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Dvasinė vergija
Liepos 2-3 d. Maskvoje vyko Lietuvių 

literatūros ir meno dekada. Apie ją „Drau
ge“ (liepos 15 d.) vedamąjį parašė b. kv. 
(B. Kviklys), kurio ištraukas čia pakarto
jame.

„Pavergta tauta turi pakelti milžinišką 
dvasios žalojimą, pagrindinių laisvių iš
plėšimą, žmogaus niekinimą. Apie 30,000 
lietuvių nuolat tarnauja raudonojoje ar
mijoje. Šimtai tūkstančių mūsų jaunų vy
rų yra paruošti ir reikalui ištikus, turės 
kovoti ir žūti už „motinos Rusijos“ intere
sus Rytuose ar Vakaruose.

Šios ir kitos duoklės iš lietuvių tautos 
išplėšiamos tyliai, be fanfarų garsų. Lietu
vis kantrus, atiduoda — ką darys nearda
vęs. Tokia jau vergo dalia. Vergas turi 
duoti, mokėti. Tačiau senosios vergijos 
laikytojai buvo šiek tiek padoresni už da
bartinius — bent jau nereikalaudavo, kad 
vergai už jiems uždėtus pančius dėkotų ir 
šauktų: „Mes laisvi, mes be pančių, ačiū 
už suteiktą laisvę“, kurios jie neturi.

Visiškai kitokie yra sovietiniai rusai. Be 
didžiulių jiems teikiamų materialinių 
duoklių, jie dar reikalauja, kad pavergtų 
tautų atstovai bent kartą metuose atvyk
tų į sostinę Maskvą, nusilenktų viešpa
čiams ir jų garbei giedotų ditirambus. To
kias metinės duoklės dienas Sovietai vadi
na Lietuvių literatūros ir meno dekado
mis .

1948 m., tuojau po karo, į Maskvą buvo 
nuvykę 140 lietuvių. Tai „pirmoji deka
da“. Tačiau vergų savininkų apetitas kas
met didėjo. Šiais metais j Maskvą jau iš 
okup. Lietuvos pasiųsta daugiau kaip 800 
įvairių sričių menininkų. Įskaitant jų pa
lydovus ir politrukus, iš Lietuvos patrau
kė apie 1000 duoklės davėjų.“

Toliau straipsnyje rašoma, kaip oficia
lus dekados kalbėtojas rašytojas E. Mieže
laitis liaupsino rusus ir Rusiją.

„...Sveikindamas rusus, jis kalbėjo: 
„Brangūs broliai! Leiskite prisipažinti, 
kad ne tik aš asmeniškai, bet ir visi mes 
jus mylime. Mes mylime tave, Rusija! Mes 
ištikimai mylime tave, nes tavo gelmėse 
išaugo didžiausias visų laikų ir tautų re
voliucionierius Vladimiras Leninas! Tu, 
Rusija, išgelbėjai mūsų žydriosios tėvynės 
gyvastį. Mes mylime tave ir didžiuojamės 
tavimi“. Toliau jis dėkojo Rusijai už 
„naujo sovietinio žmogaus pagimdymą", 
kuriam lietuvis turįs kurti puikiausias 
poetų giesmes ir skirti visais meno apraiš
kas. Savo tvirtinimus parėmė žodžiais: „Ir 
jis, mano kraštas, neliks skolingas tau, 
Rusijos liaudie!“
... „Ačiū tau, didžioji rusų upe Volga! 
Mes, laisvo ir klestinčio Nemuno krašto 
pasiuntiniai, atėjome nusilenkti tau, Tary
bų Rusija, Tau, brangi Maskva, visų mū
sų bendra sostine. Mes mylime tave!“ 
' Šitokios kalbos ir pareiškimai be jokio 
abejojimo parodo, kas yra tikrieji Lietu
vos šeimininkai! Okupavę kraštą ir jį vi
sokeriopai išnaudodami, rusai visomis iš
galėmis stengiasi įvesti Lietuvoje ir dva
sinę vergiją!

KANADOS ATEIVIAI TURTINGESNI
I

Kanados statistikos 1970 m. paskelbti 
duomenys rodo, kad pokariniai ateiviai 
yra gerokai pralenkę šiame krašte gimu
sius kanadiečius. 1946-60 m. Kanadon at
vykusių šeimų pajamos buvo didesnės už 
vietinių šeimų 10,5%, o jų turtas — 21,8%. 
Ši statistika daugiausia liečia tik uždarbį 
ir įsigytus namus. Pokarinių ateivių 70,8% 
turėjo nuosavus namus, o vietinių kana
diečių — tik 63%. Ateivių turto vidurkis 
1970 m. buvo $18.952, Kanadoje gimusių 
asmenų — $15.562. Vidutinis ateivių už
darbis 1970 m. — $9.985, vietinių kanadie
čių — $9.036. Ateivių įsigyti namai savo 
verte taipgi pralenkė kanadiečių namus. 
Ateivių namo vidutinė vertė buvo $17.998, 
kanadiečių — $13.669.
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ST. KRASAUSKUI mirus, 
skaudžioje valandoje jo liūdinčią 
žmoną giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime
Sk. Valdyba ir Nariai

STASIUI KRASAUSKUI mirus, 
jo žmoną ir uošvę tikrai 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
P. L. B. Derby Lietuvių Klubo 

valdyba ir nariai

Jaltoje nieko nenutarta
Vertindamas prezidento Nixono kelionę 

į Sov. Sąjungą, žinomas JAV žurnalas „Ti
mes“ (liepos 15 d.) rašo, kad pagrindinis 
klausimais, kaip apriboti atominių ginklų 
lenktyniavimą ir garantuoti taiką pasau
lyje pasiliko dar neaiškesnis, negu prieš 
tai. Tikslas, dėl kurio Nixonas rizikavo sa
vo sveikata, liko nepasiektas. Po ilgų kal
bų apie atomines bombas, priešlėktuvines 
patrankas ir povandeninius laivus buvo 
nutarta, kad rugpjūčio mėnesį derybas 
reikės iš naujo pradėti Ženevoje...

Ta proga „Times“ pateikia savo komen
tarus ir išvadas, kurias žurnalo diploma
tiniai korespondentai pasidarė iš viešai 
pasakytų abiejų vadų kalbų ir baigiamo
jo komunikato.

Prezidentas Nixonas, nenorėdamas pra
rasti senato pasitikėjimo derybose buvęs 
kietesnis, negu daugelis tikėjosi. Brežne
vas atsakęs tuo pačiu. Tokiu būdu Nixo- 
nui nepavykę išgauti tokio bendradarbia
vimo, kuris būtų patenkinęs opoziciją 
JAV Kongrese.

Per visas septynias vizito diėnais prezi
dentas bandęs pasitarimus grįsti asmeniš
kais santykiais. Per vienus pietus jis pa
reiškęs, kad asmeniški geri santykiai ir. 
draugystė buvusi per pasitarimus užtik
rinta- Tačiau rusai davę suprasti, kad jie 
nepasitiki Nixono žvaigžde, kuri, geriausiu 
atveju, po 1976 m. rinkimų užges. Jie nori, 
kad susitarimai įpareigotų ne tik esamą, 
bet ir būsimą JAV vyriausybę.

Iš L.K.B. Kronikos nr. 8
Klaipėda

1973 liepos 14 Klaipėdos bažnyčią ap
lankė Religijų reikalų tarybos pareigūnas 
Tarasovas, lydimas įgaliotinio K. Tumėno, 
Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojo Ruginio ir saugu
mo pareigūno (žr. LKB Kronika Nr. 7). 
Klaipėdos katalikai, sužinoję, kad Taraso
vas išsireiškęs, esą Klaipėdos bažnyčia ne
mažesnė už Maskvos katalikų bažnyčią ir 
jos pilnai pakanka tikinčiųjų poreiikams, 
labai pasipiktino. Klaipėdos parapijoje 
yra apie 6000 katalikų. Kasmet pirmajai 
komunijai ruošiasi apie 800-900 vaikų! Ti
kintieji turi lilptį 288 kvadr. metrų bažny
čioje, kuri net šventoriaus neturi. Švenčių 
ir atlaidų metu, lyjant ir šąlant, tikintieji 
turi stovėti gatvėje, nes į bažnyčią dauge
liui patekti neįmanoma. Kai Klaipėdos pa
rapijos klebonas Tlarasovui priminė, jEg 
nugriovus į bažnyčios galą besiremiančius 
sandėliukus, pačią bažnyčią būtų galima 
prailginti, šis atsakė: „Pamatysime vė
liau“.

Tarybinė spauda rašo, kad Klaipėdos 
miestas plečiasi, statomi nauji kvartalai, 
gerėja žmonių buitinės gyvenimo sąlygos. 
Tik tikintieji laukia ir nesulaukia, kada 
valdžia atsižvelgs į jų sunkią būklę ir grą
žins neteisėtai užgrobtą Marijos Taikos 
Karalienės šventovę. Ar gali Lietuvos ti
kintieji gerbti tokią valdžią, kuri Taikos 
Karalienės garbei pašvęstą šventovę iš
niekino, o jos statytoją vysk. L. Povilonį 
propagandiniais sumetimais siunčia į tai
kos šalininkų kongresą Maskvoje?

**«
1973 spalio mėn. Klaipėdos miesto gy

ventoja Augustinavičienė buvo sulaikyta 
ir nuvesta į miliciją už devocionalijų par
davinėjimą prie bažnyčios durų. Liaudies 
teismas paskyrė Augustinavičienei 20 rub. 
baudą, o devocionalijas konfiskavo.

KINIŠKA LEGENDA
NAŠLĖS MENG AŠAROS

KINIJOS POLITIKOJE
Koks buvo pirmasi Kinijos imperato

rius, varęs žmones statyti garsiosios sie
nos ir ten mirti, turėsime progos plačiau 
pasiskaityti ir lietuviškai, kai pasirodys 
daug įdomių dalykų apie tą kraštą atsklei
džianti jau dabar spausdinamoji kun. P. 
Urbaičio didžiulė knyga. Dabar gal tik pa
sakytina, kad tas imperatorius buvo tiro
nas, ne tik staliniškai žmones naikinęs 
prie tos sienos statybos, bet taip patdegi- 
nęs knygas, naikinęs mokslo žmones ir 
garsėjęs kitokiomis baisybėmis. Užtat 
apie ji, gyvenusį prieš Kristaus gimimą, 
ligi šiol tebebuvo gyvos legendos kaip apie 
tironą.

Viena tokių legendų pasakoja apie mo
terį, kurios vyras tuoj po vestuvių buvo 
nuvarytas dirbti prie sienos statybos ir 
ten žuvo. Sužinojusi apie jo mirtį, ji atė
jusi prie tos sienos ir taip verkusi, kad 
nuo jos ašarų siena sutirpusi. Ta legenda 
buvo panaudota liaudies baladėms, ope
roms ir vaidinimams kurti.

Deja, dabar Kinijos radijas ir spauda 
deda didžiausias pastangas tai legendai 
suniekinti. Ji buvusi sukurta reakcionie
rių, kurie norėję visokias kaltes sumesti 
anam imperatoriui. Ir ta siena esanti ne 
priespaudos simbolis, ibet pionieriškos ir

Pagrindinė pasitarimų vieta buvo Jalta. 
Sovietai iš anksto buvo atremontavę bu
vusius caro Livadijos rūmus, kuriuose 
1945 m. susitiko trys didieji, ir F. Roose- 
veltas, per savo neapdairumą, pardavė 
Rytų Europą. Prie to paties stalo Brežne
vas tikėjosi išgauti tos prekybos sutarties 
patvirtinimą. Bet Nixonas atsisakė už jo 
sėstis, ir derybos buvo perkeltos į priva- 
tišką Brežnevo vilą.

Nepasisekus susitarti dėl atominių ir 
kitų ginklų apribojimo, apsiginklavimo 
lenktyniavimas vyks toliau. Per ateinan
čius keletą metų nebebus svarbu, kuri ša
lis turės kiekybinę ginklų persvarą — jų 
bus tiek prigaminta, kad su turimais iš
tekliais abi šalys galės sunaikinti viena ki
tą iki paskutinio gyventojo...

Baigiamajame komunikate kiek konkre
čiau kalbama apie bendradarbiavimą 
mokslo ir technologijos srityse. Tačiau 
apie taiką Vid. Rytuose ir Europoje pasi
sakyta tik bendromis frazėmis. Abi šalys 
įsidėjo ritualinį pareiškimą apie prekybos 
išplėtimą, bet nei vienu žodžiu neužsimi
nė apie pašalinimą kliūčių, kurios tą pre
kybą trukdo (emigracijos sąlygų paleng
vinimą ir kt.). Oficialus sovietų kalbėto
jas dėl amerikiečių bandymo sujungti 
prekybos palengvinimus su žydų emigra
cijos varžymais pareiškė: „Ar jūs norėtu
mėt, kad JAV — S. Sąjungos prekybos 
santykiai priklausytų nuo rasinės proble
mos Amerikoje?“

1973 m. pradžioje valdžios pareigūnai 
buvo įsakę Klaipėdos klebonui vyti nuo 
šventoriaus visas devocionalijų pardavė
jas. Milicijai, draugovininkams nepatogu 
prie bažnyčios areštuoti prekiaujančias 
devooionalijomis. Kai šitokia tikėjimo 
„laisvė“, kur tikintiesiems nusipirkti ro
žančių, maldaknygių, mtedalikėlfų?..

««*
Klaipėdos V vidurinės mokyklos istori

jos mokytojas Mažeika labai tyčiojosi iš 
religijos ir bažnyčią lankančių moksleivių. 
Artėjant 1973 metų Velykoms, mokyt. Ma
žeika gąsdino IV-F klasės mokinius: „Ne
mėginkite nė per Velykas eiti į bažnyčią, 
nes aš nueisiu patikrinti. Jei kuriuos pa
matysiu bažnyčioje, atsiminkite, tiems iš 
istorijos parašysiu dvejetą.“ 
šakiai

1973 rugsėjo 23 Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis K. Tumėnas leido vysk. L. Po- 
viloniui pašventinti naujai pastatytus 
penkis šakių bažnyčios altorius. Sužinoję 
apie vyskupo atvykimą, Šakių rajono val
džios pareigūnai svarstė, kaip sutrukdyti 
šią iškilmę. Jiems ypatingai rūpėjo, kad 
iškilmėse nedalyvautų mokslleiviai. Buvo 
nutarta, kai Šakiuose lankysis vyskupais, 
moksleivius kuo nors užimti. Vienur buvo 
paskelbta miškininko diena, kitose mo
kykloje organizuoti turistiniai žygiai ir 
t. t. Mokiniams buvo griežtai įsakyta susi
rinkti sekmadienį į mokyklą ir dalyvauti 
ruošiamuose užsiėmimuose.

