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Lankytis ar ne?
Niekas negali kam nors patarti ar už

drausti lankytis Lietuvoje. Kiekvienas el
giasi pagal savo išmonę ir susidėjusias 
aplinkybes. Tačiau prasidėjus vasaros se
zonui, lietuviškoje spaudoje vis dažniau 
pasirodo pasisakymų už ir prieš Lietuvos 
lankymą. Gana nuosaikų ir išsamų pasi
sakymą tuo reikalu yra pateikęs Skirpstas 
„Dirvoje“ (Nr. 14). Didesnė dalis to pasi
sakymo čia -pakartojama.

„Šią vasarą vėl ne vienas mūsų ruošiasi 
vykti tėvynėn. Tebėra gyvas klausimas: iš 
tiesų," ar dabartinėmis aplinkybėmis verta 
ten lankytis? Mūsų protingi politikai, te
nykštes -sąlygas aptyrinėję ir išsvarstę, 
pataria susilaikyti, nors su ten gyvenan
čiais lietuviais ryšiai palaikytini, ir jų 
buitim, jų rūpesčiais būtinai reikia domė
tis ir jų naudai veikti, kiek begalima. Na. 
o Simas Kudirka ir dabar Jurašai kone 
1-iepte liepia lankyti pavergtus -saviškius, 
esą, -tai įneša gaivesnės dvasios ir kursto 
viltis, padrąsina ir pradžiugina svetimos 
letenos prispaustus ir už laisvę kovojan
čius žmones.

Tose dvejopose sugestijose beltgi nėra 
jokio prieštaravimo, tiktai — skirtingi -tė
vynėn vykstančių asmenų nusiteikimai 
bei poelgiai, kurie veda į -skirtingas išva
das.

Visų pirma pažvelkime į pirmąją suges
tiją. Per ilgesnį laiką jau yra išryškėję 
faktai, kurie kalba už susilaikymą, t. y. be 
ypatingo reikalo neskubėjimą ten skristi.

1. Normaliam turistui leidžiama būti 
vien Vilniuje, valdžios skirtame viešbuty
je. Nei gimtinės vietos ar giminių sodybų 
bei namų, nei tikro saviškių gyvenimo pa
žinti nėra leista. Vos keletą dienų -prabūti 
valdžios aprėžtoj vietoj lyg kaliniu, paly
ginant dideles išlaidas ir ilgą pasiruošimą 
(žygiai ir anketos, dokumentai Sovietų At
stovybei) — tikrai nedaug prasminga. 
Lyg tik pasiduodama Maskvos išnaudoji
mui, ir tiek.

2. Tuo būdu ne tiek lankoma Lietuva ar 
susipažįstama su tenykščio gyvenimo fak
tais bei žmonėmis, kiek riebiai pasitar
naujama savo doleriais okupantui. O kas 
bando slapta be leidimo kur daugiau nu
vykti iš Vilniaus, patiria baimės, gauna 
baudos arba kitokių nemalonumų. Tik 
okupantui ištikimieji gali iligau ir lais
viau ten pasidairyti. Argi norime mes į 
tokią kategoriją -patekti?

3. Ne vieną atvykėlį okupantas gudriai 
panaudoja savo propagandai, išprašo pi
gių pagyrų tariamai „dabarties pažangai 
ir gerovei“. Taip -net -žymūs inteligentai 
tampa okupanto padėjėjais ir pavergtiems 
broliams suteikia skaudžios širdgėlos.

4. Grįžę daugumas vengia minėti mora
linę priespaudą ir kitas negeroves — bijo 
pakenkti -likusiems saviškiams, taip pa
vergėjas įg-ija sau talkininkų (nors ir ne
tiesioginių), mes mūsų pareiga, o ir pa
vergtos tautos noras — kaip tik -ko drą
siau viešai šaukti pasauliui apie tėvynės 
kančias, žiaurius rusų persekiojimus, net 
žudymus.

5. Vos dieną kitą pabuvę, ir tik probė- 
gom, vos paviršium kai ką pamatę vien 
tik Vilniuje, paskum savo įspūdžiais daro 
perdėm siauras, šališkas -ir klaidingas iš
vadas; skeliba neteisingus pareiškimus ir 
sukelia tuščių ginčų, drumsčia savitarpio 
santykius.“

Aplamai sutinkant su čia išdėstytomis 
mintimis, norėtųsi tik pridurti, kad jauni
mui turėtų būti daroma išimtis. Sunku 
yra priversti jaunus žmones pamilti jų 
tėvų gimtąją žemę iš tolo. Jie turi ją .pa
matyti, išgirsti žmonių gyvąją kalbą, pa
justi lietuviškosios dvasios plasdenimą. 
Indoktrinacijos baimė neturi pagrindo, 
nes, anot vieno afrikiečio studento, grei
čiau pasidarysi marksistu nuvykęs į Pa
ryžių, negu į Maskvą. O Vilniuje tas pa
vojus dar mažesnis. Gal būt, ta* prasme 
reiktų priimti ir Simo Kudirkos bei Jura
šų patarimus lankyti tėvynę.

SOVIETŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS
I gegužės pirmos dienos iškilmes iš viso 

pasaulio susirinkusiems profesinių sąjun
gų atstovams P. Pimenovas, Sovietų Prof. 
Sąjungų sekretorius, pareiškė, kad sovie
tinėms prof, sąjungoms priklauso 107 mil. 
narių. Esą, be jų žinios ir sutikimo nega
li būti įvesta jokių pakeitimų darbo pro
cese. Joks darbininkas negalįs būti atleis
tas be prof, sąjungų sutikimo. Prof, są
jungų inspektoriai turį teisę sustabdyti 
gamybą, jei darbo sąlygos pavojingos dar
bininkų sveikatai. Jų dėka 1971-75 metais 
70 milijonų darbininkų buvo padidinti at
lyginimai. Pagal P. Pimenovą, Sovietų 
prof, sąjungų galybė beveik prilygsta ang
lų profesinių sąjungų galybei...
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KNYGA APIE ARISTOKRATUS
Anglijoje ką tik pasirodė Amerikos 

„bestselleris“ — H. Smith'o 'knyga „The 
Russians“. Iš „Times“ sekmadienio laido
je spausdinti) ištraukų matyti, kad kny
goje daug vietos skiriama sovietinės hie
rarchijos milijonieriams, apie kurių gyve
nimą eilinis pilietis nė pasvajoti negali. 
Sovietų liaudis galėtų tik iš panašių kny. 
gų apie savo vadų gyvenimą sužinoti, jei
gu tos knygos būtų į jų kraštą įsileistos.

ATMETA TERORĄ
Šių -metų gegužės 6 d. The New York 

Times įdėjo gydytojo Eitan Finkelšteino 
iš Vilniaus -laišką. Finkelšteinas nori emi
gruoti į Izraelį, bet praėjo penki metai ir 
vis dar negauna leidimo -išvykti. Jis savo 
'laišku kreipias į teroristus žydus, kad jie 
nustotų vartoti teroro aktus prieš Sovietų 
Sąjungos institucijas laisvajame pasauly
je, nes tai -tik apsunkina žydų -išvykimą iš 
Sovietijos. Savo samprotavimus laiško au
torius dėsto taip: „Teroro aktų organiza
toriai ir vykdytojai turi žinoti, kad čia So
vietų Sąj-ung<į‘e mes rfeikalaujlįune savo 
-teisių. Įstatymas ir teisė yra mūsų pusė
je. Tiktai tie, kurie slopina žmogaus -tei
ses, griebiasi beteisiškumo, sauvalės ir te
roro. Mūsų stiprybė yra kieta laikysena ir 
atsisakymas eiti į kompromisą. Tai stip
riau už terorą“.

DIDŽIAUSIA ŽYDŲ BIBLIOTEKA
Hitleriui pradėj us persekioti žydus, Alf

red Wiener 1933 ,m. Amsterdame pradėjo 
rinkti antisemitinę medžiagą. 1938 m. rin
kinys buvo perkeltas į Londoną ir pava
dintas Wienerio Biblioteka (Wiener Lib
rary). šiuo metu tai yra pats didžiausias 
pasaulyje archyvas, -kuriame surinkta me
džiaga apie žydus, fašizmą, nacizmą ir an
tisemitizmą. Biblioteka — archyvas turi 
82 tūkstančius knygų ir 2 milijonus spau
dos iškarpų. Be to, čia atgabenta 40.000 
bylų iš tarptautinio karo nusikaltėlių tri
bunolo Nueremberge. Biblioteka yra pa
grindinis medžiagos šaltinis visiems, ku
rie rašo -knygas ar tiria pokario Europos 
žydų ar fašizmo klausimus. Ji yra gavusi 
net Moderniosios Istorijos Instituto var
dą.

Šiuo metu gresia pavojus, kad ši biblio
teka gali būti perkelta į Tel Avivą, nes 
čia nebepajėgi-arnĮa -Slutelkti -pinigų 
(£25.000 per metus) jos išlaikymui.

„Sovietų žydai ir kiti Sovietų Sąjungoje 
gyvenantieji žmonės, kurie kovoja už sa
vo teises, reikalingi tarptautinės pagalbos. 
Mes ją .gauname, ja džiaugiamės, bet at
metame terorą“, baigia laiško autorius.

(ELTA)

Ekskursija Italijon
Vienas iš „Europos Lietuvio“ privalumų 

prieš kitus liet, laikraščius yra tas, kad 
jis laiškų iš Nottinghamo skiltyje gana re
guliariai spausdina politinių įvykių ap
žvalgas, kurių kiti galėtų tik pavydėti.

Praėjusią savaitę toje skiltyje skaitėme 
apie pavojingą padėt Vak. Europoje, susi
dariusią Italijoje parlamento rinkimų iš
vakarėse. Ta padėtis kelia nerimo ne tik 
italams, kaip teisingai nurodo dr. S. Kuz
minskas, bet dar daugiau jos sąjunginin
kams Vak. Europoje ir Amerikoje. Todėl 
vertėtų dar kartą padaryti ekskursiją Ita
lijon ir nuodugniau ištirti, kiek yra reali 
galimybė, kad po parlamento rinkimų 
(birželio 20 d.) komunistų partija pateks 
valdžion. Ką apie tai galvoja patys italai?

Spėliojimams, kad taip gali -atsitikti, 
pradžią davė praėjusiųjų metų rinkimai į 
Italijos savivaldybes, kai komunistai ne
tikėtai laimėjo daug vietų. Prileidžiant, 
kad politinės partijos šių metų parlamen
to rinkimuose gaus proporcingai tiek pat 
balsų, komunistų partija pravestų į par
lamentą 209 atstovus, vietoje lig šiol tu
rėtų 179. Krikščionių demokratu partija 
pravestų 240 atstovų (turėjo 267). Socia
listų partija turėtų 76 atstovus, vietoj lig
šiolinių 61. Jeigu komunistai susiblokuo
tų su socialistais, tai kairioji koalicija tu
rėtų bemaž pusę vietų parlamente.

