerą koncertą.

Vietos ir plačiųjų apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Komitetas

LEICESTERIS
LIETUVIS VYSKUPAS PAS MUS

Vysk. A. L. Deksnys, trumpai stabtelėjęs 
Anglijoje, spėjo aplankyti Gloucesterio — 
Stroudo ir Leicesterio lietuvius.

Gloucesteryje vyskupas buvo birželio 9- 
10 d. Lankė šeimas, įžymybes vietoje ir lie
tuvius prie Herefordo. Jį su delegacija pri
ėmė Gloucesterio burmistras. Turėjo lietu
viškas pamaldas, teikė sutvirtinimo sakra
mentą, dalyvavo priėmime. Čia buvo kalbų 
ir graži meninė dalis .Prie visko jungėsi 
ne tik vietiniai, bet taip pat Stroudo, apy
linkių ir net tolimesni lietuviai. Vyskupas 
viešnagę baigė, aplankydamas ligonius 
Gloucesteryje ir Birminghame.

Birželio 11 d. vysk. A. Deksnys aplankė 
Leicesterio lietuvius. Po lietuviškų pamal
dų, sutvirtinimo suteikimo buvo šaunus 
priėmimas, kuriame vyskupas pasakė ilges
nę 'aktualią kalbą, grožėjosi jo pagarbai su
rengta menine dalimi. Ir čia gausiai susi
rinko ne tik vietiniai tautiečiai su kitatau
čiais bičiuliais, bet ir iš toli.

Visur liet, pamaldas, menines dalis, be 
vietinių išpildytojų, labai papuošė solistė 
B. Valterienė, V. G. O'Brien, Z. Popikaitė, 
J. Popika ir kt. Prie giesmių, dainų, muzi
kos buvo liet, poezijos angliškai ir lietuviš
kai.

Abiejose vietose patarnavo 3 lietuviai 
'kunigai.

Ir vienur ir kitur Anglijos Liet. Katali
kų Bendrijos vietinės Tarybos bei nariai 
tikrai rūpestingai vyskupo sutikimui pasi
ruošė. Pavardes būtų sunku išskaičiuoti. 
Jie išjudino ir savuosius ir kitataučius. 
Anglų laikraščiai įsidėjo aprašymus ir nuo
traukų. Vyskupo apsilankymą spauda jun
gė su įvykiais ir padėtimi Lietuvoje.

Be to, vysk. dr. A. L. Deksnys Nottingha- 
me pašventino „Šaltinio“ spaustuvę, o Lon-

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus. 

done su liet, delegacija lankėsi pas kardi
nolą J. C. Heenan.

T. B.
Neįvyks

Dėl daugelio tautiečių išvykimo atosto
goms skelbtos lietuviškos pamaldos liepos 
16 d. neįvyks. Kada vėliau jos įvyks, bus 
pranešta.

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Liepos 15 d., šeštadienį, 5 vai. v., šaukia
mas Vyties klubo narių pusmetinis 

susirinkimas
klubo salėje.

Dienotvarkėje: pranešimai apie klubo 
veiklą ir kiti reikalai.

Visus narius 'kviečia dalyvauti
Vyties Klubo Valdyba

PAMINĖTA PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
Bradford© „Telegraph & Argus“ birželio 

21d. rašo, kad sekmadienį miesto katedro
je Pavergtųjų savaitės proga buvusiose pa
maldose dalyvavo ir burmistro pavaduoto
jas su žmona.

Esą tikimasi, kad Norfolk Gardens visą 
savaitę plevėsuos Bielorusijos, Estijos, 
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos 
vėliavos.

Taip pat nurodyta, kad šeštadienį ukrai
niečių salėje bus mitingas, kuriame kalbės 
Bradford© parlamentarai.

GLOUCESTERIS

VYSK. DR. A. L. DEKSNIO VIZITAS
Gloucesterio ir Stroudo lietuviai čia su

laukė pirmą kartą apsilankant Jo Eksce
lencijos vyskupo dr. Antano Deksnio.

Birželio 10 d. ganytojas aplankė Glouces
terio burmistrą.