Sąmoningesnieji mokiniai suprato ruo
šiamų išvykų tikrąjį tikslą ir į mokyklą 
nesuisirinko. Susirinko tik apie pusė moks
leivių. „Neklusnieji“ privalėjo pristatyti 
tėvų raštišką pasiaiškinimą, kitiems buvo 
grasinamą po pamokų išvežti darbams į 
kolūkius. Mokytojai liepė pasiimti maisto: 
„Laikysime iki tamsos“!

Žmonės juokėsi, kad Šakių ateistai, pa
būgę vyskupo, išbėgo į miškus.

aiškiaregiškos pastangos sulaikyti barba
rų plūdimui.

Senas, rodos, dalykas ta pirmojo impe
ratoriaus istorija, bet šiuo metu ji praver
čia Mao Cetungo garbei atstatyti ir vieny
bei partijoje palaikyti. Buvo juk toks Lin 
Piao, kuris net konstituciniuose dokumen
tuose buvo įrašytas Mao antrininku ir įpė
diniu. Jis turėjo kitokių- idėjų, kaip reikia 
kraštą valdyti, ir, sako, ruošė suokalbį 
valdžiai perimti. Kai tas suokalbis pradė
jo aiškėti ir Lin Piao jau turėjo būti su
imtas, su savo artimaisiais jis sėdo į lėk
tuvą bėgti į Sov. Sąjungą. Lėktuvas sudu
žo, visi keleiviai žuvo, bet, matyt, to buvu
sio suokalbininko idėjos tebėra gyvos, ir 
reikia ieškoti priemonių toms idėjoms 
kelią užkirsti. Be kita ko, Lin Piao palygi
nęs Mao Cetungą su anuo tironišku impe- 
ratorium.Taigi anos jaunos našlės Meng 
ašaros dabar ir išverčiamos reakcionie
riškomis.

Ieškant palyginimų, iš legendų pasaulio 
galima pereiti ir į istoriją ir į Mao valdo
mos Kinijos dabartį. Varžovai laibai norėjo 
nužudyti aną tironiškąjį imperatorių. Pa
samdyti žudikai atėjo su- dovanomis, at
sinešdami ir paslėptą durklą. Imperatorius 
sėkmingai susitvarkė. Lin Piao buvo taip 
pat galimas žudikas, bet aiškiaregis pir
mininkas Mao išaiškinęs jo sąmokslą!

PAŠAVLrJE
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

LONDONE
(liepos 7 — 14 d. d.)

Pasaulis vėl išgirdo plačiau apie smur
tą, neteisybę ir priespaudą, kenčiamą rau
donojo slibino pavergtose tautose. Prie to 
kruvino šauksmo prisidėjo ir lietuvių bal
sas. Jiems atstovavo A. Pranskūnas ir 
kun. A. Geryba.

Savaitė prasidėjo šeštadienį, liepos 6 d., 
prieškomunistinio meno paroda. Ją atida
rė rumunas Ratiu. Išsamų ir iškalbingą 
žodį tarė Bernard Smith: Komunizmas 
nuvertina, nužmogina ir sužlugdo meną, 
nes marksistinė filosofija nepripažįsta ne
mirtingos sielos ir žmogaus dvasinės bei 
išorinės laisvės — bet kokio tikro meno 
šaltinio.

Sekmadienį laisvės kovotojai susirinko 
šv. Petro bažnyčioje susikaupti, padėti 
prie Viešpaties kojų savo kančių, vainiką 
ir pareikšti tikėjimą bei viltį TIESOS per
gale. Pamaldų organizavimas buvo paves
tas lietuvių kunigui. Latvių kunigas P. 
Cirsis, S. J„ labai kruopščiai paruošė įspū
dingas maldas bei skaitymus. Kun. A. Ge
ryba pasakė pamokslą. Jis pabrėžė, kad 
dvasios laisvė negali visą laiką būti užslo
pinta. Kaip užtvenkti taikios upės vande
nys, jeigu neturi kito išsiliejimo, tampa 
baisia jėga, triuškinančia visas kliūtis, 
taip ir sukaustyti prigimtieji Dievo duoti 
laisvės troškimai sutrauko vergijos pan
čius. Pavergtųjų galingasis ginklas yra 
viltis, tiesa, vienybė. Viltis nugali kančią, 
tiesa —■ propagandos melą, vienybė — 
tankų divizijas. Pamaldos užbaigtos vysk. 
Sipovičiaus palaiminimu.

Po pamaldų tvarkingas, nors negausus 
būrys aplankė kritusiųjų už laisvę pa
minklą. Kun. Geryba paskaitė trumpą 
maldą ir palaimino. Mergaitės padėjo vai
niką.

Pirmadienį devyni atstovai apsilankė 
Užsienio Reikalų Ministerijoje. Čia jie iš
buvo net pusantros valandos. Visų vardu 
kalbėjo Don Martin. Pajėgiai, mandagiai, 
bet tvirtai jis išdėstė mūsų reikalavimus 
ir susirūpinimą ateinančia saugumo kon
ferencija. Pagrindiniai taškai: nepripažin
ti Sovietijos status quo, neteikti paramos 
rusams, kelti ir ginti pavergtųjų reikalus 
konferencijoje ir, bendrai, tarptautinėse 
platformose. Pasikalbėjimas buvo praktiš
kas. Kai kurios mums patiektos .realybės“ 
nebuvo labai malonios, bet tikrai buvo 
stengtųsi žvelgti į klausimą iš visų pusių.

Vėliau kalbėjo paskirų tautų atstovai. Į 
ministerijos pareikštą viltį, kad po kokių 
10 metų padėtis Rusijoje pagerės, A. 
Pranskūnas pastebėjo, kad tada lietuvių 
tautos gali visiškai jau nebebūti. Pastaba

Septynios DIENOS
— Izvestijos labai smarkiai užpuolė 

JAV senatorių Henry Jackspną, kuris daž
nai pasisako prieš sovietus ir siūlė panau
doti atominę bombą prieš arabus ir viet
namiečius.

— Beatle John Lenon gavo įsakymą iš
vykti Iš JAV per 60 dienų. Jis kaltinamas 
už narkotikų vartojimą.

— Los Angeles per vieną mėnesį išpylė 
laukan 51,200 galonų nugriebto pieno.

•— Izraelis paprašė iš JAV du bilijonus 
dolerių pašalpos.

— Ampora Munoz iš Malagos (Ispani- 
jajišrinkta 1974 m. Miss Universe.

— Penkių metų sukakčiai nuo pirmojo 
nusileidimo į mėnulį paminėti Vašingtono 
katedroje į stiklą įmūryta 2Į colio iš mė
nulio atgabentas uolos gabalas.

— Kipro saloje yra įsikūrę apie 1800 
britų. Jų nuosavybės vertė siekia 5 mil. 
svarų.

— Mažoje Linga Holm saloje (Orkneys) 
išvesta avių veislė, kuri maitinasi jūros 
žolėmis.

—■ Jeruzalėje ortodoksų žydai reikalau
ja autobusuose moterims atskirų patalpų, 
nes jos keliaujančios nepadoriai apsiren
gusios .

— Ispanijoje įsikūrę nuolat gyvena apie 
4.000 Britanijos pensininkų.

— Britanijos žemės ūkio ministerija ap
skaičiavo, kad per pirmuosius tris šių me
tų mėnesius gyventojai suvartojo mažiau 
maisto, negu per tiek pat laiko 1953 m., 
kai maistas dar tebebuvo normuojamas 
pagal korteles, tačiau vidutinis dienos ko- 
lorijų kiekis vis dėlto buvęs 2.279.

— Graikijos karinę juntą atsistatydinti, 
kaip gandai sako, privertė jos trečioji ar
mija, kurios pareiga buvo ginti užtvaras 
Turkijos pasienyje: ji atsisakiusi klausyti 
vyriausybės, jos kariai buvę demoralizuo
ti ir atsišaukimais buvę raginami reika
lauti kraštui civilinės valdžios.

— Majorkoje vokietė vasarotoja išgėrė 
6 pintus vyno ir pasimirė.

— Per pirmus 5 mėnesius eismo nelai
mėse JAV žuvo 16,270 žmonių. Tai yra 

nuolankiai priimta. Kun. Geryba kalbėjo 
apie istorijoje dar negirdėtą žmogaus tei
sių laužymą.

Trečiadienį St. Stephen's klube buvo 
priėmimas. Lietuvių atstovai susitiko su 
veikliu ir įtakingu parlamento nariu Mr. 
Jones, kuris labai užjaučia mūsų tėvynės 
kančias ir su dideliu entuziazmu ragina 
kelti Lietuvos klausimą ir kovoti.

Pavergtųjų tautų savaitė praėjo. Skam
bėjo sukaustytos širdies kruvinas balsas. 
Ar jis toli nueis, ar jis daug naudos atneš 
— nežinome. Bet stengtųsi, nesėdėta nulei- 
tomis rankomis, atsimenant, kad lašas po 
lašo ir akmenį pratašo. Padaryta, kas bu
vo galima.

A. G.

KADA KARIUOMENĖ PERIMTŲ 
VALDŽIĄ BRITANIJOJE?

Po ranka neturint tinkamos statistikos, 
sunku pasakyti, kiek yra pasaulyje valsty
bių, kuriose vien pastaraisiais metais ka
riuomenė nebūtų nuvertusi demokratiškai 
išrinktos valdžios. Tokių valstybių ne ka
žin kiek tėra. .

Tačiau ar galėtume pagalvoti, kad Bri
tanijoje kada nors kariuomenė suruoštų 
perversmą? Paskutiniojo angliakasių strei
ko metu tokią galimybę buvo iškėlę kai 
kurie Vokietijos laikraščiai, o patys britai 
arba stebėjosi, arba juokėsi. Britanija juk 
stiprios demokratijos, gal kartais net su- 
perdemokratijos kraštas.

Pasirodo, vis dėlto ir britai apie tokią 
galimybę pradeda rašyti. Žurnalo „Inves
tors Review“ nuolatinis bendradarbis tvir
tina, kad karininkų valgyklose šiaurinėje 
Anglijoje pagrindinė pokalbių ir svarsty
mų tema ir esanti, ką darytų kariuomenė, 
jei krašto politika atsidurtų mirties taške 
— padėtyje be išeities, ypač jei po sekan
čių rinkimų dar labiau sustiprėtų kraštu
tinė kairė. Vienas generolas net trims mė
nesiams pasitraukęs iš pareigų rašyti va
dovui-, kuriame turėsią būti išdėstyta, kaip 
perimti valdžią.

Pasikalbėjime su „The Evening News“ 
tokią užuominą, kad kariuomenė gali per
imti valdžią, iškėlė ir buvęs sąjungininkų 
karinių pajėgų šiaurės Europoje vadas 
gen. sir Walter Walker. Jis sakė, kad ge
riau . imtis valdyti ginklu, negu leisti įsi
viešpatauti anarchijai.

ATGAUS AUKSĄ

JAV ir Čekoslovakija po 25 metų susita
rė dėl atlyginimo už suvalstybintą JAV 
nuosavybę Čekoslovakijoje. Tokiu būdu 
Čekoslovakija galės dabar attgauti 18 to
nų aukso, kurį buvo pagrobę naciai, o po 
karo pateko į amerikiečių rankas.

mažiausias skaičius per paskutinius 10 
metų.

— Popiežius pakvietė į Pontifikalinę 
Mokslo Akademiją 6 naujus narius. Iš jų 
3 amerikiečiai ir vienas britas.

— Sovietų profesorius V. Cerijunov ga
vo leidimą vienerius metus Anglijos uni
versitetuose dėstyti kalbas.

— Dr. Kissingeris, būdamas Vokietijo
je, pareiškė, kad Europos saugumo konfe
rencija turės pasibaigti šiais metais.

— Europos ir JAV senienų pirkliai pa
grobė iš Dendera šventyklos 10 labai ver
tingų blokų. Egiptiečiai sustiprino šven
tyklų sargybą.

— Iš visų 1971 m. mirusiųjų JAV gy
ventojų trečdalis mirė nuo širdies ligų. 
Paskutiniais metais mirimų skaičius nuo 
širdies atakų pradėjo mažėti.

— Amerikoje sukurtas valsas, pavadin
tas „Impeachment Waltz“.

— Filadelfijoje 11 Protestantų Episko
patų Bažnyčios moterų numatoma įšven
tinti į kunigus.
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Ko jie siekia, tie mokslininkai ? Triukšmas — žmogaus priešas
Mūsų skaitytojams jau buvo šiek tiek 

užsiminta apie ketvirtąją baltiškų studijų 
konferenciją, kuri vyko gegužės mėn. Chi
cagoje. O dabar gautas birželio 8 d. 
„Draugo“ kultūrinis priedas, kuriame iš
spausdintas prof. Rimvydo šilbajorio toje 
konferencijoje pasakytas baigiamasis žo
dis. Jautrus ir prasmingas tas žodis, tik, 
deja, mūsų laikraščio rėmai per siauri, 
kad galėtume jį visą pakartoti. Tai pasi
tenkinsime bent tomis vietomis, kurios la
biausiai prasmingos ir įsidėmėtinos.

Apie baltų mokslininkų organizaciją ir 
jos darbų prasmę profesorius taip pasakė:

„Tada būtų galima vėl paklausti, kodėl 
gi reikalinga Baltiškųjų studijų puoselė
jimo draugija svetimose šalyse, toli nuo 
kasdieninės namų gyvenimo tikrovės, to
li nuo mokslininko šaltinių, knygų, archy
vų, atitinkamų akademinių institucijų. 
Tokios mokslinės organizacijos buvimo 
pateisinimas visų pirma, ir visų svarbiau
sia, priklausys nuo to, ar mes galime įneš
ti esminį mokslinį įnašą, tokį, kurį sunku 
pasiekti namuose dėl ten esančių nepalan
kių sąlygų. Negalėčiau rasti nieko vertin- 
gestiio, negu tos žmogiškos vertybės, apie 
kurias kalbėjome, vertybės, kurių egzami
navimui reikalingas laisvės oras, netruk
domi moksliški tyrinėjimai, ieškojimas 
tiesos, 'kur ji benuvestų, be jokio privalu
mo sekti gaires, nustatytas politinės galy
bės, kuri reikalauja, kad mokslas, menas 
ir bet kokia kita individualinė kūryba pa
virstų autoritarinės politinės filosofijos 
tarnaitėmis, filosofijos, kuri ne kartą skel
bė, kad tiesą ji jau žino. Tai nereiškia, 
kad baltų mokslininkai namuose nepatei
kė jokio tikrai svarbaus įnašo į baltų stu
dijų praplėtimą ir pagilinimą. Įnašų buvo 
ir praeity, ir dabar jie yra kuriami, ir 
kiekvienas mokslininkų pasiekimas na
muose yra asmeniškos drąsos ir integrite- 
to žygis, kurį mes turim gerbti ir paskleis
ti visame pasaulyje. Čia ir vėl mes turi
me tinkamas sąlygas, užtat ir pareigą 
naudotis mums priklausančia ieškojimų ir 
kritikos laisve tam, kad nurodytumėm 
tiksliai, kas jų darbuose turi nepraeinan
čią vertę“.