Šiais metais, dėl gyventojų prieauglio, 
parlamento rinkimuose dalyvaus beveik 4 
milijonai daugiau rinkėjų, negu 1972 m. 
Didelis nuošimtis jaunų rinkėjų savo bal
sus paprastai atiduoda už -kraštutines par
tijas, komunistus ar nacionalistus. Tas 
ypatingai yra pasebi-ma Italijoje, kur nuo
lat vyksta aštrus trynimasis tarp kraštu
tinių elementų.

Prie netikrumo prisideda ir tas faktas, 
kad lig šiol buvusios valdžioje centro par
tijos per 30 metų nesugebėjo išspręsti 
daugelio socialinių problemų. Todėl per 
paskutinius dvejus rinkimus (1968 ir 1972 
m.) buvo pastebėta, kad centro-kairės 
koalicijos partijos pradėjo nustoti pasiti
kėjimo. o kraštutinės partijos pravedė 
daugiau atstovų. Komunistų partija padi
dino savo atstovų skaičių dviem, o nacio
nalistų (MSI) net trisdešimt dviem. Bet 
imant bendrai, partijų atstovavimas par
lamente per paslkutinį dešimtmetį buvo 
gana pastovus. Tas rodo, kad gyventojai 
savo politinio nusistatymo kasdien nekei
čia.

Per visą pokarinį laikotarpį Krikščio
nių demokratų partija, -tarp keliolikos ki
tų politinių partijų, buvo galingiausia. Ta
čiau ji galėjo sudaryti vyriausybę tik 
koalicijoje su kitomis partijomis. Papras
tai itai -būdavo centro-kairės koalicija, ku
rioj dalyvavo krikščionys demokratai, so
cialistai, socialdemokratai ir respubliko
nai. Tokioje koalicijoje krikščionys demo
kratai grodavo pirmuoju smuiku, o kitos 
partijos tik pritardavo. Ši koalicija iširo, 
kai socialistai panoro pravesti kai kurias 
soicalines reformas, kurios buvo nepriim
tinos didžiausiai -partijai. Tada socialistai 
priėjo išvados, 'kad jiems reikia susidėti 
su komunistais.

Paskelbus naujus rinkimus, komunistų 
jfantijos vadovybė paskelbė programą, pa
gal kurią Italijos komunistai atsisako nuo 
proletariato diktatūros, pasisako už dau
giapartinę sistemą ir kitais atžvilgiais sie
kia sudaryti spūdį, kad jie yra didžiausi 
demokratai.

Krikščionių demokratų partija pasisakė 
jokiu -būdu nebendradarbiausianti su -ko
munistais. Kardinolas Pome Italijos Epis
kopato susirinkime pasiūlė, kad katalikai, 
kurie remia komunistų partiją, būtų eks
komunikuoti. Bet Italijos katalikų inte
lektualų tarpe atsirado ir kitaip galvojan- |

čų. 660 asmenų g-ru-pė, vadovaujama Tėvo 
Ernesto E-alducci, pareiškė solidarumą su 
katalikais komunistų partijos kandidatais 
į parlamentą. Tas pareiškimas rodo, kad 
komunistų partijai Italijoje pavyko suda
ryti -spūdį, jog ji -turi „žmonišką veidą“.

Krikščionių demokratų partijos vadovy
bė tokių iliuzijų neturi. Todėl partijos 
gen. sekretorius Zaccagnini aiškiai pasa
kė, kad po rinkimų jokios koalicijos su 
komunistais -nebus. Bet jis -pareiškė viltį, 
kad krikščionys demokratai galės vėl su
sitarti dėl koalicijos -su socialistais.

Bendrai paėmus, Italijoje į dabartinę 
politinę krizę žiūrima kiek šalčiau, negu 
užsienyje. Italams politinė krizė — tai 
kasdieninė duona. Todėl, kai Vak. Euro
poje ir Amerikoje baiminamasi dėl (Itali
jos ateities, patys italai -per daug nesijau
dina. Žinomas italų dienraštis „Corriere 
della Serą“ sako, kad aliarmas užsienyje 
pralenkė galimybes.

Nėra jokių duomenų, kurie rodytų, kad 
Italijos komunistų partija šiuose rinki
muose pralenks -tikrai demokratines par
tijas. Praėjusių metų savivaldybių rinki
muose, tiesa, komunistai padarė pažangą, 
bet tas dar nereiškia, kad jiems pavyks 
tai pakartoti parlamento rinkimuose. De- 
molkraltinės partijos vis tiek -turės didelę 
persvarą. Todėl neatrodo, kad komunizmo 
pavojus Italijoje gresia jau dabar.

Tačiau tas dar nereiškia, kad po rinki
mų krašto ekonominė ir politinė padėtis 
palengvės. Italijai, kaip ir kitiems pramo
niniams kraštams, dar teks daug padirbė
ti, kol sunkumai bus nugalėti.

J. V.

UŽDARYTA ABCHAZŲ BAŽNYČIA
Autonominėje abchazų respublikoje, 

Kaukaze likviduota -religinė -sekta, kuri 
per 10 metų steigė pogrindžio bažnyčias 
ir vienuolynus. Tos bažnyčios šalininkai 
save vadina tikraisiais ortodoksais. Jų va
das G. J. Sekač, seniau buvęs ortodoksų 
popas, apkaltintas už vaikų mokymą baž
nyčioje ir ištremtas į Sibirą. Esą, jis bu
vęs paskirtas pogrindžio bažnyčios arki, 
vuskupu, ir daug žmonių iš Rusijos atvyk
davo stoti į jo

riose niekas nedraudžiąs melstis. Specia
lios kepyklos iškepančios 600-700 tonų 
macų. Tikinčių žydų esą tiktai 2%, arba 
60.000 iš bendrojo dviejų milijonų skai
čiaus. Maskvoje esanti rabinų mokykla, 
kurioje studentai gauna stipendijas ir ko
šei- maistą. Tačiau -mokyklose esą tik 10 
studentų.

Tolimuose Rytuose esančio žydų auto
nominio rajono sekretorius Levas Šapiro 
pareiškė Tasso atstovui, kad Sov. Sąjun
goje žydų klausimas esąs vakariečių iš
mistas. Jis skaičiais nurodo, kiek žydų 
dalyvauja valdžios ir mokslo organizaci
jose. Beveik 340.000 žydų esą apdovanoti 
ordinais ir medaliais; 117 esą nusipelnę 
Sovietų Sąjungos herojų vardų, 80 — So
cialistinio Darbo herojų; 123 — Lenino 
premijos laureatai.

Aronas Vergelis „Sovietisch Heimland“ 
redaktorius papasakojo Novosti Press 
Agentūrai, kad žydų literatūra klestinti 
Sov. Sąjungoje. Minėtojo leidinio spausdi
nama 25.000. Tai esąs didžiausias žydų 
žurnalas pasaulyje. Žydų rašytojų veika
lai esą verčiami į viso pasaulio kalbas.

Būtų visai kas kita, jeigu tokias žinias 
apie Sov. Sąjungos žydus pateiktų neutra
lių kraštų autoritetai, o ne oficialūs sovie
tinės valdžios pareigūnai. Deja, žinios at
einančios iš neutralių šaltinių labai prieš
tarauja čia pateiktosioms.

PRAŠO PADĖTI ŠEIMOMS

įsteigtus vienuolynus.

— ROMĖNŲ MIESTAS 
tyrinėję romėnų valdymo

VINDOMIS
Archeologai, 

laikus Britanijos saloj, žinojo, kad 43-410 
m. po Kr. laikotarpyje buvo miestas Vin- 
domis, bet negalėjo surasti to miesto pėd
sakų. Dabar Vindomio liekanos surastos 
Hampshire prie Altono, visiškai netoli Lie
tuvių Sodybos. Jo plotas užima apie 50 
akrų. Iki šiol ten surastas miesto pavadi
nimas, molio išdirbinių, papuošalų, 117 
bronzinių Romos -pinigų ir net medinės 
konstrukcijos išvietės.

APIE ŽYDUS
„Soviet News“ biu- 
įsidėjo kelių žydų

Sovietų politinių kalinių ir disidentų 
šeimų nariai, kurie atleisti iš darbo, gy
vena didėliame varge. Didesniuose mies
tuose, kaip Maskva, Leningradas, Kijevas, 
tebepalaikomi santykiai su draugais, ku
rie padeda, kiek gali. Bet provincijoj, kur 
žmonės geriau gali būti KGB sekami, di
sidentų draugai ir pažįstami bijo ir laiko
si nuošaliai. Tokios šeimos negauna iš nie
kur pagalbos.

Mes, laisvėje ir gerbūvyje gyvenantieji, 
turime tiems varge atsidūrusiems padėti. 
Laisvajame pasaulyje yra nemaža organi
zacijų, kurios rūpinasi maisto ir drabu
žių persiuntimu tokioms šeimoms. Yra jų 
ir JAV. Biuletenis paduoda šiuos adresus:

V. Rev. Alexander Kiselew, St. Sera
phim's Church, 
New York, NY

322 West 108th Street, 
10025.

Mano myliniam krikšto tėvui
Stasiui Puidokui staiga mirus, 

reiškiu gilią užuojautą Viktorijai
Puidokienei ir kartu liūdžiu

Petras Pūkštys

A. f A.
VIKTORIJĄ PUIDOKIENĘ, 

jos mylimam vyrui STASIUI, 
buv. Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

nariui, mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

LAS Valdyba ir nariai

Londono lietuvių choro dalyvę 
V. PUIDOKIENĘ, liūdinčią dėl 

jos mylimo vyro
A. A. STASIO PUIDOKO mirties, 

giliai užjaučiame.

Choro vedėjas ir dalyviai

A. f A.

Ilgametei šv. Onos Draugijos 
narei,

VIKTORIJAI PUIDOKIENEI, 
jos vyrui STASIUI PUIDOKUI 

staiga mirus, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Londono šv. Onos Draugija ir 
narės

SOVIET NEWS
Londone leidžiamas 

letenis (gegužės 4 d.) 
pareiškimus apie žydų kultūros ir religi
jos padėtį Sov. Sąjungoje.

Religinių Reikalų Tarybos narys J. Ša- 
piro pareiškęs New Times koresponden
tui, kad Sov. Sąjungoje žydai turį 200 re
liginių bendruomenių ir 92 sinagogas, ku-

The Voice of
536, MontebeMo, CA 90640.

Salvation, Inc. P. O. Box

ALIMEX, Muenchen 80, Rosenheimerst.
30, W. Germany.

Septynios DIENOS
pilną

Sacha-

vasarą

— ABN Correspondence įsidėjo 
tekstą J. Jurašo kalbos, pasakytos 
rovo vardo apklau-sime Danijoje.

— Amerikietis dr. R. Rines Šią
vėl ieškos Loch Ness pabaisos. Tam rei
kalui jis atsigabens TV kameras, kurios 
veiks 24 vai. be pertraukos.

— Jugoslavijoje atidarytas naujas per 
kalnus ir prarajas nutiestas 300 mylių ge
ležinkelis, turįs aukščiausią Europoje til
tą per Mala Rijeka.

— Laikotarpis nuo 1975 m. gegužės iki 
1976 m. balandžio buvo sausiausias nuo 
1727 m. Anglijoje.

— Septyni menininkai, bandę suorgani
zuoti moderniško meno parodą Leningra
de, buvo suimti, bet vėliau policija juos 
paleido.