Pradedant bažnytines iškilmes, prie šv. 
Petro bažnyčios laukė ganytojo mergaitės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais, ir didelė 
minia tautiečių iš Derbio, Birminghamo ir 
kitų apylinkių. Nemažas skaičius buvo uk
rainiečių, italų ir anglų. Ganytoją pasvei
kino kun. S. Matulis, kun. A. Geryba, J. Vi
limas ir M. Gelvinauskienė. M. Karmelavi- 
čiūtė visų lietuvių vardu įteikė vyskupui 
puokštę gėlių. Vysk. dr. A. Deksnys atnaša
vo iškilmingas šv. mišias. Jam asistavo kun. 
S. Matulis ir kun. A. Geryba, pasakė pa
mokslą, suteikė sutvirtinimo sakramentą 
sesutėms Geraldinai ir Bernadetai Cibuls- 
kaitėms, Julijai Bieliūnaitei ir Rosemary 
Bukauskaitei. Šv. mišių metu giedojo B. 
Valterienė, vargonais grojo V. O'Brien.

Po pamaldų ukrainiečių klubo salėje bu
vo iškilmingi pietūs — bendras pobūvis su 
vyskupu. Dalyvavo ir anglų katalikų du 
kunigai. Čia pirmą kartą išgirdome mūsų 
ganytojo tiesų ir nuoširdų žodį. Jis kalbėjo 
apie mūsų tėvynės sunkų likimą, religijos 
ir laisvės varžymą. Jo atvira ir nuoširdi 
kalba ilgai išliks mums atmintyje.

Kun. S. Matulis sveikino mūsų ganytoją 
ir visus dalyvius. Kalbėjo taip pat kun. J. 
Sakevičius, kun. Stirrat, DBLS Centro Val
dybos atstovas V. Zdanavičius, ukrainiečių 
atstovas V. Martinuk, ALK Bendrijos tary
bos pirm. J. Vilimas. Sveikino ganytoją ir 
visus dalyvius sekr. M. Gelvinauskienė ir 
dėkojo vysk. dr. A. Deksniui visų lietuvių ir 
skyriaus vardu, kad mes sulaukėme savo 
lietuvio ganytojo ir galime švęsti religinę 
ir tautinę dieną.

Meninę dalį išpildė G. B. Cibulskaitės, L. 
Kukštaitė ir J. Bieliūnaitė, vadovaujant ir 
akordeonu pritariant J. Kukštai. Z. Popi
kaitė vargonais pagrojo septynias dainas. 
J. Popika ir G. B. Cibulskaitės deklamavo, 
G. V. O'Brienai padainavo. Ei Valterienė 
išpildė keturias dainas. A. Kučinskienė, 
kuri pranešinėjo programą, taip pat dekla
mavo ir įteikė ganytojui, Birutei Valterie- 
nei ir Marijai Gelvinauskienei po gražią 
puokštę gėlių.

Užbaigai sugiedotas Tautos Himnas.

PADĖKA
ALK Bendrijos taryba reiškia nuoširdų 

lietuvišką ačiū mūsų ganytojui vysk. dr. 
A. Deksniui, kun. dr. J. Saikevičiui, MIC, 
kun. dr. S. Matuliui, MIC, kun. A. Gerybai, 
anglų kunigams, V. Zdanavičiui, V. Mar- 
tinuk, Birutei Valterienei, G. V. O'Bri- 
enams, Zitai Popikaitei, Jonui Popilkiai, Jo
nui Kukštai, Aldonai Kučinskienei, vi
siems, kurie atvažiavo iš Derbio, Birming
hamo ekskursijos vadovui ir ekskursan
tams, Jonui Vilimui, Pranui Bielskui, K. 
Stonaičiui, P. LučikauSkui, taip pat visiems 
kitiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems.

Vyskupo Sutikimo Komitetas
M. Gelvinauskienė

Turime parduoti neant
spauduotų pašto ženklų, 
medalių, monetų, knygų ir 
žurnalų, viskas iš anų lai
kų prieš 1941 metus.

L. GOLDBERGS 
NUMISMATIC

The Baltic and Russian Coins

BELGIELEI 50, 2000 ANTWERPEN, BELGIE Tel. 30 26 66

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Stovyklai artėjant

Neužilgo Anglijos lietuviai Skautai ir 
skautės susirinks į Lietuvių Sodybą, į Ra
jono vasaros 23-ją stovyklą. Susirenkančių- 
jų lauks virėjas su kava. Būtų gražu, kad 
Londono skautai atvyktų anksčiau ir padė
tų pastatyti palapines, nes kol Midlandas 
pasieks Sodybą, tai jau artės vakaras.