Prof. R. Šilbajoris šiuo metu pirmuoju 
tos veiklios mokslininkų draugijos rūpes
čiu laiko jos sutarptautinimą ir štai dėl 
ko:

„Mes, kurie esame baltų kilmės, be 
abejo, įvertiname savo palikimą ir niekad 
nenustosime mylėję savo gimtųjų kraštų. 
Bet mūsų ištikimybė gali pati savimi su
daryti pavojų aukščiausiems moksliškumo 
tikslams: mes turime saugotis per didelio 
siaurai tautiško provincializmo, kuriuo 
apsiriboję, mes plačiam mokslo pasauliui 
nebeturėtumėm daug ko pasakyti. Kaip 
tik šiuo atveju ir turime įvertinti nebal- 
tiškos kilmės mokslininkų 'bendradarbia
vimą su mumis, nes jie nekovoja už jokius 
siaurus interesus ir užtat gali objektyviai 
pasišvęsti tam, ką jie įžiūri mūsų kultūro
se vertingo, spręsdami kiekvienas iš savo 
paties perspektyvos. Tikras moksliškumas, 
aukščiausiam savo lygyje, visuomet yra 
tarptautinis; užtat prie mūsų prisijungę 
mokslininkai, ar jie būtų čia gimę ameri
kiečiai, ar kanadiečiai, vokiečiai, suomiai, 
anglai ar švedai, gali mums daug padėti 
tikrojo mokslo daugiataučių perspektyvų 
išlaikyme“.

Taigi, bendradarbiavimo jau nemažo 
esama. Bet palaukime, dar viso to darbo 
galutinė prasmė nenusakyta. Profesorius 
toliau dar šitaip kalba:

Laikomi įvairiuose pasauliniuose moks
lo centruose, mūsų darbai ir sudarys tą 
mokslininko įnašą, kurį galima pastatyti 
prieš akląsias laiko akis. Jau dabar pa
saulyje esama akademinių organizacijų, 
kaip Baltische Historische Kommission 
Vokietijoje arba Baltiška Institutet Šve
dijoje, kurios subūrė mokslininkus specia
liai baltų studijų darbui. Mūsų Draugijai 
tampant tikrai tarptautine, galime su pa
grindu tikėtis, kad tokių institucijų skai
čius padidės ir kad su laiku mes net galė
sime padėti pagrindus profesinei baltų 
studijų disciplinai, reguliariai dėstomai 
Amerikos universitetuose“.

Bet tai dar ne viskas. Pasiklausykime, 
ką mūsų mokslininkas išvedžioja baigia
mosiose savo kalbos pastraipose:

Vladas šlaitas

Debesys
Dievui nėra nei žydo, 
nei graiko, 
lietuvio, 
ruso, 
vokiečio 
arba lenko, 
taipgi negro, 
italo 
arba kiniečio.
Dievui yra tiktai geros sielos, 
arba negeros sielos.
Bevertiškumo jausmas 
neturi nieko bendra su skaičiumi: 
bevertiškumo jausmas 
gimsta mūsų privačiame gyvenime, 
mūsų asjmeniško ir privataus gyvenimo 
nešvariai užlaikytoje patalynėje.
Tai tiktai debesys 
niekados nesirūpina savo dydžiu, 
nes visus juos vienodai priima savo 

malonėje 
ežerų arba upių bei marių didieji 

vandenys.

„Nukreipiant akis vidun, į baltų ben
druomenes, gyvenančias svetur, galima 
įžvelgti pagrindą vilčiai, kad mūsų Drau
gijos pasiekimai, pasisekimai ir iš jų iš
plaukianti plačiojo pasaulio pagarba la
bai daug padės baltų tautų identiteto iš
laikymui svetur, pakels pasididžiavimą 
baltų tautiniu palikimu, kurį jaunosios 
baltų kartos galės be gėdos įnešti, kaip sa
vąjį indėlį, į plačiojo pasaulio civilizaciją.

„Šitokiu būdu mes, gal būt, prabilsime 
pasauliui aiškiu moralinių vertybių balsu, 
kuris bus išgirstas tame, kartais bepras
miame ir bauginančiame istorijos triukš
me“.

Profesoriaus svajonės siekia dar ir to
liau, Jas išreiškia jis šitaip baigiamuo
siuose savo kalbos sakiniuose:

„Vienas anglų poetas kartą rašė apie di
dį senovės laikų užkariautoją, kurio im
perija pavirto į dulkes, palikdama vieną 
tik akmenį dykumos smėly su įrašu: „Esu 
Ozymandias, karalių karalius. Pažvelgę į 
mano darbus, galingieji, praraskite viltį“. 
Pramatau laiką po to, kai jau visos mus 
vergusios imperijos bus nuėjusios į pra
žūtį, kiekviena savuoju „istorinės ne-j 
išvengiamybės“ keliu, kada mūsų baltų 
civilizacijų pasiekimai paliks mokslininko 
įrašą aklose laiko akyse, ir tame įraše bus 
skaitoma: „Pažvelkite į savo darbus, ga
lingieji, ir praraskite viltį“.

Dar apie atsiminimus
Maniau, kad jau baigtas išeivių spaudo

je kedenti tas nelemtas, 'bergždžias ir be
prasmis klausimas: reikėjo ar nereikėjo 
mūms priešintis? Churchills yra pasakęs, 
kad tas. kas ginčijasi dėl praeities, gali 
prarasti ateitį. Praeitis kiekvienam apsis
kaičiusiam lietuviui turėtų būti aiški. Ta
čiau yra išsišokėlių, kurie neskaitė arba 
nesuprato, ką skaitė, o sprendžia, kaip tu
rėjo būti padaryta.

Kalbu apie Z. Šalkausko rašinį, išspaus
dintą E. L. Nr. 26. Tikrai jis bus tiktai pa
vartęs kitų atsiminimus. Jei būtų skaitęs 
S. Raštikio atsiminimų I ir II tomus, būtų 
radęs daugiau, negu savo neapdairiame ra
šinyje pageidavo.

Gynybos Taryba buvo sudaryta ir veikė 
nuo 1935 m. sausio mėn. Ją sudarė vy
riausiasis ginkluotų pajėgų, vadas prezi
dentas ir nariai: Tūbelis, Lozoraitis, 
Šniukšta, Čaplikas, Černius. Sutkus ir Raš
tikis. Pirmame posėdyje ji svarstė ir pri
ėmė S. Ęašti'kio pateiktuosius planą, siste
mą ir metodą, kaip kariuomenę pertvar
kyti, mokyti, kaip prireikus gintis. Visos 
pageidautinos, anot Z. š„ mažosios takti
kos bruožai buvo suminėti. Visos rūšys 
stabdomųjų, pasitraukiamųjų ir atskirų 
barų gynimo kautynių (ne mūšių) fazės 
buvo nustatytos ir karinių žaidimų metu 
išnagrinėtos. Visa bėda, kad per trumpą 
laiką taip pagal planą paruošti nebuvo ga
lima. Pats S. Raštikis žinojo, kad išteklių 
trūkumas ir kai kurių civilių Gynybos Ta
rybos narių užsispyrimas neleido grei
tai realizuoti tai. kas būtų įgalinę atlikt 
nors simbolinį pasipriešinimą. Mūsų apsi
ginklavimas toli gražu nebuvo, modernus 
ar pakankamas, kaip kartais nesąmonin
gai įtaigojama. Artilerijos pabūklai buvo 
seni, supirkti iš rusų, vokiečių ir prancū
zų; šaudmenų stoka ir nevienodumas taip 
pat buvo didelė ir pavojinga kliūtis.

S. Raštikio planas, kurį Prezidentas pat
virtino ir Gynybos Taryba nenorom pri
ėmė, aiškiai nusako, kokio pobūdžio mūsų 
kovos bus ir kaip joms reikia pasiruošti. 
Svarbiausia, kad tas planas dalinai buvo 
vykdomas. Buvo statomos kareivinės ir 
sandėliai Prienuose, Seredžiuje, Rasei
niuose, Plungėje, Radviliškyje, Kupiškyje 
ir kitur, kad mobilizacija galėtų būti įvyk
dyta trumpiausiu laiku. Juk mūsų sienos 
gamtinių kliūčių neturėjo, o dėl dirbtinių 
sunku buvo spręsti, prieš kurį priešą teks 
kariauti, rytų ar vakarų. Be to, dėl dirbti
nių kliūčių statymo priešinosi ir vyriau
sybė: girdi, jos gąsdina visuomenę ir nei
giamai gali nuteikti lenkus. Pagal senų 
įgulų išdėstymą mobilizacija galėjo truk
ti 5—6 dienas, bet, panaudojant lokalinę 
sistemą, galėjo būti įvykdyta, ir per 24 
vai. Be dalinės ar visuotinės mobilizacijos 
jokia simbolinė kova neįmanoma. Kokia 
gi nauda buvo iš lenkų kavalerijos simbo
linės atakos prieš tankus? Viduramžiais 
tai būtų riteriškumo šedevras, o dabar 
tik komikams medžiaga. Gynybos Tarybos 
nenoras pritarti įvairiems tobulinimo pla
nams, nors ir pateisinamas taupumo ir 
išteklių trūkumo sumetimais, neatlei
džia nuo kaltės už tai, kas įvyko. O dabar 
tie, kurie iš tikrųjų buvo kalti, neminimi, 
o kaltinimi nenusipelniusieji.

Z. Š. ir kitiems panašiai galvojantiems 
labai patartina perskaityti S. Raštikio 
atsiminimų I tomo 323—346 psi., II tomo 
35—67 psl. ir III tomo 328—338 psl., tai 
jiems bus aišku, kokie keisti, įtartini ir 
nepagrįsti yra jų priekaištai ir samprota
vimai.

Kas nėra susipažinęs su 1935 metais S. 
Raštikio sudarytaisiais planais ir didesne 
jų įvykdytąja dalimi ir nežino K. Žuko 
atliktųjų darbų anomis sąlygomis, tam 
Z. Š. užrašų pavartymas atrodys daugiau 
negu keistas. Argi jis nežino, kad beveik 
visi mūsų generolai ir pulkininkiai buvo 
apkasuose, kai gynė jaunąją Lietuvą nuo

Mūsų dvidešimtasis amžius'yra triukš
mingas laikotarpis. Iš pradžių pasaulis gy
veno tūkstančius metų visiškoj tyloj. Tą 
tylą kartais suardydavo natūralūs gamtos 
garsai: perkūnas, lojantis šuo arba kalvio 
kūjis. Techniška pažanga atnešė žmogui 
nežmonišką triukšmą, kuris kaip nemalo
nus ir monotoniškas palydovas trukdo da
bartinį mūsų gyvenimą. Kasdieninis 
triukšmas yra būdingas šiems laikams, 
kada tyla yra privilegija, kuria mažai kas 
begali džiaugtis.

Triukšmas yra visur. Ypač didmiesčių 
gyventojai pasidaro tikros garsų aukos. 
Automobiliai, motociklai, lėktuvai, fabri
kai ir mašinos. O gyvenamuose butuose 
įvairūs įrankiai: skalbimo ir indų plovimo 
mašinos, dulkių siurbliai, radijas, skutimo
si aparatas, televizija, šaldytuvai, garsia
kalbių, kavos malūnėlis, ventiliatorius ir 
t. t. Kada moderni šeimininkė įjungia vi
sus savo namų ruošos talkininkus, tai bėk 
iš namų... O kas bus, kada supersoniški 
lėktuvai raižys padanges? Atrasti ramybės 
oazę atostogoms, jeigu tai iš viso galima, 
reikia keliauti toli. O ką bekalbėti apie 
nervus raminančius vaistus ir daktarų są
skaitas?

Šių laikų dideliuose pramonės centruose 
gyvenantys žmonės ima apkursti. Afrikos 
senis turi daug geresnę klausą, negu mūsų 
didmiesčių trisdešimt metų žmogus. O ką 
bekalbėti apie įmones, kuriose nežmoniš

palaidų bandų. Jie mus, jaunesniuosius, 
mokė iš praktiško patyrimo apkasuose, 
atakuojant ir spąstuose būnant. Kalbėti, 
kad tik žemesnis rangas vertas pagarbos, 
yra netesinga. Be vado dalinys yra kaip 
gaidys su ką tik nukirsta galva. O dalinys 
be ryšio — kaip kūnas su galva, bet be 
nervų—paraližuotas. Juk totoriai ir že
maičiai nulėmė Žalgirio mūšį, bet sakoma, 
kad Vytautui vadovaujant buvo sumušti 
kryžiuočiai. Z. Š. tikrai Amerikos neatra
do, nes visi žinome, kad be generolo ne
bus dalinio, tinkamo kovoti, o be kareivių 
nebus kovos.

Mūsų nepriklausomybės kovos ir paro
dytasis ryžtas gražiai romanuose apra
šytas. ir tai gerai, nes padės jaunajai 
kartai tėvynę gerbti. Faktiškai tai nebuvo 
mūšiai. Veržėsi palaidos bandos, o mūsiš
kiai stengėsi joms atsispirti. Ar galėjo ru
sai tuo metu turėti armiją, kai ten viskas 
buvo baisiame chaose? Ar galite įsivaiz
duoti pulką, kurio karininkai išbėgiojo ar 
buvo nužudyti, o dalis padoresnių karių 
skubėjo namo iš to pragaro? Gal tik mū
siškiai kiek tvarkingiau organizavosi, 
nes iš prigimties yra tvarkos mėgėjai, ta
čiau tie, kurie organizavo, ir kariai, kurie 
dalyvavo ir pergyveno, žino, koks tai bu
vo sunkus ir pavojingas darbas.

Aš nedrįsčiau kaltinti kariuomenės ir 
nušalintojo jos vado St. Raštikio, nes visa 
kariuomenė buvo' taip išauklėta ir pa
ruošta, kad gavę įsakymą žūti ar būti, 
visi iki vieno būtų vykdę. Tad kas kaltas, 
kad tokio įsakimo nebuvo? Vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas turėjo konstitu
cinę teisę ir galią tokį įsakymą duoti. Į 
paskutinį vyriausybės posėdį po bergž
džių svarstymų buvo iškviestas nušalin
tasis kar. vadas S. Raštikis. Paklaustas, 
ką daryti, kai rusų tankai jau riedėjo 
Lietuvos link, jis visai sąmoningai prieš at
sakydamas paklausė Vitkauską: „Pone 
generole, ar kariuomenė įspėta, ar kiek 
pasiruošė?“ Ką galėjo atsakyti Vitkaus
kas, kuris jau buvo dalinius susilpninęs, 
išsiųsdamas svarbesniuosius vienetus į po
ligoną, o Krašto Apsaugos ministeris 
K. Musteikis, greičiausia, apie tai ir neži
nojo. Raštikis, realiai galvodamas, pasakė, 
kad priešintis neįmanoma^ Tačiau jei jis 
būtų buvęs nenušalintas, mes būtume 
tikrai tai valandai pasiruošę ir, gavę 
įsakymą, kaip vienas būtume savo pa
reigą atlikę.