— Isle of Man panaikintas 109 metų se
numo įstatymas, draųdžiąs saloje gamin
ti whisky. Dabar numatoma ten pradėti 
gaminti naują „instant“ whisky rūšį.

— Japonijoj mirė buvęs lakūnas Mitsuo 
Fuchida, vadovavęs Pearl Harbour užpuo
limui 1941 m. Po karo jis buvo perėjęs į 
krikščionybę ir pasidaręs misininku.

—• Jaunas Sovietų smuikininkas M. Bez- 
verchny laimėjo Briusely pirmą vietą. 
Vertintojų komisijai pirmininkavo Jehudi 
Menuhin.

— Sovietų švietimo ministerija apkalti
no britus už nesilaikymą sutarties apsi
keisti mokytojais. Apie 40 mokytojų ir 17 
studentų nebuvo įsileista praėjusiais me
tais.

— Nottinghame šešerių metų berniukas 
mirė nuo vienos bitės įgėlimo.

— Spaudos žiniomis popiežius, atsaky
damas į JAV vyskupų laišką, uždraudęs 
sterilizaciją.

— Lenkija ir Sov. Sąjunga sutarė pra
vesti 250 mylių geležinkelį nuo Lenkijos 
pasienio iki Katovicų.

— Australijos vyriausybė pasižadėjo 
atiduoti vietiniams aborigenams penkta
dalį Šiaurės teritorijos ir ten esančias ka
syklas.

— Naftos taupymosumetimais , JAV nu- . 
mato pradėti statyti vėjinius malūnus 
elektrai gaminti.

— Romoje 30 žydų pradėjo bado strei- - 
ką. Jie buvo iš Sov. Sąjungos atvykę į Iz
raelį, dabar nori emigruoti į JAV, bet ne- i 
gauna vizų. |

— Italijos kairiojo sparno katalikai pro
testuoja prieš Vatikano pasisakymą ne
balsuoti už komunistų kandidatus.

— L. Brežnevas atšaukė savo vizitą į 
Jugoslaviją, kuris buvo numatytas šį mė
nesį.

— Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Len
kijos ir Rytų Vokietijos karo atstovai pa
kviesti stebėtojais Raud. armijos manev
rų prie Suomijos sienos.

— Trys britų mdksliniinkai — prof. D. 
Hodgkin, sir E. Chain ir sir A. Hodgkin 
pakelti Sovietų Sąjungos Mokslo Akade
mijos garbės nariais.

— Lester Piggot sumušė ligšiolinį re
kordą, laimėdamas septintas 
lirų lenktynes.

— Švedų spaudos žiniomis, 
ro yra nutaręs palikti keletą 
Kubos kareivių Angoloje.

— Vakarų Vokietijos gynybos ministe
rijoje susektas šnipų lizdas, dirbęs Rytų 
Vokietijos naudai.

— Tasso korespondentas Londone E. 
Baskakovas parašė straipsnį, kuriame sa
koma, kad anglai „verčia vaikus dirbti*, 
leisdami jiems išnešioti rytinius laikraš
čius. Anglų spauda pramena, kad Baska
kovas tebegyvena Dickenso gadynėje.
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Mergaite iš geto
Šiomis dienomis Amerikoj išėjo iš spau

dos R. Spalio MERGAITĖ Iš GETO. Ro
manas, kaip ir kiekvienas kitas, bet jei 
kas skaitė to paties autoriaus keturis pir
muosius romanus, naujajame atras eilę 
jau pažįstamų veikėjų, nes tas naujasis 
kūrinys priklauso „vienos kartos istorijos 
ciklui“.

Lietuvoje gimusi karta patyrė laisvę, 
okupacijas ,o kai kurie ir tremtį. Per Lie
tuvą perėjęs uraganas išsijojo charakte
rius, atskirdamas pelus nuo grūdų.

Normalioje, ramioje aplinkumoje sun
kiau pažinti žmogų, dažną gina ar puošia 
turtais, tarnyba, uniforma ir kt. Tačiau su
krėtimui, pavojui atėjus, vaidinimai pasi
baigia, nukrenta visos kaukės.

Autorius, mėgindamas kiek galima ar
čiau tikrovės atkurti praeities įvykius, sa
vo veikėjams įskiepijo daug bruožų, ku
riuos nešiojo jo pažįstamieji, draugai. 
Taip pat eilė žygių ir įvykių romanuose 
turėjo atspindį ir realiame gyvenime.

O toji idėja parašyti „Kartos istoriją“ 
kilo gan seniai, jaunuose metuose. Stebė
damas savo draugus, pažįstamus R. Spalis 
mėgino įspėti mįslę: kas slepiasi už tų 
jaunuoliškų šypsnių, kokia laukianti kiek
vieno ateitis.

Taigi, turėdamas tikslą pažinti, neužsi
darė į savo korporacijos geto, bet dalyva
vo draugijose, kur susidurdavo su visų 
spalvų studentais. Ten išmoko gerbti as
menį, o ne spalvą. Dažnai išrinktas į val
dybą, turėjo progos iš arti stebėti taip ša
kotą jaunimo veiklą, bet ypač laimėjo pa
tekęs į Studentų Atstovybę, kuri praplėtė 
stebėjimų skalę.

Pirmoji okupacija, kad ir skaudžiai, bet 
pasitarnavo kūrybai, išvilkdamas, apnuo
gindama žmones, parodydama kiekvieno 
tikrąją vertę. Tada, .susidurdamas su gau
siais pažįstamais, autorius mėgino nieko 
neužmršti, krovė viską į atmintį, tikėda
mas sulaukti laiko, kada bus įmanoma pa
imti plunksną į rankas. Tolimesni įvykiai 
dar labiau papildė renkamą medžiagą, ku
ri yra dabar panaudojama „Vienos kartos 
istorijos cikle“.

Iki šiol pasirodė GATVĖS BERNIUKO 
NUOTYKIAI. Ten nerūpestinga, išdykau
janti jaunystė. ANT RIBOS, gimnazijos 
aštuntoji klasė, pirmoji meilė, gili drau
gystė, kylą klausimai, romantiškas idea
lizmas. Trečioji knyga ALMA MATER. 

Tautinė rezistencija
Ištrauka iš N. E. Sūduvio knygos VIENŲ 
VIENI, vaizduojanti lietuvių tautos re
zistenciją ir sukilimą prieš 35 metus.

Oportunizmas ir pasipriešinimas
Lietuvos valdžios įstaigos, kaip seimas ar vals

tybinio pobūdžio organizacijos, kaip šaulių Sąjun
ga, skautai, o taip pat politinių grupių vadai prisi
statė J. Paleckiui, pareikšdami lojalumą ir tikėda
mi, kad tokiu būdu sulaikys ar sušvelnins represijas 
prieš asmenis. Šis oportunistinis siekimas nepasitei
sino, nes, viena, J. Paleckis ar Gedvilas tebuvo tik 
ekspoziitūros be realios įtakos, antra, sovietinis tiks
las ir buvo sunaikinti asmenis, kurie buvo šulai vi
suomenės, iš anksto komunistų pasmerktos likvi
duoti, kad jos vietoje galėtų sukurti kitą visuomenę 
— „liaudį“, t. y. komunistų partiją.

Gyventojų masė ir inteligentija iš karto žiūrėjo 
į okupantą bei jo režimą su pašaipa, panieka, nuo
gąstavimu ir rodė pasyvią rezistenciją -— sovietinių 
reikalavimų boikotą, šviesuomenė buvo paruošta 
nepasitikėti. Kultūrbolševikinę infiltraciją, vykdytą 
per Kultūros žurnalą, per Trečią Frontą, iš dalies 
per Literatūros Naujienas ir Literatūros žurnalą, 
buvo suspėjusi demaskuoti ir intelektuainę pažan
gią šviesuomenę savo įtakoje laikyti J. Keliuočio 
žurnalas Naujoji Romuva, politinę antikomunistinę 
liniją ir nuotaikas prieš pataikūnus sovietams buvo 
sudaręs XX amžius, redaguojamas dr. Ig. Skrups- 
kelio, Kauno organizuotoji darbininkija, vadovau- 
jama dr. P. Dielininkaičio ir kt. buvo aktyviai pa
sireiškusi prieš komunistų infiltracijas, jau tuo me
tu, kada Lietuvoje buvo raudonosios armijos įgu
los. Taigi sovietai neturėjo visuomeninės atramos 
nei tarp intelektualų, nei tarp darbininkų.

Monumentaliausios pasipriešinimo demonstra
cijos buvo „liaudies seimo“ rinkimų boikotas, Lie
tuvos mokytojų suvažiavimas 1940. 8. 14-15, ku
riame vietoje internacionalo mokytojai giedojo Lie
tuvos himną ir liaudies dainas, neleisdami raudon
armiečių chorui reikštis su rusiškom dainom. Vė
linės su karių kapų puošimu, draudžiamų Kalėdų 
švenčių šventimas, 1941 sausio rinkimų boikotas, 
raudonųjų gurguolių (pyliavų demonstratyvus ve
žimas su raudonom vėliavom ir orkestru) boikotas 
ir t. t. Mažesnio masto ir uždaro pobūdžio de
monstracijos vyko kariuomenės daliniuose (žr. St. 
Raštikis Kovose dėl Lietuvos 1), mokyklose, ypač 
Vilniaus universitete, kurio rektoriui M. Biržiškai 
atėjo įspėjimas net iš Maskvos. Kaimo reakcija yra 
taikliai atvaizduota V. Ramono veikaluose „Kry
žiuose“ ir „Dulkėse raudoname saulėlydy“.

Lietuva buvo atitverta nuo užsienio geležine 
uždanga. Tad užsienyje ir Lietuvoje rezistencija vy- Į

ko nepriklausomai. JAV 1940. 8. 10 lietuvių pa
grindinės organizacijos susijungė į Lietuvai gelbėti 
tarybą, kuri paskiau pasivadino Amerikos Lietuvių 
Taryba. Romoje įvykusioje rugsėjo antroje pusėje 
diplomatų konferencijoje buvo sudarytas Lietuvos 
Tautinis Komitetas, vadovaujamas E. Galvanausko 
(vicepirm. S. Lozoraitis, nariai K. Škirpa ir E. Tu
rauskas). Šalia jo kilo veiksmingesnis ir judresnis 
sąjūdis, kurio priekyje stovėjo K. Škirpa ir kuris 
nuo 1940 lapkričio 17 formalaus steigiamojo 28 as
menų susirinkimo buvo vadinamas toliau Lietuvių 
Aktyvistų Frontu.