Stovykla prasideda liepos 22 d. ir bai
giasi 29 d. Stovyklos pasisekimas, aišku, 
priklausys nuo mūsų pačių pasiruošimo, 
stovyklautojų nuotaikos ir oro. Dėl to la
bai svarbu, kaip visi dalyviai pasiruoš ir 
ką su savim pasiims į Sodybos žaliąjį ber
žyną.

Daugumas jau daug stovyklavom ir, be 
abejo, bus viskam pasiruošę. Tačiau norė
čiau kai ką priminti, ypač tiems, kurie gal 
tik pirmą kartą vyks stovyklauti.

Pirmiausia reikalinga turėti kuprinę 
daiktam^ susidėti. Labai gera yra turėti 
tinkamą stovyklavimui lovelę, o jei ne, tai 
orinę lovą (Li-Lo) arba brezento gabalą 
pasitiesti žemėje. Būtinai reikalinga turėti 
atsargai porą šiltų antklodžių. Reikėtų pa
siimti lietpaltis, guminiai batai, sportiniai 
batai, megztinis, ilgos ir trumpos kelnės, 
apatiniai baltiniai pasikeisti, prausimosi ir 
valgymo įrankiai ir .kiti smulkūs dalykė
liai savo nuožiūra. O visų svarbiausia — 
švari, su visais skautiškais ženklais skautiš
ka uniforma. Nepamirškite užrašų knyge
lės, o muzikantai — muzikos instrumentų.

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į vaka
rinius laužus. Tam kiekvienas turite iš 
anksto pasiruošti ir žinoti bent vieną pasi
rodymą, keletą dainų, deklamacijų ir šūkių.

Bus kreipiamas dėmesys į vienetų skau
tišką programą: egzaminus, specialybių įsi
gijimą ir pasiruošimas atžymėti Lietuvių 
Skautų Sąjungos įsikūrimo ir Lietuvos ne
priklausomybės atsikūrimo sukaktį — 55- 
us sukaktuvinius metus 1973 metais.

Žada mūsų stovyklą aplankyti ir iš kitų 
žemynų sesės ir broliai. Visų jų laukam.

Svarbiausias įvykis stovykloje bus skau
tų iškilmės ir didysis laužas liepos 29 d., 
šeštadienį, 4 vai. po pietų. Tada tikimės 
sulaukti svečių iš visų Anglijos pakraščių.

Į stovyklos uždarymą ir didįjį laužą kvie
čiame organizacijų atstovus, rėmėjus, tėve
lius ir plačiąją visuomenę.

Stovyklai kuo anksčiau registruokimės, 
nes tai palengvins tinkamiau susitvarkyti 
su palapinėmis, maistu ir transportu (re
gistraciją veda Rajono Vadas: 7, The Cres
cent. Mayfield. Nr. Ashbourne. Derbyshire, 
DE6 2JE iki liepos 15 d.).

Iki malonaus pasimatymo stovykloje.
s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

Liepos 22 d., 9 vai. ryto, nuo 121 Middle
ton Rd., Manchesterio Lietuvių Klubo, au
tobusas stovyklautojus paima į stovyklą. 
Kviečiu Manchesterio, Bradford©, Leeds ir 
apylinkų skautus laiku būti minėtoje vie
toje.

Derbio, Nottingham©, Štoko ir apylinkių 
skautus autobusas paima liepos 22 d., 11 
vai. ryto, nuo 88, Byron St„ Derby.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — liepos 9 d., 12.30 v., St. 
Patrick's bažn.

BRADFORDE — liepos 16 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — liepos 23 d., 1 v. p. p.
DERBYJE — liepos 9 d., 11 vai., Bridge

Gate. Pamaldos už a. a. Joną Pakėną.
NOTTINGHAME — liepos 16 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — liepos 16 d., 12 vai., Šv.

Eduardo bažnyčioje, London Rd.
NOTTINGHAME — liepos 23 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — liepos 30 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
ROCHDALE — 'liepos 23 d., 11.45 vai.

ILGAI LIKSITE ATMINTY...

Antaninių, Joninių, Petrinių, Povilinių, 
Onų, Emilijų ir kitokių vardinių bei gim
tadienių progomis geriausia dovana — nuo
lat belankąs lietuviškas laikraštis ar žurna
las. Šiuo metu kaip tik tinkamas laikas už
sisakyti bent 'pusmečiui. Pigu, gražu ir nau
dinga!

Viso pasaulio periodika užsakoma:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.
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