Kodėl niekas nemini K. Musteikio, ku
ris neprižiūrėjo, ką darė Vitkauskas, ko
dėl niekas nemini Vitkausko, kuris vykdė 
Kremliaus įsakymus ir buvo mūsų ka
riuomenės vadu, kodėl kaltinama ka
riuomenė, kuri dievaži būtų atlikusi savo 
pareigą, kodėl kaltinamas S. Raštikis, ku
ris, padaręs tiek gero ir būdamas vienas 
geriausių ir sąžiningiausių karių, dėl vir
šūnių intrigų buvo nušalintas, kai ypač 
jo vardas ir išmintis buvo taip reikalingi?

Paskutinis Z. Š. priekaištas, kad pini
gai, išleisti kariuomenės reikalams, buvo 
kaip į balą numesti. Tai ypač negudrus 
kaltinimas. Kariuomenė atliko milžinišką 
tautos auklėjimo darbą. Tai plačios pras
mės liaudies universitetas. Laikraščiai, 
žurnalai, knygos, bibliotekos, karių švieti
mas, analfabetų mokymas, . jaunuolių 
drausminimas, patrijotinis auklėjimas, fi
zinis lavinimas, sveikatos įstaigos, ligoni
nės, ar tai pinigai į balą? Ar naujų Lietu- 
vosžemėlapių gamyba, trianguliacijos tink
lo suorganizavimas visoje Lietuvoje, įvai
rių specialistų—medicinos ir veterinarijos 
felčerių, sanitarų, lakūnų, pilotų, šoferių, 
elektrotechnikų, telegrafistų, motoristų, 
kalvių, ugniagesių, paruošimas yra pinigų 
į balą išmetimas? Ar puskarininkių ir ka
rininkų mokymas kursuose ir mokyklose 
savo krašte ir užsienyje, o taip pat stipen
dijos medicinos, veterinarijos, inžinerijos, 
technikai, chemijai, teisei, ekonomijai 

kas triukšmas rimtai sužaloja žmogaus 
klausos organus?

Žmogaus ausis nėra pajėgi ilgą eilę me
tų atsispirti per daug dideliam triukšmui, 
kuris keliamas fabrikuose, pvz„ mechaniš
kų staklių, elektriškų grąžtų ir kt. Dėl to 
susilpnėja klausa, atsiranda didesnis nuo
vargis, nemiga, pakrinka nervai. Triukš
mas kenkia žmogaus sveikatai, tik dar nė
ra pakankamai ištirta, kokiame laipsny jis 
žmogui žalingas. Bet pagal prancūzų psi
chiatrų teigimus, triukšmas yra vieno de
šimtadalio psichiškai nenormalių žmonių 
kaltininkas. Triukšmas žmogų erzina, dėl 
to atsiranda nesantaikos, barniai, įvyksta 
nusikaltimai, eismo nelaimės padidėja.

Garsas yra malonus ausiai oro judėji
mas. Bet jis bematant ima virsti triukšmu, 
kada žmogaus ausims sukelia nemalonų 
jausmą. Ir tai yra labai subjektyvus daly
kas. Garsas turi savo dažnumą, tai .yra 
virpėjimų skaičių per sekundę. Žmogaus 
ausis girdi garsus tarp 20 ir 20,000 virpėji
mų (Hertz'ų) per sek.

Žemesni garsai kaip 20 Hz. yra infraso- 
niniai virpėjimai. Mes jų negirdime, bet jie 
yra žmogaus klausai pavojingi. Šitie infra- 
soniniai garsai, pagal Našą, sukelia galvos 
sukimąsi, širdies pykimą ir kitus nemalo
nius reiškinius, kuriuos patiria kosmonau
tai.

Žemiau 400 Hz. garsas vadinamas žemu, 
o virš 1500 Hz. aukštu, šitas garsas pasi
žymi savo intensyvumu. Tyrimai parodė, 
kad garso stiprumui padidėjus dešimtį, 
šimtą ar tūkstantį kartų, triukšmo įspūdis

Siidctiipiais-
-pasaulyje

VLADUI JAKUBĖNUI 70 M. AMŽIAUS
70 m. amžiaus sulaukė Chicagoje gyve

nąs muzikas prof. V. Jakubėnas.
Nemažą indėlį lietuviškai muzikai davęs 

kaip kompozitorius, prof. V. Jakubėnas iš 
seno dar plačiai reiškiasi ir kaip muzikinių 
dalykų ir tos srities parengimų kritikas. 
Gyvendamas Chicagoje, kur tirščiausia 
lietuviško gyvenimo, jis paprastai aptaria 
spaudoje koncertus, lietuviškus operų pa
statymus.

„NAUJOJI VILTIS“ NR. 6
Šiame politikos ir kultūros žurnalo nu

meryje, kaip ir seniau, apstu įvairios me
džiagos ir informacijų.

Pagrindinių straipsnių autoriai yra Emi
lija Čekienė, Jonas Puzinas, Jonas Švoba, 
Algirdas Budreckis, Jonas Balys, Algirdas 
Gustaitis.

Apie įžymiuosius lietuvius (S. Biežį ir 
S. Žymantą) rašo J. Jurevičius. K. Radvi- 
lionis kritiškai vertina E. Cinzo premijuo
tą romaną „Brolio Mykolo gatvė“, B. Kas
ias tęsia diskusijas dėl anglų kalba išleis
tosios 'knygos apie vokiečių ir sovietų ag
resiją prieš Lietuvą. Platūs lietuviškosios 
veiklos ir spaudos apžvalgos skyriai. Raši
nyje „Prezidento tragedija“ iškeltos Euro
pos spaudoje iki šiol mažai teminėtos Wa
tergate bylos priežastys.

Leidėjai — LST Korporacija Neo Li
thuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga. Redakcinės kolegijos pirmininkas 
dr. J. Balys. Kaina 3 dol.

„MUZIKOS ŽINIOS“

Naujias (Nr. 1) „Muzikos Žinių“ nume
ris, V. Mamaičio redaguojamas, pateikia 
apsčiai medžiagos ir žinių iš muzikos pa
saulio. St. Sližys rašo apie muzikos kritiką, 
J. Strolia tęsia pasakojimą apie Klaipėdos 
muzikos mokyklą, J. Stankūnas — apie 
vargonus. Labai platus muzikinės kronikos 
skyrius, o taip pat muzikos žinių skyrius 
angliškai.

Nors viršelyje žurnalas pavadintas pir
muoju numeriu, tačiau pirmame puslapy
je rašoma, kad tai yra 1973 m. Nr. 4.

Kartu su žurnalu prisiųsta paminėti Bro
niams Budriūno komponuotos „Mišios už 
mirusius“, Broniaus Budriūno K. L. F. lei
dinys Nr. 19. Mecenatas prel. J. A .Kara
lius.

PAGERBTAS PREL. J. BALKONAS
Kultūros židinyje. Brooklyne buvo labai 

iškilmingai pagerbtas į pensiją pasitrau
kęs didelis lietuvių veikėjas prel. Jonas 
Balkūnas. Pagerbimą suruošė JAV LB 
krašto valdyba ir specialus komitetas. 
Prel. J. Balkūnas yra vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės organizatorių Amerikoje. 
Pagerbime buvo skaitytos net dvi paskai
tos — J. Laučkos ir S. Barzduko.

Sveikino visi garbės prezidiumo nariai: 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis , Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas, JAV LB krašto val
dybos vardu Balys Raugas, pranciškonų 

studijuoti ir tobulintis Lietuvos ir užsie
nio aukštosiose mokyklose irgi pinigai į 
balą? Tai didelis indėlis į savo tautos 
kultūros pažangą. Apie metimą į balą gali 
kalbėti tik tas, kas pats baloje sėdi ir ne
mato tikrovės.

V. Andruškevičius 

žmogui padidėja tik dukart, triskart arba 
keturis kartus. Triukšmometras yra pada
lintas į decibels (dB). Triukšmingas dul
kių siurblys sukelia 70 dB, o sprausminis 
lėktuvas 120 dB. Nulis dB yra absoliuti 
tyla, bet nežmoniškas triukšmas jau pa
siekiamas prie 110 dB.

Absoliuti tyla, kurią galima tik dirbti
nai pasiekti, yra žmogaus ausims nepaken
čiama. Būti visai atskirtam nuo bet kokio 
garso yra ne tik nemalonu, bet sukelia bai
mės ir net skausmo jausmą. Bet stiprus 
garsas žmogui, kaip ir gyvuliui, sukelia 
gynimosi refleksą: pagreitėja širdies pla
kimas, pakyla kraujo slėgimas. Gamtos 
garsai — upelis, vėjas, paukštukai nevir
šija 30 dB. Kada žmogus turi ilgai kęsti 
80-90 dB, tai sužalojami klausos organai ir 
atsiranda profesinis kurtumas. Dienos me
tu 55 dB yra varginantis ir trukdo atmintį 
ir koncentraciją. Naktį galima ilsėtis tik 
tada, kada triukšmas yra žemiau 40 dB. 
Aišku, miesto žmonės įpranta miegoti ir 
didesniame triukšme. Bet kada triukšmas 
pasiekia 60 dB — intelektualinis darbas 
darosi labai sunkus, o prie 90 dB ir rankų 
darbas labai trukdomas, ir nelaimių rizika 
smarkiai padidėja.

Jeigu po triukšmingų garsų ateina tylos 
pertraukos, tada ausis greičiau gali atsi
gauti ir pailsėti. Bet kenčiant nuolatinį 
triukšmą, žmogaus nervai pasidaro labai 
įtempti. Betgi triukšmą, kurį žmogus pats 
sukelia, jis gali daug lengviau pakęsti. To
dėl kovokime prieš triukšmą kaip įmany
dami, nes kitaip liksime kurčiai ir neby
liai.

Z. T.
(„tęst aankoop“ nr. 140, gegužė 1974) 

vardu Tėv. Paulius Baltakis, Moterų Or
ganizacijų vardu dr. Aldona Janačienė, 
Altos vardu A. Ošlapas. Organizatoriai 
įteikė gražų dail. Č. Janušo pieštą adresą 
su rengimo komiteto ir garbės prezidiumo 
parašais.

Be jų dar sveikino kunigų vienybės var
du kun. V. Dabušis ir dr. Petras Vileišis.

Paskaitytos sveikinimo telegramos — 
dr. K. Ambrozaičio ir Batuno pirmininko 
K. Miklo. Paminėti sveikinimai raštu.

Pabaigoj kalbėjo pats prelatas, prisi
mindamas Savo veiklos kai kuriuos mo
mentus ir padėkodamas už tas surengtas 
iškilmes.

SOVIETAI SAVINASI KUDIRKĄ
JAV valstybės departamentui paskelbus 

S. Kudirką JAV piliečiu, sekančią dieną 
buvo paskelbtas toks Sov. Sąjungos užsie
nio reikalų ministerijos pareiškimas: „Si
mas Kudirka yra Sovietų pilietis ir jam 
privalomi Sovietų įstatymai.“

Ministerijos kalbėtojas atsisakė plačiau 
komentuoti Valstybės Departamento nuta
rimą. Tačiau iš jo pasisakymų paaiškėjo, 
kad esama labai maža vilties išgelbėti S. 
Kudirką, kuris yra nuteistas 10 metų dar
bo stovyklose.

JAV spauda priduria, kad Kudirka pa
sidarė Sovietų piliečiu po to, kai 1940 m. 
Sovietai užpuolė Baltijos valstybes.

Kiek anksčiau buvo paskelbta, kad Ku
dirkos motinai būsią leista aplankyti sūnų 
darbo stovykloje, o Sovietų valdžia net pa
rūpinsianti jos kelionei automobilį. Iš to 
buvo daroma išvada, kad prezidentas Ni- 
xonas buvo užsiminęs apie Kudirką savo 
vizito Sov. Sąjungoje metu. •

„HOUSE OF TARVYDAS“
Vakarų Australijos sostinėje Perthe gy

venanti Rūta Tarvydaitė garsėja ne tik 
savo gyvenamajame mieste, bet taip pat 
didmiesčiuose — Sydnėjuje ir Melbourne.

Ji garsėja savo kuriamais drabužiais ir ■ 
turi tiek užsakymų ,kad nebespėja jų at
likti.

Jos ta įmonė pavadinta „House of Tar
vydas“. Drabužiuose siuvamos etiketės 
„Rūta“.

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS
Populiarusis Kanados lietuvių savait

raštis „Tėviškės Žiburiai“ persikelia į nau
jias erdvesnes patalpas prie Anapolio salės. 
Ta pačia proga tobulinami ir spaustuvės 
įrengimai.

Naujasis „Tėviškės Žiburių“ adresas: 
„T. žiburiai“, 2185 Stavebank Rd., Mississ
auga, Ont. L5C 1T3, Canada.

SIŪLĖ UŽMEGZTI RYŠĮ
Rašytojas Liudas Dovydėnas atvirame 

laiške „Dirvoje“ siūlė lietuviams aplankyti 
Solženyciną. Jis buvo ir kandidatus numa
tęs — šilbajorį, Pūkelevičiūtę ir Landsber
gį. Tarpininku jis buvo numatęs Šveicari
joje gyvenantį dr. Gerutį. Neteko girdėti, 
kad šis originalus sumanymas būtų buvęs 
bandytas įgyvendinti.

BALTŲ JAUNIMO SAMBŪRIS
Chicagoje įsteigtas baltiečių jaunimo 

sambūris — TELL (Togetherness Estonian 
Latvian Lithuanian). Sambūris ruošia 
bendras diskusijas, ekskursijas, taut, dra
bužių demonstracijas ir pasilinksminimus.'
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S&aityteju lai&ftai
KARALIAUČIUS, SUVALKAI, 

GARDINAS
(Atsakymas Tavo Jonui)

Širdingas ačiū Tavo Jonui už laišką. 
Perskaitęs ji labai atidžiai, jaučiu, kad tu
riu papasakoti vieną labai keistą įvykį, 
nors, atsiprašau, labai asmenišką.