LAF siekimai buvo dvejopi: kovoti už nepri
klausomybės atgavimą, paruošti programą atstaty
tai valstybei tvarkyti. Antrasis siekimas tebuvo 
teorinio pobūdžio ir neaktualus, kol pirmasis nelai
mėtas. Tad pirmasis ir buvo tas, kuris visus sujun
gė. Anot K. Škirpos, „atbėgėlių tarpe buvo taip pat 
ir bu v. Lietuvos valstybės vyrų, žinomų veikėjų, 
kultūros darbuotojų, buv. karininkų ir t. t. Jie visi 
pritarė mano pradėtai LAF veiklai, nežiūrint to, 
kad seniau priklausė skirtingom partijom“ (Į Lais
vę, Nr. 27-64). Pirmajam siekimui LAF ir rūpinosi 
palaikyti ryšį su Lietuvos pogrindžiu, parūpinti jam 
informacijos, reikalingos sukilimui paruošti.
Pogrind i nė rezistencija

Lietuvoje pogrindinės grupės ir organizacijos 
atsirado anksti. J ų tikslą, asmenis, veiklos metodus 
bei priemones plačiai atpasakojo NKVD raportas, 
pasirašytas vidaus reikalų ministro A. Guzevičiaus 
ir NKVD skyriaus viršininko Todes 1941. 4. 14. 
Raportas pradedamas:

„Nuo momento, kada sovietinė tvarka ‘buvo 
įsteigta Lietuvoje, kontrarevoliucinis, nacionalisti
nis elementas išplėtojo aktyvią antisovietinę veiklą, 
pasirinkdamas pagrindiniu metodu savo priešiškam 
subversyviniam darbui antirevoliuciinių lapelių ir 
anoniminių laikraščių platinimą“.

Ko tas vadinamasis antirevoliucinis elementas 
siekė'? — „Apskritai, lapeliai ragino nuversti so
vietinę valdžią, sabotuoti, boikotuoti rinkimus į 
Sov. Sąjungos aukščiausią sovietą: platino piktus 
melus apie partijos ir vyriausybė.s vadus ir skelbė 
provokacinius gandus apie būsimą karą tarp Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos etc.“

Ar tai buvo vieno asmens darbas? — „Masi
nis kontrarevoliucinių lapelių platinimas buvo ap
ėmęs visas sovietinės Lietuvos apskritis“.

Kas buvo tie platintojai ir autoriai? — „Auto
riai ir patintojai anti revoliucinių lapelių, laiškų, ku
rie buvo gauti eilėje įstaigų, pasirodė esą nariai 
kontrarevoliucinių padalinių ir buvusių antisovieti- 
nių politinių partijų bei organizacijų, nacionalisti
nis mokyklinis jaunimas ir universiteto studentai“.

Toliau raportas kalba apie veiklą atskirose ap
skrityse — jų mini 17. Mini dvejopus veiklos ženk

Studentijos gyvenimas, pats jaunystės žy
dėjimas, jėgų netaupymas, veržlumas, 
kraštutinumas, pirmosios klaidos. Ketvir
tasis tomas REZISTENCIJA. Ten visu ašt
rumu paaiškėja veikėjų dvasinės galios. 
Niekšiškumas ir didvyriškumas atsisklei
džia visoje pilnumoje. Ir dabar penktasis 
tomas MERGAITĖ Iš GETO. Tai vokiečių 
okupacijos metai. Netikrumas, apėmęs 
tautą, daugiau ar mažiau ją demoralizuo
ja. Stipresni charakteriai ištveria, silpnes
ni mėgina pasinaudoti, išgerti gyvenimo 
taurę iki dugno. Didžiadvasiškumas ir 
menkumas iki paskutinio knygos puslapio, 
iki prasidėjusio chaoso.

Tenka pabrėžti, kad visi keturi pirmieji 
tomai iš to ciklo beveik jau išparduoti. 
„Gatvės Berniuko“ antroji laida (1400 
egz.) irgi jau baigiasi, nebeliko nė 100 egz.

„Mergaitė iš geto“. Išleidimo mecenatas 
Dr. V. P. Dargis. Leidėjas — Vilties Drau
gijos Leidykla. 365 psl.

Baigę spausdinti ciklą apie rezistenciją 
Lietuvoje, duosime „Mergaitė iš geto“ iš
trauką. (Red.)

Vladas šlaitas

Birželio mėnesio dienos
Karštos ir sunkios 
buvo birželio mėnesio dienos.
Baimė ir desperacija 
vaikščiojo Ukmergės miesto gatvėmis. 
Tai ištrėmimo dienos.
Rusų kareivių milinės.
Šautuvų buožės.
Ir traukiniai, 
kurie vežė į baisią ir žiaurią ir tolimą

Rusiją.
O,
mano sesės ir broliai,
kurie kartą patekot į traukinį ir 

nebegrįžot, 
arba grįžot po daugelio metų pusiau 

sudaužyti.
Toks jau mūsų gyvenimas.
Bet gyventi visviena reikia, 
ir tikėti į daug gražesnį gyvenimą reikia, 
nes praradus tikėjimą, 
mūsų visas gyvenimas būtų nevertas 

grašio.

Buvome Sodyboje
Anglijos lietuviai, palaikydami seną 

tradiciją, šiemet jau 21-jį kartą susirinko 
į sąskrydį Lietuvių Sodyboje. Tai beveik 
vienintelė vieta, kuri dar gali sutraukti 
didesnį skaičių mūsų tautiečių, žmonių 
suvažiuoja ne tik iš visos Anglijos, bet bū
na svečių ir iš kitų žemynų. Tačiau prisi
minus pirmuosius sąskrydžius, pastebimas 
Sodybos lankytojų sumažėjimas. Galima 
drąsiai sakyti,, kad ir šiemet kadaise bu
vusios gausios minios atvažiavo tik atsto
vai.

Šių metų sąskrydis Sodyboje prasidėjo 
gegužės 29 d. Iš vakaro buvo suruošta šo
kių ir susipažinimo pramoga. Kartu su 
lietuviais pasilinksminti atvyko ir sody
bos aplinkumoje gyvenantieji anglai. Ge
gužės 30 d. rytą jau pradėjo į Sodybą ner
ti lengvos ir sunkesnės keleivinės maši
nos. Iš jų pasipylė ne tik žilagalviai pen
sininkai, bet ir kartu atvykęs gražusis 
mūsų atžalynas.

Pagaliau atvyko net du autobusai Lon
dono lietuvių. Staiga pagyvėjo visa Sody
ba. Įvyko trumpas pasitarimas, kaip su
tikti į Sodybą atvykstantį Europos lietu
vių vyskupą dr. A. L. Deksnį. Prie Sody
bos vartų su tradiciniais užkandžiais Ga
nytoją pasitiko J. Navickas ir Et Snabai- 
tienė. Po to tautiečiai Ganytoją palydėjo 
į Sodybos rūmus. Altorius buvo papuoštas 
aikštelėje. Čia Ganytojas atlaikė iškilmin
gas pamaldas ir pasakė turiningą bei su
stiprinantį pamokslą. Jam asistavo Lon
dono lietuvių parapijos klebonas kun. J. 
Sakevičius. Giedojo Londono lietuvių cho
ras, vadovaujamas J. Černio. Užbaigai vi
si iškilmingai sugiedojo Tautos himną. 
Pamaldos ir meninė dalis buvo filmuoja
mos.

Pietų pertrauka. Rinktinius svečius ir 
programos dalyvius Sodyba gražiai pavai
šino. Kiti išsisklaidė su nuosavais krep
šeliais pakrūmėse. Dar kiti užsuko į val
gyklą, bet daugiausia užkliuvo bare.

Po pietų prasidėjo koncertinė programa 
salėje. Londono choro vyrų oktetas padai
navo dvi dainas. Akomponavo R. Černie
nė. Australijos lietuvaitė V. Inkrataitė pa
skambino vieną muzikos kūrinį, o solistė 
R. Liptrott padainavo dvi angliškas dai
nas. Užbaigai Londono lietuvių choras 
gražiai padainavo dar trejetą dainų. Solo 
partiją atliko J. Alkis. Akomponavo V. 
O'Brien.

Sodybos aikštelėje pasirodė musų jau

nimas su tautiniais šokiais. Pirmieji į 
aikštę įskrido Londono tautinių šokių 
grupės šokėjai. Jie, vadovaujami V. Jurie
nės i,r P. Senkuvienės, sudrebino aikštę 
mikliai pašokdami Landytinį, Audėjėlę ir 
Mikitą. Visų dėmesį atkreipė į aikštę su
plasnojusios Gloucesterio lietuvių jaunu
tės mergaitės. Jos pašoko Kepurinę, Ru
gučius, Kalvelį ir Suktinį. Šiai grupei va
dovauja nenuilstanti tautinių šokių mo
kytoja ir kultūrinių pramogų ruošėja M. 
Gelvinauskienė. Jos paruoštos mergaitės 
dalyvauja įvairiose lietuvių kolonijose iš- 
pildydamos meninę dalį.

Aikštėje vėl pasirodė Londono jauni
mas. Šiuo kartu pademonstravo šokius, 
kuriuos šoks tautinių šokių šventėje Chi- 
cagoje. Visiems padėkojo S. Kasparas. Pa
sibaigus programai, stipresnieji dar pa
bandė komiško sporto varžybas. Paminė
tina, kad Sodyboje veikė gausi Londono 
tautinių šokių grupės loterija ir B. Dau- 
norienės lietuviškos spaudos kioskas.

Nenorom turiu paliesti ir vieną kitą 
trūkumą ar nesklandumą.

Vyskupo sutikimas galėjo būti žymiai 
įspūdingesnis. Jis oficialiai dar tik pirmą 
kartą lankė mūsų Sodybą. Nesklandžiai 
ėjo vyskupo sutikimas prie vartų ir lau
kimas, iki kas ateis su „duona ir druska“. 
Nepasistengta nupinti noris vainiką ir juo 
papuošti Sodybos vartus. Būtų labai tikęs 
stambus užrašas „Sveikas, Ganytojau!“ 
Žvalgydamasis rajone nesusidariau įspū
džio, kad šiandien mūsų Sodybą lanko Ga
nytojas ir kad mes esame pasiruošę jį su
tikti.

Bent kartą išmokime tinkamai pagerb
ti .savo vėliavas. Šiemet aikštelėje prie al
toriaus buvo į žemę įsmeigti du kreivi 
botkočiai,ir prie jų pririštos mūsų ir ang
lų vėliavos. Vėjas tuos botkočius išklibi
no, virves nutraukė, vėliavas susuko su 
nutrūkusiais siūlais. Atrodė, kad čia kabo 
tik spalvotos medžiagos gabalai. Kodėl So
dyba nesugeba paruošti aikštėje tinkamų 
stiebų ir vėliavoms prarišti sutvirtinimų, 
kaip būdavo anksčiau?

Daugeliui neaišku, kodėl buvo pakeista 
sąskrydžio programa. Laikraštyje buvo 
skelbiama, kad koncertas ir meninė dalis 
prasidės .tuojau po pamaldų. Bet pasibai
gus pamaldoms, pranešta, kad meninė da
lis prasidės tik 3 vai. po pietų. Žmonės iš
siskirstė, todėl vėliau buvo sunku juos su
rinkti. Daug būtų buvę geriau, jei progra

lus: viena, lapelius bei jų turinį; antra, suimtųjų 
platintojų bei autorių pavardes. Sustojame tik prie 
vienos vietovės — kaip raportas vaizduoja „antire- 
voliucinę“ veiklą Kaune. Sutrauktas tokis vaizdas:

Antiso vietiniai lapeliai Kaune pakliuvo į 
NKVD rankas nuo 1940 rugsėjo mėn., vadinas, 
nuo mokslo metų pradžios. Jie sistemingai — kalba 
raportas — buvo platinami gatvėse, mokyklų pa
talpose. Jų rasta apie 50. Susekta ir sulikviduota 
antiisovietinė organizacija. Jos nariai buvo gimna
zijų mokiniai ir vadinosi LNP, kuri turėjo savo 
skyrius Kaune, Vilniaus, Ukmergės ir kitų miestų 
gimnazijose. Buvo suimti 26 aktyvūs organizacijos 
nariai. — Nuo spalio mėn., kai Kaune buvo rinki
mai, suimtas ir rotatorinis laikraštis Laisvoji Lietu
va. Suimti 4 asmenys, Laisvosios Lietuvos Sąjungos 
nariai. — Gruodžio, sausio mėn. lapeliai rodėsi 
universitete, pasirašyti Lietuvos partizanų aktyvis
tų skyriaus Kaune. Vasario 16 suimti studentai ir 
gimnazistai, rengę demonstraciją prie Nežinomo 
kareivio kapo.