Tai buvo 1937 m. pavasarį. Su bičiuliu 
Juozu važiavome iš Kauno į Berlyiią. 
Traukinys sustojo Įsrutyje. Didoka žmo
nių minia laukė traukinio. Garsiai kalbė
dami, išdidūs, pilvoti vokiečiai, su dide
liais cigarais dantyse lipo į vagoną. Šį kar
tą (važinėdavau į Berlyną dažnai) ši mi
nia atrodė man kiek kitaip, negu visuo
met. Kiek susimąstęs, aš ir sakau Juozui: 
„Žinai ką, šitų visų išdidžių ir pilvotų vo
kiečių greitai čia visai nebus. Jų vietoj 
bus kiti...“ Juozas, anot Tavo Jono, su
prunkštė iš juoko. „Kaip galima tokius 
niekus taukšti. Tai kur gi jie dings?“ „Ne
žinau“... „Tai kas gi . jų vieton ateis?“ 
„Nežinau..., bet vokiečių čia nebus.“ Tuo 
mūsų pasikalbėjimas ir baigėsi. Kartoju, 
tai buvo 1937 metais. Šiandien mes visi ži
nome, kur anie vokiečiai dingo ir kas jų 
vieton atėjo.

Labai prašau visų, kas šį rašinį skaitys, 
negalvoti, kad aš esu išmintingas ar 
„mandras". Ne, visai ne. Prisipažinsiu tik, 
kad retkarčiais esu keistas, gal labai keis
tas — tai ir viskas.

To Įvykio metu tarp Juozo ir manęs bu
vo toks skirtumas: mes žiūrėjome į tą pa
čią vokiečių minią iš dviejų visai skirtin
gų laiko taškų. Juozas vadovavosi savo 
rankiniu laikrodžiu, kuris tiksliai sekun
dėmis registravo tuos įvykius, kuriuos jis 
matė — stotį, traukinį, skubančius vokie
čius... Aš vadovavausi istorinio laiko laik
rodžiu; tą akimirką, man pačiam nesu
prantant, atskubėjo į galvą anų laikų įvy
kiai Vokietijoje, Europoje ir gal pasauly
je, ir staiga vokiečių miniai Įsručio stoty 
neatsirado vietos tų įvykių sąmyšy. .

Juozas prunkštė iš juoko ir vadino tai 
kvailiausia nesąmone... Po to aš daug kar
tų važinėjau į Berlyną ir (kiekvieną kartą 
ta pati mintis persekiojo mane... Stebė
jausi ir negalėjau savęs suprasti.

Manau, kad Karaliaučiaus, Gardino ir 
Suvalkų reikalu tarp Tavo Jono ir manęs 
šiuo metu yra tas pats skirtumas, kaip 
anais laikais tarp manęs ir Juozo.

•••
Žmonijos ir paskirų tautų istorijų laik

rodis yra labai lėtas, dažnai neįskaitomas, 
bet labai galingas — iš svajonių jis pada
ro realybių kalnus, bet taip pat tuos realy
bių kalnus sutrina į nostalgiškų atsimini
mų dulkes. Tai yra tiesa, nuo kurios nie
kas nepabėgo ir niekas nepabėgs. Kas šian
dien svajonė (o gal net tuščias tarškalas 
ar nesąmonė), žiūrėk, po kiek laiko jau 
realybė. Įsidrąsinsiu ir pasakysiu dar ki
taip — svajonės dažnai gimdo realybes. Be 
svajonių nebūtų atsiradusios ir tos realy
bės, kurios mums, lietuviams, padaro gy
venimą prasmingu.

Tik persikelkime akimirkai į „Vargo 
Mokyklos“, Kudirkos, Jagomasto, Jan
kaus laikus — ar jie nebuvo anų laikų 
svajotojai?! Anais laikais galimybės lietu
vių tautos išsilaisvinimui ar savo valsty
bės sukūrimui buvo tokios pat menkos, sa
kyčiau, dar menkesnės, negu Karaliaučiui, 
Gardinui ar Suvalkams tapti Lietuvos da
limi.

Kai lenkų gen. Želigovskis užėmė Vil
nių, prof. M. Biržiška, ištremtais iš Vil
niaus, tuojau įkūrė Vilniui Vaduoti Są
jungą. Argi Biržiška buvo toks naivus ne
išmanėlis, kuris galvojo, kad įkūręs są
jungą ir surinkęs pora šimtų litų, išva
duos Vilnių? Aišku, kad ne, bet...

Kudirka, Basanavičius, Jankus, Biržiš
ka (ir daugybė kitų su jais dirbusių) tu
rėjo vieną bendrą ypatybę — jie visi buvo 
tautiniai svajotojai, idealistai: jie visi tu
rėjo nepalaužiamą tikėjimą, kad lietuviai 
bus laisvi; jie visi turėjo aiškią lietuvių 
tautos nepriklausomybės viziją, ir jų di
džiausias rūpestis (irgi nuopelnas) buvo 
tą viziją sudvasinti ir perduoti visai tau
tai, kad ji irgi, kaip ir jie, gyventų tąja vi
zija. Bet kiekvienas iš jų galėjo tik spė
lioti, kokiose aplinkybėse ir kada jų vizi
ja taps realybe. Basanavičius, Kudirka 
gaivino savo viziją carinės imperijos su
griuvimu; Jankus — Vokietijos reicho su
byrėjimu, o Biržiška net ir sapnuoti nega
lėjo, kad Vilnius sugrįžtu iš Stalino „ma
lonės“.

Čia aš drįstu tvirtinti, kad be Biržiškos 
vizijos, įkūnytos tautoje, mes nebūtumėm 
gavę Vilniaus, kaip negavome Suvalkų ir 
Gardino. Šiandien man juokinga ir grau
du skaityti „Akiračių“ žinią, kad Stalinas 
buvo pasiūlęs Sniečkui prijungti Kara
liaučių prie Lietuvos, bet Sniečkus atsisa
kęs; koks protingas tas Sniečkus... Tikrai 
koktu. Visų pirma mes nežinome, kiek čia 
tiesos — gal tyčia paties Sniečkaus su
fabrikuotas įvykis. Jeigu Stalinas buvo 
toks geraširdis Lietuvai, tai kodėl jis pa
siėmė sau (net lenkams nepaliko) Suval
kus ir Gardiną; kodėl tik po labai ilgų 
kalbų ir prašymų jis šykščiai paliko Drus
kininkus Lietuvos pusėje. Antra, mes irgi 
nežinome, kokiose aplinkybėse ir kuriuo 
tikslu Stalinas pakvietė Sniečkų tokiam 
pasikalbėjimui — ar linksmam stikliukui, 
ar Sniečkaus lietuviškų užmačių išbandy
mui su nuodų milteliais rankoje... Jo lai
mė, kad susiprato atsisakyti. Pagal seną 
romėnų patarlę, apie mirusius padoru kal

bėti gerai arba nieko, tad aš pasirinksiu 
nieką ir grįšiu prie tikrojo reikalo.

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo są
lyga, kaip ir dr. Kudirkos laikais, lieka ta 
pati — Rusijos imperijos sugriuvimas. Tik 
Kudirkos laikais pasaulis buvo palyginti 
ramus, o mūsų laikais jis metai iš metų 
vis labiau verda, kunkuliuoja, prasiverž
damas daugeliu mažų ir didesnių ugnia- 
kalnių. Dažnas tik žiūri ir stebisi — ko
kios jėgos jį dar vis tebelaiko krūvoje? 
Tikrai ne moraliai puolęs žmogus. Pasau
lis tad veržiasi į chaosą. Kada jis įvyks?

Pagal mano rankinį laikrodį teks dar 
kiek palaukti, bet istorijos laikrodis, atro
do, jau pasiruošęs išmušti tą nykaus vi
durnakčio valandą. Kokioj padėty atsidurs 
Lietuva, tai valandai atėjus?

Niekas nežino — galima tik spėlioti. 
Jeigu Rusijos imperijai bus lemta sugriū
ti, tai Karaliaučiaus sritis bus tuščia vieta, 
kurią kam nors reikės užpildyti. Lenkai, 
geografiškai artimiausi pretendentai, bus 
labai užimti savo nesantaikomis su ukrai
niečiais ir vokiečiais.

Anot Tavo Jono, mes, lietuviai, žiūrėsi
me ir kažko lauksime, nes bijosime „suer
zinti“ ar užrūstinti kitas kaimynines tau
tas. Tas man labai primena Klaipėdos 
krašto epizodą. Lietuvai jau pasiskelbus 
nepriklausoma ir pasauliniam karui pasi
baigus, Klaipėdos kraštas vis dar buvo 
Vokietijos reicho dalis. Lietuvos „politi
kieriai“, prisimenu, vieni bijojo užrūstin
ti 60 milijonų vokiečių, kiti gąsčiojosi, ką 
su tuo vokiečiais apgyventu kraštu dary
sime; treti abejojo, kam mums toks kraš
tas, kur katalikų beveik kaip ir nėra, iš vi
so reikalingas. Bet vieną gražią dieną at
sirado drąsus ryžtingas vyras Jonas Bud
rys — Palavinskas (tarpe kita ko, mano 
labai artimas giminaitis), suorganizavo 
sukilimą ir prijungė Klaipėdos Kraštą 
prie Lietuvos. Tokiu būdu Martyno Jan
kaus svajonė — vizija tapo realybe.

Tavo Jonas irgi mėgina pasijuokti iš 
mano 10 milijonų busimųjų lietuvių Lie
tuvoje. Jo svarbiausias argumentas šiam 
juokui yra tas — antai, žiūrėk, net dabar 
lietuvių skaičius Lietuvoje kažkodėl be
veik nedidėja. Sutinku — labai gaila, kad 
lietuvių prieauglis toks mažas, bet prie
žastys yra įvairios ir viena iš jų yra ta, 
kad didesnio prieauglio ieškoti reikėtų va
žiuoti į Kazachstaną, o gal ir dar toliau. 
Dabar važinėjame po visą pasaulį ir visur 
dauginamės. Prieš 1914 metus lietuviai 
važiuodavo į Čikagą. Bet kada turėsime 
savus didesnius plotus, tai. esu tikras, lie
tuviai mokės pasidauginti ir Lietuvoje.

Visko baimintis — vienų nesuerzinti, ki
tų neužrūstinti politikoje labai pavojin
ga. Taip elgdamiesi dar ko gero ir Vil
niaus galime vėl netekti.

»•»
Istoriniai įvykiai dar nerodo pastovaus 

Karaliaučiaus-Suvalkų-Gardino sričių sa
vininko. Praeities istoriniai įvykiai įkur
dino laikinus atėjūnus, o šie gi ateina ir 
išeina. Nauji dideli istoriniai įvykiai pa
kely, kad ir neapskaičiuojami. Gal tos sri
tys vėl ieškos šarvininko, o nesuradusios 
atsiųs kitus atėjūnus. Tokiam atvejui 
mums reikia ruoštis; tokiam atvejui mums 
reikalingi nauji Kudirkos, Jankai ir Bir
žiškos su nauja vizija, kurią jie sudvasin
tų ir įkūnytų tautoje. Jie reikalingi dabar, 
nes įvykiai nestovi vietoje, o vizijai įkū
nyti reikia daug laiko.

Dar kartą ačiū Tavo Jonui už laišką. Ti
kiuos daugiau laiškų šiuo reikalu.

Stasys Kuzminskas

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 25-26) Almis 
Kuolas, matyti, po apsilankymo Lietuvoje 
reiškia apie ją savo požiūrį ir pataria, kaip 
nuvykus elgtis.

„Dabar pažvelkim į dabarties dvasią 
Lietuvoje. Palyginus su mumis, Lietuva 
yra nepasikeitus per paskutiniuosius 20 ar 
30 metų. Mes esame lyg ateities kolonistai, 
išmesti 20 metų į priekį. Mes žiūrime i Lie
tuvą, lyg ji egzistuotų prieš 30 metų. Lie
tuvoje ir elgesys, ir gyvenimo stilius atro
do beveik nepasikeitę. Jaunimas ir šian
dien nešioja trumpus plaukus, berniukai, 
išvedę merginą pašokti, turi šokti du šo
kius, po kurių už parankės turi nuvesti 
merginą atgal į jos vietą...

Paprasti kasdieniniai dalykai okupuoto
je Lietuvoje dar neegzistuoja. Niekas ten 
dar neturi lygintuvo, kurio temperlatūrą 
galima nustatyti pagal drabužį. Niekas ne
turi miltelių, kuriais galėtų pridegusią 
keptuvę per pusę minutės išplauti. Niekas 
negirdėjo apie skystą popierių, su kuriuo 
galima užtepti mašinėle rašant padarytas 
klaidas. Jie ten tokių dalykų neturi ir dar 
ilgai neturės. Bet mes negalim sakyt, kad 
jie ten nieko neturi. Mums sunku suprasti, 
kaip mūsų broliaį Lietuvoje pergyvena, kai 
mes ten nuvažiavę pradedam lyginti jų gy
venimą su mūsuoju.

Pasitenkinimas gyvenimu priklauso nuo 
to, ką matai apie save. Įsivaizduokime, kad 
gyvenam tarp nepaprastai turtingų žmo
nių. Tokioje padėtyje jaustumėmės visiš
kai vargani darbininkai. Tačiau persi- 
kraustę į rajoną, kuriame visi vos pajėgia 
duonos kąsnį nusipirkti, jaustumėmės ne
paprastai turtingi. Taip pat ir Lietuvoje. 
Apsupti tokio gyvenimo lygio iš visų pusių, 
Lietuvos gyventojai nesijaučia vargani. At
virkščiai, iš Rusijos atvažiavę Lietuvon 
stebisi, kiek ten visko yra. Sov. Sąjungoje 
Lietuva yra žinoma kaip mažoji Amerika. 
Dėlto, kai iš čia nuvažiuojam ir bandom 
lyginti jų gyvenimą su mūsų, mes jiems lyg 
mazgote braukiam per veidą. Jie labai no
ri, kad mes pasakotumėm apie Kanadą, 
apie JAV, bet jokiu būdu nelygintumėm 
jų gyvenimo su mūsuoju.“

„Draugas“ (5. 6. 74) vedamajame įspėja 
apie šnipų pavojų. Straipsnio autorius 
(b. kv.) rašo:

„Niekam nėra paslapties, kad bolševikai 
domisi ir lietuvių emigracija užsienyje, 
jos organizacijomis, vadovaujančiais as
menimis, apie juos rašančiais laikraščių 
redaktoriais ir iš viso emigrantų veikla.

Prisiminkime tik visiems gerai žinomus 
asmenis, kai į mūsų vadovaujančias įstai
gas buvo įsiveržę jų agentai: Simonaitytė 
(Vlike), A. Morkus (Altoje), V. Alseika 
(Informacijos tarnyboje), J. Mikuckis 
(šnipinėjo įvairias organizacijas) ir kiti.

Nors sovietinės propagandinės įstaigos ir 
valdžios pareigūnai oficialiai skelbia ne
vertiną „užsienio buržuazinių nacionalistų 
bei emigrantų“, nepriduodą reikšmės mū
sų veiklai, tačiau tai nėra tiesa. Bolševikai 
mūsų veikla neatlaidžiiai domisi nuo pačios 
pirmosios mūsų emigracijos dienos. Savai
me aišku, kad jie turi mūsų tarpe ir tam 
tikrą savo agentų skaičių. Labai galimas 
dalykas, kad kai kurie jų vienu ar kitu bū
du iš arčiau seka ir mūsų centrinių orga
nizacijų veiklą, o gal joje ir reiškiasi.

• **
Tačiau iš esmės bolševikų agentai mums 

nėra baisūs, nes lietuvių išeivių kova ir 
veikla nėra slapta. Ne ginklais kariauja- 

Kaip jie sugrižo?
Šiemet sukanka 30 m., kai dauguma lie

tuvių gal paskutinį kartą atsisveikino sa
vo tėvynę ir pradėjo liūdną tremties gyve
nimą. Vokiečių kariuomenė skubiais pasi
traukimais lygino frontą ir jau buvo ma
tomas aiškus pralaimėjimas. O paskui ją 
veržėsi raudonoji armija, kuri antrą kartą 
okupavo mūsų tėvynę. Tai buvo 1944 me
tais.

Žvilgterėję į karo eigos žemėlapį, pama
tysime, kad 1941 m. vokiečiai apsupo Le
ningradą ir priartėjo prie Maskvos. Bolše
vikų kariuomenė, staigiai užklupta vokie
čių žaibinio karo, skubiai traukėsi į Rusi
jos gilumą. O kas nespėjo pabėgti, tai šim
tais tūkstančių pasidavė į vokiečių nelais
vę. 1942 m. vokiečiai įsiveržė į Stalingradą 
ir fronto linija buvo apie 80 mylių nuo 
Kaspijos jūros. Vokiečiai tais laimėjimais 
apsvaigę, tikėjosi greitai užkariauti ir visą 
Rusiją. Todėl jie žudynėmis ir badu mari
no bolševikų belaisvius ir okupuotų kraštų 
gyventojus. Jiems reikėjo tik tuščio že
mės ploto — „lebensraumo“, kuriame tikė
josi apgyvendinti vokiečius, o likusius vie
tinius paversti jų vergais. Tai buvo gal ir 
pati didžiausia vokiečių klaida, kad pagai
lėjo užkariautų kraštų gyventojams duoti 
duonos ir laisvės. Tai gavusi, pati rusų tau
ta būtų nuvertusi komunistinį režimą ir 
įsivedusi demokratinę santvarką. Bet ka
da pamatė, kad belaisvių stovyklose žmo
nės badu mieštai, tada sukruto kariauti. Be 
to, dar Stalinas pradėjo tautą vilioti suk
tais pažadais, siūlydamas sušvelninti re
žimą ir duoti daugiau laisvės. Visa rusų 
tauta stojo į lemiamą kovą, o užfrontėje 
prasidėjo partizaninis judėjimas. Amerika

atgaivino pavargusią komunistinę Rusiją, 
paremdama ginklais, maisto produktais ir 
kitokiais reikmenimis. Rusai, gavę gerą 
paramą, atsilaikė ir pradėjo puolimą. Vo
kiečių laimės žvaigždė prie Stalingrado 
ėmė kristi žemyn ir „planingais“ pasitrau
kimais pradėjo lyginti frontą. Tenka pri
minti, kad Stalingrado mūšio įkarštyje bol
ševikų kariuomenėje buvo įvesti antpe
čiai. Po 1917 m. revoliucijos bolševikai sa
vo priešams antpečius su vinimsi prie pe
čių kaldavo ir rėždavo iš šlaunų odos dir
žus. Pavojaus metu, „užmiršusi“ praeitį, 
leido kariuomenei dėvėti „buržuazines“ 
uniformas.

1944 metų išvakarėse vakariečiai „pa
sveikino“ Berlyną, numesdami 1000 tonų 
sprogmenų. O rusai priartėjo prie 1939 m. 
buvusių Lenkijos sienų. Žygiui į Lietuvą 
jau buvo formuojami Baltarusijos ir Pa
baltijo frontų daliniai.

1944 m. vasarą rusai priartėjo prie Lie
tuvos sienų ir liepos 4 d. užėmė Smurgai- 
nių miestą. Tą dieną III-jo Baltarusijos 
fronto kariuomenė gavo įsakymą pradėti 
puolimą Vilniaus kryptimi, išlaisvinti Lie
tuvą ir žygiuoti į Rytprūsius. O I-jo Pa
baltijo fronto kariuomenei įsakyta pulti 
Šiaulių kryptimi ir pasiekti Baltijos jūrą. 
Kautynės dėl Vilniaus tęsėsi apie 5 dienas 
ir rusai miestą užėmė liepos 13 d. Rusų 
spauda skelbia, kad Vilniaus kautynėse 
vokiečiai neteko 12,000 karių, 156 pabūklų, 
28 tankų, per 1,100 automašinų ir kt. Be 
to, dar primena, kad pasitraukdami oku
pantai griovė ir degino miestą. Rusai, 
užėmę Vilnių, iš 324 pabūklų paleido 24 
šūvių salves. Kai tik baigėsi gatvių kau-

me. Tai gerai žino ir okupantai. Tai dėlko 
jie mus seka? Okupantui kenkia bet kokia 
mūsų politinė veikla, kovos dėl Lietuvos 
laisvės akcija. Jis visomis išgalėmis sten
giasi, kad tokios kovos nebūtų. Taigi ir 
bolševikų agentams duotas uždavinys ne 
tiek sekti, ką mes darome, tai mes viešai 
skelbiame, bet įsakymas įsiskverbti į mū
sų centrines ir vietines organizacijas, su- 
piudyti vienus lietuvius patriotus su kitais, 
suorganizuoti mūsų vieningų centrinių or
ganizacijų skaldymą, dalies narių nuo 'ben
dro tautinio darbo atskėlimą, „naujų“ or
ganizacinių vienetų kūrimą, mūsų organi
zacijų vadovų, kultūrininkų, redaktorių, 
spaudos žmonių ir kitų geros valios lietu
vių, bolševikams pavojingų asmenų nieki
nimą.

Atrodo, kad net ne visi lietuviai patrio
tai, įskaitant ir šiaip jau apdairius veikė
jus, šią mūsų priešo taktiką tinkamai su
pranta ir ne iš blogos valios netiesioginiu 
būdu pasiduoda bolševikų agentų suve
džiojami, o kartais jiems pasitarnauja iš 
partinio ar kitokio fanatizmo, skaldydami 
vieningą lietuviškos ir priešbolševikiškos 
veiklos frontą.“

P© PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Plaukiantieji į pietus, laivai, perkirtę 
dešimtąją šiaurės lygiagretę ir paskui ek
vatorių, atsiduria po pietų kryžiaus dan
gumi. Pietų Kryžius, kuriuo vardu vadi
namas pietų hemisferos dangaus skliautas, 
tai žvaigždynas, matomas iš Australijos, 
Pietų Amerikos ir pietų Pacifiko salų. Su
darydamas dalį Paukščių Tako, arba Ga
laktikos, jis lengvai išskiriamas pietų 
dangaus firmamente iš kitų žvaigždynų, 
tįso šalia Paukščių Tako tamsaus, kosmi
nio debesio, kurį sudaro ledo kristalai ir 
saulę pridengiančios metalo dalelytės. 
Pietų dangus neturi daug šviesių žvaigž
dynų, nei poliarinės žvaigždės, kuri paro
dytų polių. Tad Pietų Kryžius, lengvai su
sekamas tamsoje, dangaus erdvės jūroje, 
buvo pažymėtas naujų žemių ieškojusių 
pirmųjų navigatorių ir atžymėtas kaip 
jūros kelio rodyklė.

Pietų Kryžiaus žvaigždyną sudaro dvi 
nepaprastai šviesioj, raudonos žvaigždės 
Beta Orucis ir dvi, taip pat šviesios, mels
vos žvaigždės Alfa Crucis; jos atžymi kry
žiaus galus. Nuo jų į šoną yra Alfa Cen
taurus ir Beta Centaurus, šviesiausios pie
tų dangaus žvaigždės. Tiesi linija per Pietų 
Kryžiaus viršutinę žvaigždę ir kitoj pusėj 
gulinčios Ačenaris rodo pietų polių, kuris 
yra tarp minėtųjų žvaigždžių tos linijos 
pusiaukelėj.

Europiečiai jūrininkai jau nuo seno pa
žinojo šį žvaigždyną. Jį aprašė ir vardą 
Crux jam davė Andrea Corsaii 1517 m. 
Dar prieš Corsarį žvaigždyno keturios be
vardės žvaigždės ir linija į Pietų polių bu
vo paminėta Amerigo Vespucci 1505 m. ir 
po kelerių metų Ludovico Barthema, dvie
jų didžiųjų navigatorių.

Pietų Kryžiaus kelrodžiu vadavosi kapi
tonas Cook, Endeavour laivu raižęs pietų 
hemisferos vandenis. 1770 m. priplaukęs 
Australijos rytinį krantą, išlipęs Kumelį, 
dabartinio Sydnėjaus priemiesty, sutik
tas gana draugiškų aboridžinų, krante iš
kėlė Britų vėliavą, pasisavindamas šį že
myną Britų imperijai. Išskintinai šviesus 
Crux pasidarė naujosios žemės simboliu. 
Pietų Kryžiaus simbolišką emblemą Aus
tralijos vėliavoje papildo šviesios Alfa 
ir Beta Centaurus.

Primityviems Australijos gyventojams, 
gyvenusiems čia jau prieš dvidešimt tūks
tančių metų, dangaus kūnai turėjo ne tik 
simbolinės, bet ir lemiamos reikšmės reli
giniam kultui ir kultūriniam augimui. 
Dangaus kūnai ir gamtos stichijos reiški- 

tynės, Vilnių „okupavo“ A. K. (lenkų po
grindžio armija). Jos vadas gen. Wilk 
slaptojo radijo bangomis išdidžiai pranešė 
į Londoną, kad Vilniuje lietuvių nebėra, 
administracija lenkų rankose. Bet greitu 
laiku bolševikai pogrindžio vadovybę su
ėmė ir tuo baigėsi lenkų džiaugsmas.

Dar nepasibaigus kautynėms, iš Rusijos 
į Vilnių jau atvyko pirmoji lietuvių komu
nistų grupė ir pradėjo ieškoti nacių talki
ninkų. Kartu su partijos ir vyriausybės 
atstovybe atsirado P. Cvirka, J. Šimkus, J. 
Banaitis, J. Karosas ir A. Venclova. Lietu
voje A. Venclova savo galią rėmė aukš
čiausios tarybos deputato bilietu ir „Prav- 
dos“ korespondento pažymėjimu. Jam vi
sur buvo atviros durys ir raudonarmiečiai, 
jį praleisdami, dar ir kulnimis sumušdavo.

Liepos mėn. viduryje III-jo Baltarusijos 
fronto kariuomenė priartėjo prie Nemuno. 
Rugpiūčio 1 d. rusai užėmė Kauną ir tan
kai pradėjo veržtis į Vilkaviškį. Čia vyko 
stiprios kautynės, miestas keliskart ėjo iš 
rankų į rankas ir buvo visiškai sugriautas. 
Pagaliau miestą užėmė rusai ir frontas su
stojo Vilkaviškis-Šakiai-Raseiniai gynybos 
linijoje. Vilkaviškio apskrityje liko neuž
imti apie penki valsčiai. Pirmo Pabaltijo 
franto kariuomenė užėmė Šiaulius ir lie
pos mėn, pabaigoje apsistojo Raseinių-Kel- 
mės-Kuršėnų gynybos linijoje. Ir tokia pa
dėtis tęsėsi iki spalio mėn. pradžios.

V. Vytenietis

LIETUVOJE
ŠIEMETINĖ LIETUVOS VASARA

Apie šiemetinę vasarą „Literatūra ir 
menas“ savo savo „Septynių dienų skilty
je“, be kita ko, šitaip rašo:

„Šiemet atostogautojų viduvasario kait
ra nelepina... Užtat visur žalia, gaivu, ir 
žmogui, poilsį randančiam gamtoje, tokia 
vasara savaip turtinga. Jis daug apeina, 
daug pamato, imasi darbo gamtos labui“.

ORDINAS RAŠYTOJUI JONUI 
DOVYDAIČIUI

60 m. amžiaus proga rašytojas Jonas 
Dovydaitis apdovanotas Garbės ženklo or
dinu.

Pirmaisiais pokario metais jis ypač iš
kilo Lietuvoje savo socialistiškai realisti
niu romanu „Dideli įvykiai Naujamiesty
je“, o po to yra aktyviai leisdinęs knygą 
po knygos — romanus, apsakymus, nuoty
kių knygas.

NAUJA LIGONINĖ ROKIŠKYJE
Pagal tipinį Maskvos gydymo įstaigoms 

Skirtą projektą, Vilniuje pritaikytą Lie
tuvos sąlygoms, Rokiškyje statoma psi
choneurologinė ligoninė, kuri turės 500 lo
vų ir bus aprūpinta modernia medicinine 
aparatūra.

Šių metų pabaigoje jau numatoma pra
dėti naudoti dalį ligoninės — 200 lovų.

niai lėmė genties ir paskiro asmens likimą. 
Saulės užtemimas primityvioje sieloje kė
lė siaubą. Gąsdino staigus, užtemimo metu 
kritimas nuo 23 į 12 laipsnių, gyvių sku
bėjimas lįsti į urvus, nakties balsai, at- 
klystantieji iš tamsios dykumos, tolimų 
kalnų viršūnės, ryškiai saulės nušviestos. 
Išsigandę žmonės, bėgdami nuo tamsos 
demonų, ieškojo prieglaudos urvuose. Tik 
užtemimui praėjus jie išdrįsdavo išeiti iš 
slėptuvės.

Magiškoji dangaus kūnų galia jiems 
teikta antgamtinių būtybių, dieviškų pro
tėvių ar demonų. Abo tikėjimu, kiekviena 
žvaigždė tai paukštis, kengūra, žmogus ar 
kitas gyvis, persekiotas žemėje, nuvykęs į 
dangų ir pavirtęs žvaigžde. Pietų Kryžius 
— Ginivi tai juodoji gulbė, medžiotojo pa
leistos ieties vejama, nuskridusi į dangų 
ir virtusi žvaigždynu. Vyungres, Nepellio 
persekiojamas už žmonių išvogimą, metęs 
su parišta virve ietį į dangų ir jos padeda
mas įlipęs i jį ir įsitraukęs tas pavogtą
sias moteris. Pabėgėliai išvengė keršto, 
bet buvo paversti žvaigždėmis, turinčiomis 
amžinai šviesti danguje.

Pietų Kryžius buvo anksčiau negu bal
tieji navigatoriai pradėjo rąžyti vandeny
nus, anksčiau negu astronomai pradėjo 
piešti dangaus žemėlapius.