Panaši veikla ir kitur.
Dar klausimas: ką tie lapeliai, atsišaukimai 

skelbia? — „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva“, 
„šalin komunistų teroras“, „Lietuva lietuviams“, 
„Lietuviai, nepasiduokite maskoliams“, „Tautie
čiai, lankykite bažnyčias, klausykite kunigų, būki
te katalikai“, „Tegyvuoja Smetona“, „Tegyvuoja 
Vytis“, „šalin komunistai banditai“, „šalin Stali
nas“, „Brangūs broliai ir sesers lietuviai, nebalsuo
kite už tuos driskius, šalin Stalino konstitucija“, 
„šalin komunistai, Lietuvos pavergėjai. Jie žadėjo 
nemokamą mokslą, o iš tikrųjų jie įvedė mokestį“, 
„Kovokite prieš draugą Staliną, prieš žydus, už Hit
lerį ir Smetonos grąžinimą“, „Prieš Staliną, komu
nistų partiją, žydus — už ministerį Raštikį ir prezi
dentą Smetoną“.

Raporto duomenys rodo, kad:
— Antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje ki

lo nuo pat okupacijos pradžios ir greitai apėmė vi
są Lietuvą, miestus ir kaimus.

— Aktyvaus pasipriešinimo ėmėsi labiausiai 
jaunimas — gimnazistai, studentai, darbininkai, tar
nautojai. Raportas nesuminėjo dar karių, labiau
siai jaunųjų karių, karininkų.

— Pasipriešinimas kilo prieš svetimą okupaci
ją, už nepriklausomą Lietuvą. Vienas antras atsi
šaukimas su šūkiais už Hitlerį, už Smetoną, už Raš
tikį ir t. t. terodo, kad šūkiai nebuvo iš viršaus pa
diktuoti ir sukirpti pagal vieną pavyzdį, kaip tai 
daroma su komunistiniais atsišaukimais. Skirtingi 
tekstai ir šūkiai rodė, kad jie buvo redaguojami 
žmonių iš masės. Jie rodo simpatiją tam, kuris jų 
akyse simbolino nepriklausomą Lietuvą, arba tam, 
kuris galėjo tuo metu pašalinti užgriovusį slogutį 
— okupaciją.

(Bus daugiau)

ma būtų vykdoma taip, kaip ji buvo pa
skelbta. Atlikus programą taip, kaip bu
vo numatyta, visiems būtų likę daugiau 
laiko pietums ir susitikimams.

Salė padidinta, sujungta su baru. Eet, 
atrodo, nebuvo numatyta, kaip čia reikės 
palaikyti tvanką. Atsitiko, kad viename 
salės gale koncertavo mūsų meninės jė
gos, o kitame skambėjo bokalai ir nuotai
ką begiantis triukšmas.

Sodybos kelias ir dalis aikštės išpilta 
skalda. Tvirta, lygu, nėra dulkių. Norėjau 
ir apie tą asfaltą parašyti savo pastabas. 
Bet sužinojęs, kad darbas dar nebaigtas — 
susilaikau.

Aplankiau Sodybos sodelį. Ten vaisme
džius sodino Sąjungos skyriai ir pavieniai 
asmenys. Prie kiėkvieno vaismedžio buvo 
pririštos lentelės su sodintojo vardu. De
ja, neradau jokių lentelių ir nesužinojau 
jų savininkų. Įdomu, ar Sodybos admi
nistracija turi to sodelio medelių sodinto
jų sąrašą?

Liūdnai žengiau prie mūsų Rūpintojė
lio. rymančio prie sukaktuvinio kryžiaus. 
Takelis apaugęs žolėmis ir apkritęs per
nykščiais lapais. Darželio tvorelė apaugu
si pelėsiais ir kerpėmis, net negalima at
spėti, kokia spalva ji buvo dažyta. Darže
lio viduje prikritę šiukšlių, lyg tai būtų 
komposto pūdinys. O kaip būtų gražu, 
jeigu kas nors jį išvalytų ir pasodintų gė
lių. Kryžiaus apačia sutrukusi, lentos ir 
pagražinimai nuo kamieno atsilupę ir kai 
kur jau matyti centimetro pločio plyšiai. 
Lyjant vanduo tais plyšiais teka žemyn 
ir apačioje kryžius jau pradeda pūti. Rei
kalinga .skubi pagalba.

Prie kryžiaus yra puikus kalniukas. Bū
tų gražu, jei kas tą kalniuką nuvalytų ir 
jį papuoštų mūsų tautiniais ženklais (Ge
dimino pilis, Geležinis vilkas ir pan.). De
ja, kalniukas pradėtas „gražinti“ visai ki
tu reikalu. Dalis jo nukasta ir pastatytos 
išvietės.

Iš viso Sodybos rajono pagražinimu per 
mažai rūpinamasi. Nekaltinu čia vien tar
nautojų, nes jie, tur būt, turi pakankamai 
darbų. Tik siūlau į tai atkreipti dėmesį 
mūsų bendrovės valdybai, kuri dažnai So
dyboje lankosi, bet nepastebi to, ką rei
kėtų pastebėti. O reikia puošti ne tik rū
mus, bet ir Sodybos rajoną. Tad patar
čiau, kai taip madon įėjo visokios komisi
jos, pakviesti vieną ir Sodybos rajonui 
pagražinti.

V. Vytenietis

Po Chicagos dangum
„Anglikonų“ susirinkimas

D. Britanijos Liet. Klubas gegužės 9 d. 
turėjo savo pusmetinį susirinkimą Vyčių 
salėje. Dalyvavo daugiau kaip šimtas na
rių ir svečių. Atidarė ir pirmininkavo Pa- 
lubeckas, sekr. K. Rožanskas. Visa eilė 
dienotvarkės punktų buvo ramiai ir kul
tūringai Išgvildenta. Pagerbti minusieji 
naria ir mirusios motinos. Paskambinta 
pianinu ir pagrota akordeonu. JOkubka 
kalbėjo apie motinų reikšmę augančiam 
j aunimui.

Perskaitytas iš Londono gautas tautinių 
šokėjų grupės laiškas, kuriame prašoma 
padėti apnakvindinti jaunimą, atvykstan
tį į tautinių šokių šventę. Buvo gauti keli 
pasiūlymai jaunimą globoti. Rugpiūčio 29 
d. šioje salėje numatyta surengti gegužinę 
ir priėmimą šokėjams svečiams.

Kun. Kuzminskas paminėjo Sibire ir pa
vergtoje Lietuvoje esančias motinas ir jų 
didvyriškumą.

Balys Sebastijonas pranešė, kad buv. 
pirm. L. Venckus vėl išvežtas į ligoninę 
operacijai. Ligoniui siunčiami linkėjimai.

Klubais nutarė įstoti teisėtu nariu į 
ALTO organizaciją. Vienas narys pasisa
kė tik prieš įstojimą.

Klubas aukojo 50 dol. 200 metų Ameri
kos minėjimui. Spalio 30 d. bus metinė 
vakarienė Pakšto salėje. Klubo veikla gy
va 'ir daug lėšų paskirta kitiems.

Amerikiečiai bruzda
Amerikiečiai pradėjo bruzdėti prieš da

bartinę valdžią, kad ji per daug remianti 
Sovietų Sąjungą. Milijonieriai -stato fab
rikus, duodamos įvairios paramos, parduo
dami kviečiai, kukurūzai ir kiti maisto 
gaminiai, o viduje kainos vis kyla.

Gegužės 12 d. O'Haire mieste įvyko di
džiulės minios susirinkimas, kur žymus 
kelių knygų autorius Gary Allan plačiai 
išdėstė (Amerikos valdžios Ir kai kurių mi
lijonierių- pataikavimą -Sovietams: mūsų 
radijo ir televizijos monopolizavimą, žmo
nių rasinį kiršinimą, ekonomijos ir pra
monės monopolizavimą. Milijonai dolerių 
skiriama Sovietų gerovei, o Amerikoj ei
nama prie katastrofos. Manhatano Bankas 
New Yorke Sovietams davė 300 mil. dol. 
paskolą pastatyti fabriką, kuris gamins 
kariškus sunkvežimius tolimo šaudymo 
raketoms tempti. Daugiau kaip dvi valan
das jis įrodinėjo, ko Amerika neturi da
ryti ir kaip priešintis gresiančiai savotiš
kai diktatūrai. Daugiau kaip du tūkstan
čiai klausytojų pasmerkė detentę ir pasi
šaipė iš kandidatų, kurie mažai žinomi, o 
žaidžia pavojingą politikos žaidimą.

PRINCESĖS NUOMONĖ
Pasikalbėjime -su spaudos atstovais 

princesė Anne pareiškė, kad iš visų kraš
tų ji labiausia mėgstanti Rusiją. Čia ji 
galinti eiti nepastebėta kur tik patinka, 
kas kituose kraštuose esą neįmanoma, nes 
ten nuolat seka publika ir spaudos atsto
vai.
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Sukilimo aidas užsienyje PO PIETŲ KRYŽIUMI
KAS APIE 1941 M. BIRŽELIO SUKILIMĄ 

BUVO ŽINOMA LONDONE?
Šią vasarą sukanka 35 metai nuo sovie- 

tų-vokiečių karo pradžios ir nuo 1941 m. 
lietuvių sulkilimo. Apie tą sukilimą ir jo 
eigą jau gana daug paskelbta medžiagos. 
Daugelis ji savo akimis dar yra matę ar 
net patys jame dalyvavę. Sukakties proga 
norisi iškelti vieną kitą faktą, nurodantį, 
kaip į visa tai buvo žiūrima už Lietuvos 
sienų kas buvo rašoma ir kalbama. Šita
me straipsnyje pateikiamas žiupsnis spau
dos ištraukų, surankiotų iš Londono ar
chyvų, o kitame numeryje išspausdinsime 
šiek tiek prisiminimų buvusio Lietuvos 
pasiuntinybės prekybos patarėjo dr. S. 
Kuzminsko, anuo metu gyvenusio Eerly- 
ne. (Red.)

Nacių Vokietijos žygis į Rytus prasidė
jo 1941 m. birželio 22 dieną, kai vokiečiai 
jau buvo okupavę visą eilę Vakarų Euro
pos valstybių ir Balkanų kraštus. D. Bri
tanija buvo jau per pusantrų metų bom
barduojama, ir jai grėsė invazijos pavo
jus. Tad kovos, prasidėjusios Rytų Euro
poje, buvo Dievo siųsta palaima anglams. 
Vokietija dabar turėjo kovoti dviejuose 
frontuose, o tas reiškė greitesnį karo ga
lą.

Todėl Rytuose prasidėjęs karas D. Bri
tanijoje buvo sutiktas su dideliu džiaugs
mu. Dar tik prieš keletą dienų buvusiai 
nacių Vokietijos sąjungininkei — Sov. Są
jungai D. Britanijos vyriausybė pažadėjo 
teikti pagalbą. Laikraščiai staiga pasida
rė Sov. Sąjungai nepaprastai draugiški. 
Min. pirm. Ohurchilis ir užs. reik. min. 
Edenas padarė Parlamente pareiškimus 
apie reikalą teikti rusams karo pagalbą. 
„The Times“ džiaugsmingai pranešė, kiad 
Sov. Sąjunga sutiko pagalbą priimti...

Tokiai atmosferai D. Britanijoje viešpa
taujant, Londono dienraštis „The Times“ 
(24. VI) atspausdino pirmą pranešimą 
apie galimus įvykius Baltijos valstybėse. 
Laikraščio korespondentas rašė:

Stockholnias, birželio 23 d.
Vokiečiai tikisi draugiško sutikimo iš 

Baltijos valstybių gyventojų pusės, kokio 
jie nebūtų turėję prieš tų respublikų įjun
gimą į Sov. Sąjungą. Iš tikrųjų vokiečiai 
turi specialius latvių, estų ir lietuvių da
linius, kurie buvo beveik atvirai apmoko
mi Vokietijoje nuo 1940 m., vadovaujant 
vokiečių kariuomenei, tiems kraštams iš
laisvinti, kai vokiečiai bus pasiruošę grįž
ti prie savo anti-bolševikiškos politikos. 
Tie specialūs tautiniai daliniai negali bū
ti labai skaitlingi. Iš dalies juos sudaro 
vokiečių repatrijantai iš Baltijos valsty
bių ir kiek didesnis skaičius tokių, kurie 
pabėgo po bolševikų okupacijos... Vokie
čiai taip pat turi baltųjų rusų specialius 
dalinius, (kurie irgi burvo apmokyti dabar
tiniams uždaviniams.“

Tą pat dieną kitoje vietoje „The Times“ 
atspausdino tokią žinutę:

Baltijos „Sukilimai“
„Pranešimai, pasiekę Stockholmą vakar 

vakare iš Berlyno, leidžia suprasti, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra sukilusios 
prieš Rusiją. Sovietų šaltiniai Stockholme 
pripažįsta, kad Baltijos valstybėse esama 
neramumų, 'bet tvirtina, (kad sukilimas Es
tijoje buvo numalšintas.

Radijo transliacija iš Lietuvos, girdėta 
Stockholme, sako, kad Lietuva pasiskelbė 
laisva ir nepriklausoma valstybe, Lietuvos 
vėliavos Kaune, Lietuvos sostinėje, yra 
iškeltos arit valstybinių pastatų, šias ži
nias paneigė Rusijos oficiali žinių agen
tūra, kuri sako, kad mieste viešpatauja 
visiška ramybė, ir tūkstančiai užsirašo ko
voti prieš vokiečius.“

The Tmes, birželio 25 d.:
Kandidatai į kvislingus

„...Skandinavijoje sklinda žinios apie 
rimtus sukilimus Latvijoje ir Lietuvoje. 
Tas galėtų įvykti, jeigu Voiketija suteik
tų karinę paramą, bet ne anksčiau, kai 
vokiečiai jau bus vietoje. Pagal praneši
mus iš vokiškų šaltinių, vokiečiai užėmė 
Kauną, Lietuvos sostinę. Sudaryta nauja 
Lietuvos vyriausybė, kurios min. pirmi
ninkas yra dr. Škirpa, ir krašto apsaugos 
ministeris gen. Raštikis. Tačiau reikia pa
brėžti, Ikad šie ir kiti paminėti ministerial 
prieš keletą dienų buvo Berlyne ir, atro
do, kad ten tebėra. Neatsižvelgiant į Šve
dijos artumą prie veiksmų scenos, šių ži
nių autentiškumo negalima patvirtinti, 
nes visi žinių kanalai yra uždaryti, o ra
dijo pranešimais nepasitikima. Tarp „nau
jų vyriausybių“, kurias vokiečiai garsina 
užsienyje, yra Hetmano Skoropadsky pa
vardė, kuris numatytas Ukrainos lyderiu. 
Jo portretas dabar dažnai pasirodo neut
ralioje spaudoje.

„Vokiečių kariuomenės vadovybė savo 
pranešimuose nenurodo, kuriuos miestus 
Lietuvoje užėmė jų daliniai, o Sovietų te
legramų agentūra praneša, kad birželio 25 
d. jų kariniai daliniai dar kovojo dėl Vil
niaus, Kauno, Gardino ir Šiaulių...“

The Times birželio 26 d. įdėjo tokią ži
nią:

.^Pranešimais iš Leningrado ir Maskvos 
patvirtinama, kad vokiečiai turėjo didelių 
nuostolių Lietuvoje, žygiuodami Šiaulių 
link, jie nustojo viso mechanizuoto dali
nio. Vokiečiai buvo taip pat atmušti Kau- 
no-Vilniaus-Gardino trikampyje. Prielai
da, kad radijo pranešimai apie vokiečių

laimėjimus ir vidaus sukilimus buvo su
falsifikuoti, patvirtinama naujomis infor
macijomis, -skelbiančiomis, kad Kauno 
bangomis transliuoja dvi stotys; viena iš 
jų turi būti iš kur nors kitur.

„Turint galvoje, kad pranešimai buvo 
gaunami iš Kauno, o vokiečiai oficialiai 
nepatvirtino, kad užėmė ‘tą miestą, tai ga
lima prileisti, jog miestas dar yra rusų 
rankose. Visos kitos Baltijos stotys, kaip 
atrodo, vis dar yra rusų kontrolėje.“

Birželio 26 d. laikraščiai pranešė, kad 
Švedija, būdama neutrali valstybė, oficia
liai sutiko praleisti per savo teritoriją vo
kiečių dalinius į Suomiją. Suomiai „pri
versti gintis prieš sovietų puolimus“.

The Tim'es kasdien spausdina Baltijos 
jūros rajono žemėlapį, bet fronto nenuro
do.

Vokiečiai praneša, kad partizanų veikla 
Sovietų užnugaryje kliudo vokiečių ka
riuomenei greičiau žygiuoti pirmyn, nors 
pasienio sutvirtinimai buvo susprogdinti. 
(Iš šio pranešimo galima padaryti išvadą, 
kad vokiečiai -sąmoningai leido Lietuvos 
sukilėliams išvalyti kraštą nuo priešų).

The Times birželio 27 d. pranešė, kad 
Berlynas ruošia kvislingus. Vokiečiai, esą, 
turį -didelį pasirinkimą tarp pabėgėlių iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos...

Tokias! netiksliais pranešimais apie pa
dėtį Lietuvoje buvo maitinami D. Britani
jos gyventojai, neskaitlingi lietuviai ir 
Lietuvos Pasiuntinybės personalas Londo
ne. Tie pranešimai, be abejo, buvo žino
mi ir britų -valdžios įstaigoms.

Foreign Office bylose
Kaip rodo dabar jau prieinami 

Foreign Office dokumentai, toje įstaigoje 
buvo susidomėta spaudoje paminėtu K. 
Škirpa, kuris pasiėmė vadovauti naujai 
Lietuvos vyriausybei. Anglai stengėsi pa
tikrinti, ar K. Škirpa yra pro-vokiškas, 
bet tų informacijų iš Lietuvos Pasiunti
nybės neprašė. Gal dėl -to, kad spaudos 
pranešimai apie sukilimą Lietuvoje buvo 
mažai patikimi, o tiesioginių žinių i-š Lie
tuvos nebuvo galima gauti. Lietuvos Pa
siuntinys Londone B. K. Balutis tik po 
trijų savaičių nuvyko į Foreign Office ir 
painformavo apie padėtį Lietuvoje.

B. K. Balučio veikla
Minėtieji dokumentai nurodo, kad lie

pos 14 d. -B. K. Balutis įteikė Foreign Of- 
fice'ui notą ir kalbėjosi su atsakingu pa
reigūnu Mr. Warner. Bt K. Balutis paaiš
kino, kodėl nesikreipė anksčiau, nes neno
rėjęs trukdyti (embarrass) Britų vyriau
sybės. Jis nežinojęs, kokie rezultatai bus 
ils Lietuvos Pasiuntinio Vašingtone krei
pimosi į State Departamentą ir, be to, sa
vo žygį norėjęs suderinti su kitų Baltijos 
valstybių Pasiuntiniais Londone.

B. K. Balutis pabrėžęs, kad jis laikytų 
bet kokią vyriausybę, Vokietijos sudarytą 
Lietuvoje, neteisėta. Matyti, turėdamas 
galvoje britų vyriausybės pastangas kuo 
greičiau pagerinti santykius su Sov. Są
junga, Balutis pasakęs, jog jis suprantąs, 
kad šiuo metu britams nelengva kreiptis 
į Sovietų vyriausybę dėl deportuotų lie
tuvių. Bet sovietai jau pradėję diskusijas 
su lenkais ir čekais tuo klausimu, tad pa
našus gestas iš sovietų pusės galėtų būti 
padarytas ir lietuviams.

Min. Balutis pasakė girdėjęs, kad Ber
lyno radijo transliacijose Kaunas pradėta 
vadinti Kauen. Tai galį reikšti, kad vokie
čiai visai negalvoja apie Lietuvos nepri
klausomybę. Greičiau jie galvoja apie ko
kios nors formos protektoratą Lietuvai.

Mr Warner pasakęs B. K. Balučiui, kad 
jiš referuos kam reikia jo pranešimą, bet 
kaip Balutis pats suprantąs, laikas galįs 
būti netinkamas kreiptis į Sovietų valdžią 
dėl deportuotų lietuvių.

Min. Balučio notoje 1941 m. liepos 14 d. 
sakoma, kad birželio 22 d. prasidėjusio 
Vokietijos-Rusijos -karo pasėkoje, Vokie
tijos kariuomenė įžengė į Lietuvą ir per 
kelias dienas užėmė visą kraštą. Susidarė 
nauja padėtis, kuri turi būti priimta dė
mesin Lietuvos Pasiuntinybių užsienyje. 
Birželio 24 d. Balutis gavęs pranešimą iš 
savo kolegos Vašingtone, kuriame sako
ma, kad bet kokia „pusiau nepriklauso
ma“ (ųuasi-independent) Lietuvos vyriau
sybė, kurią vokiečiai sudarytų Lietuvoje, 
turėtų -būti -skaitoma neteisėta. B(. K. Ba
lutis atsakęs min. Žadeikių!: ALL THREE 
HERE WOULD CONSIDER ILLEGAL 
ANY GOVERNMENT IMPOSED BY 
FOREIGN POWER (Turėta galvoje: visi 
trys Baltijos pasiuntinia Londone skai
tys neteisėta bet kokią vyriausybę, sveti
mos valstybės primestą).