Sutvėręs žemę, Bajam, dangaus kara
lius. nulipdė iš raudonojo molio du vyrus 
ir vieną moterį. Įkvėpęs jiems gyvybę, pa
rodęs, kurie augalai galima valgyti, o ku
rie ne, Bajam grįžo į dangų.

Laimingai gyveno pirmieji žmonės že
mėje. Bet atėjo baisi sausra ir išdžiovino 
augmeniją. Daugiau jau nebebuvo ko val
gyti. Bado iškankinti, pirmasis vyras ir 
moteris pagavo kengūrą ir valgė, bet ant
rasis vyras atsisakė, nes tai buvo tabu. 
Tie du valgiusieji aiškino jam, kad mėsa 
labai skani, ir vertė paimti nors gabaliu
ką. Supykęs ant savo bendrų, mirštąs ba
du vyras atsikėlė ir nuėjo i saulėleidį. Pa
baigę valgyti, pirmasis vyras ir moteris 
nusekė paskui per smėlio kopas, dykumas 
ir kalnus, kartais pamesdami jį iš akių. 
Galų gale pavijo jį ir šaukė palaukti. Bet 
jis nekreipė į juos dėmesio. Klupdamas 
ėjo, kol pasiekė didžiulį baltą eukaliptą. 
Čia sukrito ir mirė.

Gyviesiems bežiūrint, nusileido iš dan
gaus degančių akių demonas, švelniai pa
kėlė mirusįjį ir įleido jį į medžio drevę, 
kurioje buvo geltonųjų papūgų lizdas. Nu
sigandę pirmasis vyras ir moteris bėgo to
lyn per dykumą. Staigus griaustinis juo
du tiek išgązdino, kad abu sukrito ant že
mės drebėdami. Po valandėlės, išdrįsę pa
kelti galvas, pamatė didįjį eukaliptą ky
lantį į dangų. Dvi žiburiuojančios akys 
švietė tarp jo šakų. Geltonųjų papūgų po
ra, matydama kylantį eukaliptą su jų liz
du į pietų dangų, nuskrido paskui šauk
damos, kad sustotų.

Medis sustojo prie Paukščių Tako ir iš
nyko. Liko tik keturios žibančios akys: 
dvi mirties demono ir dvi žmogaus, kuris 
pirmas buvo paliestas mirties. O dvi besi
vejančios papūgos virtusios žvaigždėmis. 
Baltojo eukalipto ir dviejų papūgų žvaigž
dynas, Pietų Kryžius ir Alfa ir Beta Cen
taurus, liko danguje ir rodo kelią klajū
nams, ar jie būtų Australijos aboridžinai, 
ar baltieji imigrantai.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRABUŽIAI

„Minties“ leidykla Vilniuje išleido Sta
sės Bernotienės knygą „Lietuvių liaudies 
moterų drabužiai XVIII a. pab. —XX a. 
pr.“

LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 
LENKŲ KALBA

Vradave išleista Z. Stoberškio parašy
ta „Lietuvių literatūros istorija lenkų kal
ba“.
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Visiems Leigh DBLS skyriaus nariams 
ir Manchesterio apylinkės lietuviams dė
koju už prisiminimą ir moralinę bei pini
ginę paramą, kurią gavau per mūsų sky
riaus valdybą.

Nors pavėluotai dėkoju, ibet prašau at
leisti, nes mano sveikata vis dar bloga. 
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.

S. Alesius

NOTTINQHAMAS
Į ŠAUNŲJĮ KONCERTĄ!

I „Aido“ koncertą Manchesteryje iš
vykstame 58 vietų autobusu nuo Lietuvių 
Židinio rugpiūčio 18 d., po lietuviškų pa
maldų, kurios čia su stovyklautojais ber
niukais bus 10.15 vai. Autobusas išeis 
punktualiai 11.30 vai.

Kas dar norėtų vykti į Manchester!, te
gu tuojau praneša Židiniui. Kadangi dau
guma stovyklautojų berniukų irgi vyks į 
koncertą, tai laisvų vietų nedaug liko. 
Pranešti: 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telef. 0602-865 738.

VOKIETIJA
KUN. GIRČIAUS JUBILIEJUS

Kun. Petro Girčiaus sidabrinis kunigys
tės jubiliejus Vedhtoje sutraukė daugelį' 
lietuvių į gražų žemutinės Saksonijos mo
kyklų miestelį. Rinkosi lietuviai Šv. Jad
vygos Senelių Prieglaudoje, kur gyvena 10 
lietuvių senukų ir kur Jubiliatas kas ant
rą sekmadienį laiko pamaldas lietuviškai. 
Koplyčia buvo labai gražiai papuošta gė
lėmis. Iškilmės prasidėjo Šv. Dvasios Him
nu — Veni creator Spiritus. Giedojo visi 
lotyniškai, bet kiekvienas galėjo sekti ir 
lietuvišką tekstą. Jubiliatą kun. P. Gir- 
čių, seseles, kunigus, „Caritas“ direktorių, 
šios prieglaudos šeimininką ir visus iškil
mių dalyvius pasveikino dek. V. Šarka vo
kiečių ir lietuvių kalbomis. Paskiau sekė 
koncelebrarinės Mišios. Jubiliatui asistavo 
tėvas dr. Konstantinas Gulbinas ir dek. V. 
Šarka. Pamokslą apie kunigystę pasakė tė
vas Konstantinas. Per pamaldas skambė
jo lietuviška giesmė labai harmoningai ir 
galingai. Buvo jaučiama, kad čia nuošir
džiai lietuvis meldžiasi. Tokių gražių ir 
jaudinančių pamaldų retai būna. 30 metų 
be Tėvynės, tėvų, giminių, artimųjų dirba 
lietuvis kunigas svetimame krašte 25 me
tus. Po pamaldų suteikia. Jubiliatas savo 
specialų palaiminimą visiems dalyviams ir 
Lietuvoje pasilikuisiems gimtinėmj-argil- 
miesiėms.

Dalyvavo 70 lietuvių. Jubiliatas visus 
svečius gražiai pavaišino. Iš įvairių lietu
viškų kolonijų buvo atstovai, kurie Jubi
liatą sveikino ir jam gražias dovanas įtei
kė. Gyvu žodžiu pasveikino „Caritas“ di
rektorius Hans Wattermann, kun. V. Šar
ka, Tėvas Konstantinas, du vietos dienraš
čių žurnalistai ir atskirų vietovių atstovai. 
Raštu sveikino J. E. Osnabruecko vysku
pas dr. Hellmut Wittier, J. E. vysk. dr. 
Vincentas Brizgys iš Amerikos, msgr. dr.’ 
P. Celiešius, prelatas dr. L. Tulaba, tėvas 
Klemensas Žalalis iš New Yorko, kun. dr. 
Kenstavičius, namiškiai, kun. J. Dėdinas, 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirm. J.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 18 d., 12.30 v.- 
HUDDERSFIELDE — rugpiūčio 25 d., 1 v.

P- P-
NOTTINGHAME — rugpiūčio 11 d., 11.15 

vai. Liet. Židinyje. Berniukų stovyk
los pradžia.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žoli
nėje, 8 vai. vakare.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 18 d. 10.15 
vai., Liet. Židinyje. Berniukų stovyk
los užbaiga.

DALYVAVO PRIĖMIME

Lietuvos Atstovas ir Stefanija Balickie- 
nė buvo pakviesti ir abu dalyvavo Britų 
Karalienės priėmime, kuris įvyko 1974 m. 
liepos 18 dieną.

AUKOS

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 
jai paremti aukojo: Moterų sambūris 
„Dainava“ — 20.00 sv.; K. Grigaitienė — 
7.60 sv.; V. Gurevičius — 1.75 sv.; A. Šu- 
kaitis — 1.50 sv.; P. Girals — 1.25 sv. P. 
Liesis — 2.75 sv.; J. Klevinis ir J. Markū
nas — po 0.75 sv.; M. Kugrėnas, B. Vid
mantas, J. Čepas ir P. Ruzgas — po 0.25 
sv.

Tautos Fondui paaukojo Manchesterio 
LVS „Ramovė“ 5.00 sv.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Žinomas JAV skautų veikėjas ir spau
dos bendradarbis Romas Pakalnis su duk
ra skaute Rasa iš JAV lankėsi Londone ir 
buvo sustoję Lietuvių Namuose. Ta pro
ga jie apsilankė pas L. Sodyboje stovykla
vusius Anglijos ir Vokietijos lietuvius 
skautus, kur buvo maloniai priimti.

Išvykdamas R. Pakalnis paaukojo lie
tuviškai spaudai paremti 10 svarų ir pa
prašė perduoti jo padėką skautams už vai
šingumą.

Iš Australijos per atostogas Lietuvių 
Namus aplankė V. Dumskis su žmona ir 
melboumiškiai Valodka, Balbata ir J. Sia
mas. Pastarasis susirado Londone keletą 
savo parapijiečių, su kuriais smagiai pra
leido laiką L. Namuose.

SKAUTŲ SVEIKINIMAS

Lietuvių Sodyboje praėjusią savaitę sto
vyklavusių skautų vadai prisiuntė sveiki
nimus „Europos Lietuviui“ ir visiems jo 
skaitytojams.

LONDONAS
M. PARULIENĖ LIGONINĖJE

Šią savaitę M. Parulienė, Sporto ir So
cialinio Klubo valdybos ir Šventos Onos 
moterų draugijos valdybos narė paguldy
ta į Old Church ligoninę, Romford.

Linkime greitai pasveikti.

VOKIETIJOS LSS RAJONO SKAUTAI 
LONDONE

Liepos mėn. 21 dieną iš Vokietijos atvy
ko gražus būrelis LSS Vokietijos Rajono 
skautų dalyvauti Anglijos Rajono 25-tOjoje 
vasaros stovykloje, Lietuvių Sodyboje.

Londono lietuviai juos globojo savo šei
mose iki stovykla prasidėjo lieposl mėn. 
27 d.

Atgal išvyksta rugpiūčio mėn. 5 dieną.

KANADOS HAMILTONO MERGAIČIŲ 
CHORO „AIDAS“ MARŠRUTAS

Choro Aidas vedėjas solistas Vaclovas 
Verikaitis atvyksta į Londoną rugpiūčio 
mėn. 8 d. ir pasiliks Londone iki rugpiūčio 
20 d.

Choras atvyksta į Londoną per Paryžių 
rugpiūčio 16 d. į Heathrow aerodromą 
13.30 vai. Kas norėtų atvykti jų pasitikti, 
prašome rinktis į terminai 2.

Rugpiūčio 20 d. Aidas išvyksta iš Lon
dono Liverpool stoties į Hamburgą 20.00 
vai. Kviečiame londoniečius juos palydėti. 
Jie pasieks Hamburgą rugpiūčio 21 d. 
13.24. Hauptbanhoff stotį.

Rugpiūčio 24 d. išvyksta iš Hamburgo į 
Muencheną, kurį pasieks rugpiūčio 25 d. 
07.28 vai.

Rugpiūčio 26 d. Aidas palieka Muenche
ną 11.11 vai. ir „Alpen Express'u" atvyks
ta į Romą rugpiūčio 27 d. 13.53 vai.

Rugpiūčio 30 d. 20.30 vai. Air France 
lėktuvu išvyksta į Paryžių ir jame atsi
randa 21.20 vai.

Rugpiūčio 31 d. apleidžia Europą ir 
11.00 vai. iš Orly aerodromo išskrenda at
gal į Kanadą.

Sėkmingos ir nuotaikingos kelionės AI
DUI senojoje EUROPOJE.

BUROf&S LIETUVIS

Lukošius ir prof. dr. Ant. Maceina. Bad 
Zwischenahno lietuviai įteikė gražų pa
veikslą, o Hamburgo lietuviai svečių kny
gą su Jubiliejaus dalyvių specialiais svei
kinimais bei parašais. Kun. V. Šarka per
davė gražų bronzinį kryžių, kuris turės 
Jubiliatui priminti šią žavią ir brangią 
dieną. Jubiliatas buvo sujaudintas tokio
mis gražiomis iškilmėmis ir nuoširdžiu 
tautiečių pagerbimu. Jis visiems viešai ir 
privačiai už viską dėkojo.

FR. SKĖRYS — LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ DIAKONAS

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažny
čia išeivijoje, o tuo labiau pavergtoje tė
vynėje, negali džiaugtis dideliu kunigų 
prieaugliu. Po karo Lietuvoje iki šiol buvo 
ordinnuojama tik į diakonus. Išeivijoje 
padėtis kiek geresnė: čia įvyko iš viso trys 
ordinacijos į kunigus, būtent, Amerikoje 
ir Australijoje. Vokietijos lietuvius evan
gelikus aptarnaujantieji kunigai yra visi 
ordinuoti dar Lietuvoje. Jie visi jau vy
resnio amžiaus, šiais metais iš gyvųjų tar
po pasitraukė a. a. kun. J. Stanaitis, kuris 
iki mirties pirmoje vietoje aptarnavo pie
tų Vokietijos lietuvius evangelikus. Po jo 
mirties atsirado būtinas reikalas surasti 
kitą kunigą pietų Vokietijai. Tokiai padė
čiai susidarius, Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Bažnyčios vyr. tarybos prezidiumas 
nutarė savo posėdyje, įvykusiame š. m. 
birželio 8 d. Bremene, ordinuoti mokytoją 
Fricą Skėrį į kunigus diakonuą. Savo kva
lifikacijas kandidatas įrodė tam tikslui 
pravestame kolokvijume.

Ordinarinės pamaldos įvyko birželio 9 
d., Bremen-Vahr evangelikų bažnyčioje, 
kur ir šiaip laikomos pamaldos lietuviams 
evangelikams. Į bažnyčią susirinko virš 80 
žmonių. Prie šordinacines apeigas Fr. Skė
rys pasakė susirinkusiems parapijiečiams 
įdomų ir gyvą pamokslą. Pačią ordinaciją 
atliko kunigai sen j. A. Kelėris, garbės 
senj. A. Gelžinis ir vicesenj. J. Urdzė. Po 
pamaldų parapijos salėje; buvo suruošta 
graži kavutė, kurioje susirinkusieji turėjo 
progos arčiau susipažinti su nauju kunigu 
diakonu Fr. Skėriu. Senj. kun. A. Keleris 
perskaitė ordinacijos proga gautus sveiki
nimus ir senj. kun. A. Trakio ir Tėviškės 
parapijos, Tėviškės parapijos moterų 
draugijos ir Lietuvių evangelikų tarybos 
Čikagoje. Toliau sveikino Lietuvos Evan
gelikų Reformatų Bažnyčios generalinis 
superintendentas Stasys Neimanas, Čika
ga, Pasaulio Liuteronų Sąjungos vokiečių 
skyriaus įgaliotinis dr. E. Eberhard, Stutt
gart, latvių ir estų Evangelikų Liuteronų. 
Bažnyčių propstai E. Rozitis ir Waker, 
lenkų Evangelikų Liut. Bažnyčios kunigas 
Zenon Dietrich, Essen ir kiti.