Toliau notoje kalbama -apie min. žadei- 
kio birželio 25 d. paraginimą kreiptis į 
britų vyriausybę dėl tūkstančių lietuvių, 
deportuotų į Rusijos gilumą. Į tai Balutis 
vėl atsakęs telegrafu: „I Jūsų 25-tos pa
geidavimą: padarysime atitinkamus žy
gius — tinkamu laiku“.

Prie B. K. Balučio notos Foreign Offi- 
ce‘ui buvo pridėtas min. Žadeikio birželio 
25 d. notos nuorašas. Vašingtone įteiktoje 
notoje min. žadeikis išdėstė Sov. Sąjun
gos invazijos į Lietuvą istoriją ir aiškino, 
kad lietuviai, pasinaudodami prasidėjusiu 
karu, sukilo, norėdami nusikratyti sveti
ma valdžia. Lietuvių tauta yra pasiryžusi 
kovoti dėl savo šventų teisių. Laisvoji Lie
tuva yra visų lietuvių patriotų siekimas. 
Notoje užsimenama, jog naujas užpuoli
kas gali Lietuvoje sudaryti naują mario-

AUSTRALIJOS LIETUVIU BIČIŲ 
AVILYS

Apie lietuvišką vombat įpratome kalbė
ti tyliai, kad nepri'keltume, kad neužgau- 
tume. Apie bites kalbėti galime garsiai, 
bet atsargiai. Senstant, bitės darosi labai 
jautrios, dažnai net erzlios. Kalbant ar ra
šant, reikia rūpestngai rinkti žodžius. O 
jei užsigaus? Pasitrauks į guolį ir pavirs 
lietuvišku vombat. Dar atsargesniam rei
kia būti pasirenkant draugus. Bičiuliavo- 
mės su puikia lietuviška šeima. Bet vieną 
dieną tėvas paskaitė straipsnį, kuriame 
švelniai pabariau tėvus, nepamokančius 
vaikų lietuviškai kalbėti. Ir nuo tos die
nos bičiulis uždraudė žmonai, kuri buvo 
man kaip sesuo, ir lietuviškai nemokan
tiems vaikams su manimi susitikti! O 
kviečiant svečiuosna? Jei pakviesi ponią 
Oną, neateis ponia Elena. Gali kviesti vie
ną ar kitą, bet ne abi kartu. O norėtum 
abi. Sunku atrinkti, subalansuoti, kurios 
ponios vyras žymesnis, įtakingesnis bičių 
avily.

Tik karališkosios bitės, nieko neboda
mos, ūžia ir neša medų į lietuvišką avilį.

Visi buvome karališkos bitės, kai tuoj 
po karo atvažiavome laikinai apsigyventi 
į „Terra Incognita“. Buvome jauni, išsi
mokslinę, degantys gražiausiomis dejomis, 
apsisupę lietuviška skraiste ir pasiryžę 
žūt būt ją išlaikyti. Kokie tai buvo laikai! 
Spietėmės į vieną avilį, nešėme medų, 
džiaugsmu skambėjo spontaniškos dainos 
Milsons Point‘e, prie garsaus Sydney til
to, kur susirinkdavome vakaronėms. Grin
dys dundėjo, kai šokome klumpakojį ir 
kubilą, kai bandėme naujus šokius. Vie
nas kitam padėjome organizuojant šokė
jus, dainininkus, vaidintojus. O kai avi
lys prisipildė, kai pasidarė ankšta, būrė
si nauji spiečiai. Kiekvienas spiečius rin
ko medų iš skirtingų žiedų, -bet saldų, 
kvepiantį lietuviškomis liepomis.

Vieno dalyko darbščiosios bitelės neiš
vengė: jaunas prieauglis, gyvenimo sąly
gų privestas, nutolo nuo tėvų avilio. Bet 
didžioji dalis ir nutolusi neša medų į lie
tuvišką avilį; <tik gal kitais būdais, negu 
senosios bitės.

Deja, aviliai ima tuštėti. Senosios bitės 
vienos išmirė, kitos pavargusios, nukan
kintos per ilgai užsitęsusios kovos, nusto
jo energijos, o trečios virto vombatais ir 
užmigo. Prikeltos „nereikalingo“ triukš
mo, jos ima kaltinti jaunas biteles.

Tragiška, ar ne? Ne, nevisai! Darbščių 
bičių avilys ne tuščias. Gal tik ne toks 
skaitlingas. Jų ūžimas tylesnis, atsarges
nis. Gyvenantiems kituose kontinentuose 
net negirdimas. Nes vienos dirbdamos 
ūžia taip tyliai, kad jų net mūsų kontinen
tai negirdi, kitų gal nenori girdėti ar pa
minėti.

Pažiūrėkime i jaunuosius. Saulė kaiti- 

netinį režimą, bet lietuvių tauta tuo ne
pasitenkins. Min. Žadeikis pareiškė viltį, 
kad visos civilizuotos tautos parems lietu
vių tautos pastangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lietuviški biuleteniai
Tuo laikotarpiu Foreign Office gaudavo 

taip pat Lietuvos Pasiuntinybės Vašingto
ne leistą biuletenį: „Current News on the 
Lithuanian Situation“, iš kurio matėsi, 
kas vyksta Lietuvoje ir kas daroma už
sienyje. Leidinyjfe^ kuris yra saugomas 

Foreign Office bylose, buvo plačiai infor
muojama .apie birželio 23 d. sukilimą ir 
apie kitus įvykius Lietuvoje. Tačiau tas 
biuletenis pasiekdavo Londoną gana pavė
luotai.

Vašingtono Pasiuntinybės biuletenyje iš 
liepos 31 d. aiškinamas lietuvių sukilimo 
tikslas: išsikovoti nepriklausomybę. Tai 
nebuvęs nei kerštas prieš sovietus, nei no
ras padėti vokiečiams. Kauno radijas pra
nešęs, kad lietuviai sukilėliai paskelbė ne
priklausomybę, ir dabar yra sudaroma lai
kinoji vyriausybė. Lietuvių tautai reika
linga visokeriopa pagalba.

Per sukilimą prieš sovietus Kaune žuvę 
apie 3.000 sukilėlių. Laidotuvėse kalbėjęs 
J. Ambrazevičius, švetimo ministras, laik. 
ėjęs min. pirm, pareigas. Jis pasakęs: 
„Nebe pirmas kartas šioje vietoje prasi
veria duobės, kad priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palaistyti tautos lais
vei. Bet niekad toji duobė nebuvo tokia 
didelė, kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lie
tuvos žemė yra ištroškusi laisvės. Tai ro
do, kokia stipri tėvynės meilė yra išaugu
si jos vaikų širdyse. Šimtai ir tūkstančiai 
savu noru ryžtasi mirti, kad svetimiems 
nevergautų.“

J. Gabrio laiškas
Šiek tiek informacijos apie sukilimą 

Lietuvoje britai gavo iš karo cenzūros, 
kuri atidarė J. Gabrio liepos 10 dienos 
laišką, rašytą iš Šveicarijos „Naujienų“ 
redaktoriui P. Grigaičiui. Laiške buvo 
piktai .puolamas prez. Smetona ir Lietuvos 
min. Romoje S. Lozoraitis. J. Gabrio in
formacija apie sukilimą nedaug skyrėsi 
nuo žinių, atspausdintų The Times dien
raštyje. Bet laiške buvo dar pasakyta, 
kad K. Škirpa yra nacių nemalonėje, ir 
padėtis krašte palyginama su 1915-17 m., 
kada vokiečiai taip pat kliudė Lietuvai 
pasiskelbti nepriklausoma.

D. B.

Ava Saudargienė LIETUVOJE
na, vėjai drasko, lietus kartais kibirais 
pila, o maži mokinukai kartą į savaitę rū
pestingų tėvų atvežami į lietuviškas pa
mokas .Skautai renkasi sueigoms, rikiuo
jasi minėjimams, važiuoja stovyklauti 
nuosavon žemėn. Jaunimo, kad ir mažas 
ratelis, vis šoka kadrilius, o reikalui esant 
ir vaidina. Bus pavaduotojai senimui, bus 
prieauglis mėgėjų teatrui, kuris vis dar 
sykį į metus išeina į sceną.

Skatlingiausi ir darbščiausi yra choro 
dainininkai. Lietuviai mėgsta dainuoti! Jų 
daina skamba taip gyvai, kad prikelia net 
vombatus.

Iš avilio išsiskiria pavienės, karališko
sios bitės, kurios vadovauja, be kurių su
stotų veikla. Tai organizacijų pirminin
kai, klebonai, mokytojai, režisieriai, re
daktoriai. Jų kelios dešimtys, sunku pa- 
vardėms išvardyti. Bet mes juos pažįsta
me ir be pavardžių.

Brangus karališkame bičių avily yra 
choro dirigentas S. Žukas. Gyvendamas 
Newcastle, atvažiuoja 160 km į repetici
jas! Puikiai reprezentuojantis chorą, S. 
Žukas sutiko vesti į naujus laimėjimus 
Sydney chorą, likusį be dirigento, kai pa
reigingas, pavargęs ilgalaikis dirigentas 
B. Kiveris pasitraukė.

Lietuviškasis klubas su V. Simniškiu, 
A. Bluku, varžydamiesi su internaciona
lais, pirmenybę teikia lietuviškai progra
mai, nesvarbu, kokio lygio ji būtų. Klubo 
salė, statyta pirmųjų bitelių, duodama vi
siems lietuviškiems parengimams.

Neseniai miręs P. Alekna, ilidtuviškan 
aviilin sukrovė didžiausi korį knygų, žur
nalų, savaitraščių; visa spauda kruopščiai 
surinkta. Jo pasekėjas Nakutis, kuris il
gai dirbo kaip lietuviškos mokyklos mo
kytojas, perėmęs tokį turtą, žada eiti Po
vilo pėdomis. Algis Plukas lietuviškame 
avily dirba nuo bendruomenės įsikūrimo, 
kūrybingiausiai parodęs meninius sugebė
jimus kaip dekoratorius A. Saudargienės 
vaikų teatre, lietuviškų vietovaizdžių, pa
sakų, tautinių simbolių reiškėjas. Režiso- 
rės Avos ir dekoratoriaus Algio darbe 
kiekviena pasaka buvo džiaugsmo šalti
nis vaikams, pasididžiavimas tėvams ir 
mokytojams, neužmirštama pamoka ma
žiems aktoriams. Prie vaikų spektaklių 
prisidėjo buvęs choro dirigentas B. Kive
ris. Lietus lijo, ar tropikinis karštis pra
kaitu kaktą vilgė, daug metų iš eilės Bro
nius padėjo vaikų 'teatrui, dirigavo „Dai
nos“ chorui, ruošė koncertams, meno die
noms ir tarptautiniams festivaliams.

Darbštūs mūsų visuomenininkai, rašy
tojai, žurnalistai — V. Šliogeris, Č. Liuti
kas, V. Doniela, A. Lukšytė, V. ir A. Sau
dargai, V. ir G. Kazokai, J. ir M. Slavė
nai, J. Kramilius ir keletas nesuminėtų. 
Jie reaguoja į kiekvieną politinį ir kultū
rinį reiškinį mūsų spaudoje ir tarptauti
nėje plotmėje, išeina su gerai paruošta 
paskaita, su aktualiais rašiniais.