Kunigas diakonas Fricas Skėrys yra gi
męs 1919 metais liepos 2 d. Kalėnuose, 
Klaipėdos krašte, ūkininko šeimoje. Pra
džios mokyklą lankė taip pat Kalėnuose 
(1926—1932), o gimnaziją — Pagėgiuose 
(1932-1937). Tauragės Valstybinę Moky
tojų Seminariją baigė 1940 metais birželio 
17 d. Mokytojo darbą pradėjo Naumiesčio 
(Tauragės apskr.) pradžios mokykloje.

Nuo 1955 metų balandžio 18 d. mokyto
jauja Vasario 16 Gimnazijoje Huettenfel- 
de, kur dėsto ev. tikybą, vokiečių kalbą ir 
žemesnėse klasėse matematiką. Buvęs Va
sario 16 Gimnazijos direktorius a. a. prof, 
dr. L. Gronis apibūdino Fr. Skėrį kaipo 
gabų, darbštų ir sąžiningą mokytoją, tu
rintį ir nemažų organizacinių gabumų. Ša
lia mokytojavimo, Fr. Skėrys vadovauja 
daugelį metų gimnazijoje veikiančiam 
evangelikų jaunimo raiteliui, kurio tikslas 
gilintis į religines tiesas. Kartu su katali
kais Fr. Skėrys ruošia kasmet Kalėdų eg
lutes. organizuoja mokinių ekskursijas į 
parodas, muziejus ir įdomius aplinkinius 
miestus, tuomi nemažai prisidėdamas prie 
mokinių akiračio praplėtimo.

Fr. Skėrys palaiko gerus ryšius su kai
myninių miestų vokiečių laikraščiais. To
dėl ne kartą vietos laikraščiai atspausdino 
reportažų -apie Vasario 16 Gitnnaziją; gi 
jis pats dažnąi rašo į lietuvišką spaudą 
apie gimnaziją .primindamas visuomenei 
jos rūpesčius, kuriais ir jis sielojasi.

Naujasis kunigas diakonas reiškiasi ak
tyviai ir Vokietijos Lietuvių Bendruome
nėje, kaip.VLB Tarybos narys.

Kaipo kunigas Fr. Skėrys numato pietų 
Vokietijoje pagyvinti lietuvių evangelikų 
bažnytinį gyvenimą, užsiimti dar daugiau 
su jaunimu ir, laikui leidžiant, aplankyti 

‘lietuvių evangelikų parapijas šiaurės Vo
kietijoje. Galima tik. palinkėti ištvermės 
ir ilgo gyvenimo tarnaujant Dievui ir ar
timui.

K. Dikšaitis

PADĖKA

Nuoširdžiai reiškiu visiems didžiausią 
padėką už sveikinimus, maldas, geriau
sius linkėjimus, brangias dovanas mano 
ordinacijos į kunigus-diakonus proga. Bu
vau ordinuotas š. m. birželio 9 d. Bremen- 
Vahr evangelikų liuteronų bažnyčioje gar
bės senjoro kunigo A. Gelžiniaus iš Braun- 
schweigo, senjoro kunigo A. Kelerto iš 
Bremeno ir vicesenjoro kunigo Juozo Ur- 
dzės iš Bonn-Bad Godesbergo.

Fr. Skėrys, kunigas diakonas

A. A. DOVYDAS STATKUS IR JURGIS 
KOPŪSTAS

Liepos 9 d. mirė du Luebecko lietuviai, 
pasižymėję gerais darbais gyvendami.

A. a. Dovydas Statkus buvo gimęs 1887 
m. liepos 20 d. Šūviuose, Šilutės apskr., 
palaidotas liepos 15 d. Luebecke, Vorwer- 
ker kapinėse. Velionis buvo nevedęs. Gy
vendamas Lietuvoje turėjo stamboką ūkį. 
kurį pavyzdingai tvarkė. Po karo apsigy
veno Luebeck-Artillerie DP stovykloje ir 
joje išbuvo iki 1961 m. Vėliau išsikėlė į 
Wattstr. 64, 'kur išgyveno iki mirties.

Velionis buvo renkamas į PL apylinkės 
valdybos organus ir kurį laiką apylinkei 
pirmininkavo. Turėjo ir daugiau įvairių 
lietuviškų pareigų. Buvo evangelikų Baž
nyčios patarnautojas Luebecke. Velionis 
buvo labai teisingas, rūpestingas ir susi
pratęs lietuvis, todėl ir į laidotuves susi
rinko per 50 žmonių.

A. a. Jurgis Kopūstas buvo gimęs 1896 
m. birželio 10 d. Valėnuose, Klaipėdos 
apskr., o palaidotas liepos 12 d. Luebecko 
miesto Vorwerker kapinėse. Velionis taip
gi buvo pasiturįs ūkininkas. Iki 1961 m. 
gyveno Luebeck-Meesen DP stovykloje, o 
vėliau persikėlė į Wattstr. 68. Šeima buvo 
palikus gyventi Lietuvoje, rbet velioniui 
dedant dideles pastangas, 1959 m. atvyko 
žmona ir 5 suaugusios dukros pas tėvą.

Velionis, gyvendamas stovykloje, daug 
yra padaręs mūsų žmonėms gera. 1950 m. 
vokiečiams perėmus savo globon DP sto
vyklas, jis pasidarė nepamainomas vertė
jas ir formuliarų pildytojas. Tuomet pas 
velionį neužsidarydavo durys su įvairiau
siais mūsų tautiečių vokiškais reikalais. 
Metęs viską į šalį, jis su dideliu nuoširdu
mu atsidavė vertėjo darbui, patarnavimui. 
Tur būt, nerasime nė vieno žemyno, kur 
negyventų vienas kitas mūsų tautietis, ku
riam nebūtų a. a. Kopūstas pagelbėjęs. 
Taipgi velionis buvo renkamas į Luebeck- 
Meesen PL apylinkės valdybą ir buvo ta
rėju komitete prie vokiečių valdžios.

Abiem miruisiems mūsų tautiečiams te
būnie lengva Vokietijos žemė, kuri juos 
priglaudė amžinajam poilsiui.

J. Pyragas

SVEICARDA
LIETUVIŲ PARODA ŠVEICARIJOJE

Liepos 26 d. Šveicarijos lietuviai turėjo 
prakilnią vienkartlinę šventę: Luzemo 
miesto didingo rotušės pastato salėje iš
kilmingai buvo atidaryta Vakarų Europos 
lietuvių, meno paroda.

Gėlėmis išpuošton salėn 5 vai. popiet 
prądėjo rinktis kviesti svečiai. Pagal Lu- 
zerųo miesto parengtą svečių sąrašą kvie
timai į vernissage buvb išsiuntinėti kanto
no miesto vadovaujantiems oficialiniems 
asmenims, muziejų ir meno draugijos va
dovybei, spaudos, radijo ir televizijos ben
dradarbiams, šiaip žymesniems miesto gy
ventojams, be to, lietuvių bičiuliams švei
carams ir patiems Šveicarijos bei kitų Eu
ropos kraštų lietuviams.

Miesto burmistrui (Šveicarijoje jie va
dinami prezidentais) esant atostogose, pa
rodą atidarė miesto sekretorius dr. R. 
Kaufmann, šiltais žodžiais pareĮškęsI gi
lios simpatijos lietuvių tautai ir palinkė
jęs parodai geriausios sėkmės. Po jo kal
bėjo dr. A. Gerutis, atpasakojęs, kokiu bū
du ryšium su šių metų „Studijų Savaite“ 
Morschache atsirado mintis surengti vidu
rinės Šveicarijos sostinėje Vakarų Euro
poje gyvenančių lietuvių menininkų paro
dą. Savo įvado žodyje kalbėtojas dar pa
stebėjo, kad paroda siekiama laimėti 
draugų lietuvių tautai, kuri trokšta lais
vai gyventi laisvoje Europoje.

Pasibaigus atidarymo iškilmėms, svečiai 
buvo pavaišinti vyno stiklu. Po to dalyviai, 
pasiskirstę grupėmis, apžiūrinėjo išstaty
tus eksponatus. Atidaryme dalyvavo spau
dos ir televizijos atstovai. Pirmas dienraš
tis, jau kitą dieną (savaitgalio padidintoje 
laidoje) paskelbęs išsamų aprašymą, įbuvo 
„Luzerner Neueste Nachrichten“ (labiau-
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šiai paplitęs miesto dienraštis). Autoriaus 
recenzija palanki. Sekmadienį (liepos 28 
d.) per Šveicarijos televiziją buvo per ke
lias minutes parodytas meno parodos ati
darymas, gana plačiai papasakota apie pa
čią parodą, paminėtas „Studijų Savaitės“ 
renginys Morschache, parodytos trys Zue- 
richo lietuvaitės (p. p. Stasiulienė, Gegec- 
kienė ir dr. J. Pačiulionytė), pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Be to, televizija savo 
programos nurodymuose keliais atvejais 
paminėjo lietuvių renginius Šveicarijoje. 
Taip pat Luzemo spauda jau iš anksto 
kreipė skaitytojų dėmesį i lietuvių paren
gimus.

Parodoje dalyvauja šie tapytojai: Juzė 
Katiliūtė (Ženeva), Tadas Burba (Muen- 
chen), Lietuvos vokietis Ewald Robbert 
(Hamm), Pranas Gailius (Paryžius), Vy
tautas Kasiulis (Paryžius), Gabrielius 
Stanulis (Ženeva), Eugenijus Budrys 
(Gotlandas, Švedija), be to, skulptorius 
Adomas Raudys (Samogit, Paryžius). Iš 
viso išstatyti 95 darbai.

Lankytojams su Lietuva supažindinti 
parodos salėje išstatyti keli rinktiniai se
noviški Lietuvos žemėlapiai iš dr. V. Dar- 
gužo (thun, Šveicarija) rinkinio. Parodos 
salėje pakabinta Lietuvos trispalvė vėlia
va.

Parodos atidarymo iškilmėms pasibai
gus, kun. dr. J. Jūraitis (Sion) kalbėjo 
apie išstatytus eksponatus.

Skautiškuoju keliu
STOVYKLOS UŽDARYMAS

25-joje Anglijos skautų stovykloje L. 
Sodybos miškelyje šiais metais stovyklavo 
daugiau kaip 50 lietuvių skautų (dauguma 
berniukai). Dalis jų buvo atvykę iš Vokie
tijos.

Liepos 3 d. buvo stovyklos uždarymas ir 
tradicinis paskutinis laužas. Į akis krito 
kai kurių jaunų tėvų pastangos leisti savo 
vaikus į lietuvišką stovyklą ir didelis 
skautų vadų pasišventimas metai iš metų 
tas stovyklas organizuoti ir jose dirbti. 
Neminėsime čia nei vienų nei kitų vardais, 
nes patys skautai tai padarys šioje skilty
je po to, kai atsikvėps po stovyklinio nuo
vargio ir įspūdžių.

Pažymėtina tik tai, kad neskaitant tą 
savaitę Sodyboje atostogavusių lietuvių ir 
skautų tėvų, specialiai į stovyklos uždary
mą atvykusius svečius buvo galima beveik 
ant vienos rankos pirštų suskaityti. Nesi
matė jokių organizacijų atstovų, nebuvo 
rėmėjų — entuziastų, kurie seniau, apsu
pę skautus, keldavo jų nuotaikas, drąsą 
ir pasiryžimą.

Skautai yra likusi Anglijoje vienintelė 
jaunimo organizacija, kurioje dar matosi 
lietuviškosios ugnelės žėrėjimas. Ar nerei
kėtų vyresniesiems aktyviau prisidėti, kad 
toji ugnelė galutinai neužgestų?

ji.
PADĖKA

LSS Vokietijos rajono, LSB Aušros tun
to ir Jūratės draugovės vardu norėčiau iš
reikšti nuoširdžią padėką Londono lietu
viams, kurie taip svetingai priėmė mūsų 
iš Vokietijos atvykusius skautus — 2 seses 
ir 10 brolių. Ypatingai norėčiau padėkoti 
gerbiamiems St. Kasparui, J. Alkiui ir G. 
V. 0‘Brien‘ams. Materialiai neįstengiame 
jums atsilyginti, mes atsilyginsime, būda
mi gerais skautais ir tuomi išlikdami ge
rais lietuviais.

Budime!
ps Petras Veršelis

APIE NAUJĄ PABĖGĖLĮ Iš LIETUVOS
Muzikas Aloizas Jurgutis — naujas pa

bėgėlis iš okupuotos Lietuvos. Jurgutis gi
mė 1939 birželio 9 Laukuvoje, kur jo tėvas 
Stasys apie 40 metų buvo vargonininkas.

1963 'baigęs Vilniaus konservatoriją tu
rėjo išvykti į Alma— Atą, kur iki 1966 
dėstė muziką tenykščioje Konservatorijo
je ir vadovavo chorams. Grįžęs į Vilnių, 
dėstė Vilniaus konservatorijoje ir buvo 
chorų dirigentas.

1069 pradėjęs domėtis lietuvių muzikos 
ištakų istorija ir surinkęs nemaža medžia
gos toje srityje.

Seniai galvojęs pabėgti, bet nebuvę jam 
leista išvykti į Vakarus. Tad 1973 įstojo į 
komjaunimą ir neseniai su ekskursija at
vyko į Jugoslaviją. Atsiskyręs nuo grupės, 
pasiėmęs taksi, pasiekęs Italijos sieną ir 
perėjęs į Italiją, kur paprašė politinio 
azyliaus. Amerikoje turi giminių ir daro 
pastangų į čia atvykti. (E)

^25 wHAMILTONO 
MERGAIČIŲ

CHORAS 
„AIDAS“ 
Koncertas 
Londone 
Commonwealth 
Institute 
Kensington 
High Street 
rugpiūčio 
17 d. 7.30 vai.

Manchesteryje— 
rugpiūčio 
18 d. 5 vai. 
Ukrainiečių 
klubo 
salėje.

„Britanijos Lietuvis“,
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— J. Greimas rašo apie poetą O. V. Mi
lašių, vertindamas jo kūrybą nagrinėju
sius dr. J. Grinių ir G. I. Židonytę. Jo ra
šinys pavadintas „Kultūriniai ginklai ko
voje už laisvę“.

— Manchestery įvyko antrasis literatū
rinis vakaras, kuriame dalyvavo rašyto
jai K. Barėnas, P. Klezas, R. Spalis, VI. 
Šlaitas. Gautas pelnas paskirtas Kultūros 
Fondui (jeigu toks atsiras).

— Marijonų Namuose (Holden Avenue) 
Londone ruošiamas iškilmingas vysk. P. 
Bučio sutikimas ir pagerbimas.
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