Visų karališkų bičių negaliu suminėti 
trumpame straipsnyje, paminėjau tik ke
lis pavyzdžius. Sunku pasakyti, kokį nuo
šimtį sudaro darbščiosios bitės. Aišku tik 
viena, jų skaičius neauga. Turėdama dau
giau laiko ir vietos, norėčiau kiekvieną, 
kuris mažiau ar daugiau atnešė medaus į 
lietuvišką avilį, surašyti ir paskelbti, kad 
liktų jo vardas emigracijos istorijoje.

M. GEDVILOS ATSIMINIMAI
Senosios kartos komunistas M. Gedvi

las, pagal dabar Lietuvoje įsigalėjusį pa
protį, parašė atsiminimų knygą „Lemia
mas posūkis“.

Kaip ir kiti iki šiol rašiusieji, M. Ged
vilas pakartoja „kokiomis aplinkybėmis, 
kodėl ir kaip buvo nuversta fašistinė bur
žuazijos diktatūra; kokiu būdu mūsų tė
vynė pagaliau tapo Tarybų Socialistine 
Respublika, kitų tarybinių respublikų san
draugos — Tarybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos — pilnateisiu nariu.“ Anot 
vieno recenzento (Lit. ir menas, Nr. 20), 
knyga perkrauta kalbomis ir pranešimais. 
Pasitaiką ir netikslumų.

Gintariniai sakai
„Pušų gyvybinės veiklos produktas, iš

siskiriantis balanos pažeidimo vietoje, va
dinamas sakais...“ — taip mokslininkai 
trumpai apibūdina Šią vertingą žaliųjų 
plotų dovaną.

O štai ką pasakoja istorikai: „Pirmosios 
žinios apie sakinimą bei sakų panaudoji
mą siekia senovės Graikiją. Mažosios Azi
jos gyventojai sakus naudojo balzamavi- 
mui. Kiek vėliau, IV amžiuje, spygliuočiai 
pradėti sakinti Alkvitanijoje (dabartinės 
Prancūzijos teritorijoje). Apie 1610 me
tus šis užsiėmimas paplito Siaurės Ameri
koje, o XIX-XX amžiais — visame pasau
lyje.

Kaip pušų sakinimo darbas atliekamas?
Nuo medžio prie medžio, iš kvartalo į 

kvartalą, kepinant saulei ar dulkant lie
tui, su rėžtuvu rankose eina sakintojai. 
Jų darbas prasideda ankstyvą pavasarį ir 
baigiasi vėlyvą rudenį. Tiesa, ir žiemą 
darbų netrūksta — tada ruošiamasi artė
jančiam sezonui.

Sakinimo darbai pradedami ten, kur 
miškininkai prieš gercką dešimtį metų 
numato iškirsti atitinkamus pušynų plo
tus. Šie darbai neturi prasilenkti su miš
kotvarkos planais. Kasmet sakintojai Lie
tuvoje kirtėjams paruošia po 500 hektarų 
pušynų.

Kiekvienam sakų sėmėjui patikimas 20 
hektarų miško -plotas. Čia nuo jo sugebė
jimų nemažai priklauso ir darbo našumas, 
ir kokybė, Ir sakų derlius. Štai pernai iš 
kiekvienos pušies buvo gauta po 653 gra
mus medžio gintaro.

Iš surinktų sakų gaminama kalifonija, 
terpentinas, igtrirtĮdų vaškas, klijai, lakas 
ir kiti dalykai. Kai kuriose pramonės ša
kose jie nepakeičiami. („T“)

VILNIUS IR JO PLOTAI
Vilniaus miesto sričiai dabar priklauso 

26 tūkstančiai hektarų. Neseniai 'buvo su
sirinkę atsakingi partijos ir valdžios pa
reigūnai Vilniaus miesto planui ir re
konstrukcijai aptarti. Numatyta, kiad iki 
2000-tųjų metų bus pastatyta daug kultū
ros ir buities pastatų. įgyvendinus gene
ralinį planą, būsią pastatyta milijonai 
kvadratinių metrų gyvenamojo ploto.

JAUNUOLIAI Į KARIUOMENĘ
Gegužės pradžioje 18-kos metų sulaukę 

vyrai palydimi į Raud. armiją. Paprastai 
išvykstantiems (Jaunuoliams surengiamos 
išleistuvės, koncertas, mitingai, įteikia
mos dovanos. Apie tas išleistuves „Tiesa“ 
(gegužės 12 d.) taip pasisako:

„Deja, dar pasitaiko, kad naujokų pa
lydėjimas ir šeimoje, ir darbo kolektyve 
paverčiamas besaikėmis vaišėmis. Išvyki
mo dieną prie karinių komisariatų kar
tais susirenka nemaži būriai įsismaginu
sių „palydovų". Daugelis jų, užuot padėję 
sukurti šventišką nuotaiką, tik trikdo iš
kilmes. Neretai į tai abejingai žiūri ir ka
rinių komisariatų darbuotojai.“

APDOVANOTAS GEN. KARVELIS

Buvęs Kultūrinių Ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirmininkas gen. maj. 
Vladas Karvelis už dalyvavimą visuome
ninėje ir politinėje veikloje apdovanotas 
Sov. S-gos Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo garbės raštu. Komitetui persitvar
kius į „Tėviškės“ draugiją, gen. Karvelis 
nebeišrinktas. Tos pareigos teko kitam 
generolui — Pranui Petroniui.

J. AVYŽIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Vilniuj buvo suruoštas vakaras pagerb

ti rašytojui J. Avyžiui, laimėjusiam Leni
no literatūros premiją už jo romaną „So
dybų tuštėjimo metas“. Kalbėjo L. Šepe
tys, E. Bukelienė, J. Lankutis, J. Baltušis 
ir kt. Buvo perskaityta ištrauka iš mums 
žinomo romano „Kaimas kryžkelėje“.

POŠKIENĖ PSICHIATRINĖJE 
LIGONINĖJE

Vakarų Vokietijoje (Koenigstein/Tau- 
nus) leidžiamo vokiečių kalba mėnesinio 
biuletenio „Religion und Atheismus in der 
UdSSR“ 1976 m. balandžio numeryje yra 
tarp kitko žinutė apie Kaune gyvenančią 
Birutę Poškienę, trijų vaikų motiną. Savo 
religinių įsitikinimų paveikta, ji pasida
riusi vegetarė ir pradėjo švęsti „Sabbat“. 
Kauno jaunimo 'komitetas perspėjo ją, kad 
atsisakytų savo tikybos ir liautųsi įtaigo
jusi vaikus. Poškienė atsisakė tai padary
ti. Buvo atleista iš mokyklos kiemsargės 
pareigų. Liaudies teismas pasisakė už jos 
teisių į vaikus atėmimą. Jos vyras prašė 
teismo, kad patalpintų žmoną į psichiatri
nę ligoninę. Poškienė padavė apeliaciją į 
Lietuvos SSR Aukščiausią Teismą. Pasta
rasis liaudies teismo nutarimą patvirtino, 
ir Poškienė jėga buvo nugabenta į psi
chiatrinę ligoninę (Kaunas, Kuzmos g-vė 
Nr. 75). Čia ji gavo dideles dozes stipriai 
veikiančių vaistų, kurie paveikė jos regė
jimą ir sukėlė smarkų raumenų skausmą. 
Nebegalėjo vakščioti. Ją apžiūrėję gydy
tojai klausė ....ar tebetiki į Kristaus
atėjimą į šį pasaulį?“ Pažadėjo, jei atsi
sakys nuo tikėjimo į Dievą, atleisti iš li
goninės kaip pagijusią. Biuletenis pabrė
žia, kad Poškienės „ligos istorijos“ smulk
menos buvo gautos iš Kauno akivaizdžių 
liudininkų. Birutės Poškienės namų adre
sas: Kaunas, Demokratų g-vė, Nr. 36, b. 1.

(ELTA)

SOVIETU LAIVAS PORTSMOUTHE
Pirmą kartą lygiai po 20 metų vėl at

plaukė į Angliją 4.300 tonų sovietų kariš
kas laivas „Obraztsovy“. Laivas turi 350 
vyrų įgulą, šokėjų grupę ir orkestrą. Jū
rininkų vidutinis amžius 22 metai, o ka
pitonas E Eogdanov — 33 metų. Savo kal
boje jis pareiškė, kad sovietiniai jūreiviai 
domisi tik meno, literatūros ir muzikos 
įdomybėmis.

Laivą dar jūroje ir uoste pasitiko de
monstrantai. Daugiausia žydų moterų or
ganizacijos, reikalaujančios žmogaus tei
sių Sovietų žydams. Viena Jaunųjų libe
ralų klubo valtis kartu su kitais laiveliais 
pasitiko sovietų laivą prieš įplaukiant į 
uostą. Per garsiakalbius jie rusiškai krei
pėsi į jūrininkus, ragindami prisidėti prie 
jų krašto išlaisvinimo.
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VYSKUPAS LIETUVIŲ NAMUOSE

Prieš išvykdamas lankyti lietuviškųjų 
kolonijų, Europos lietuvių vyskupas dr. 
A. Deksnys, kun. J. Sakevičiaus lydimas, 
apsilankė Lietuvių Namuose. Čia jam bu
vo suruoštas priėmimas, kuriame dalyva
vo Lietuvos Atstovas V. Bailokas su žmo
na ir ne mažas būrys tautiečių. Pasakyta 
kalbų ir jaukiai pasisvečiuota.

TRĖMLMŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį,, ruošiamas 
baltų deportacijų 35 metų sukakties mi
nėjimas.

Kalbės rusų disidentas Vladimiras Tel- 
nikoff ir jo žmona Galja. Savo paskaitoje 
apie įkalinimus jie žada papasakoti apie 
apsilankymus Lietuvoje ir Latvijoje. Be 
to, bus trumpa muzikinė programa.

Minėjimas įvyks Ukrainiečių Namuose, 
154 Holland Park Avenue, W11 (artimiau
sia požeminė stotis — Holland Park).

Pradžia 7.30 vai. vak.
Baltų Taryba

„A CALCULATED KIŠK“

Tokiu vardu Granada Television (ITV) 
birželio 14 d. 8.30 vai. transliuos filmą 
apie Sovietų Sąjungą.

Filmas vaizduoja dviejų Sovietų Sąjun
goj gyvenančių tautybių — Volgos vokie
čių ir žydų —kovą už teisę emigruoti.

Filmas yra padarytas šiais metais (ba
landžio mėn.) slaptai — be Sovietų val
džios leidimo. Jo pergabenimas sudarė ga
na daug sunkumų.

LONDONAS
VYSKUPAS DEKSNYS PAS 

KARDINOLĄ

Birželio 1 d. vysk. A. L. Deksnys daly
vavo Westminsterio katalikų katedroje, 
palydint kun. J. Sakevičiui, MIC, kardi
nolo Jurgio Baziliaus Hume pirmose šv. 
Mišiose, jam sugrįžus iš Romos pakėlimo 
kardinolu iškilmių. Po pamaldų vysk. 
Deksnys vakarieniavo drauge su kardino
lu ir dalyvavusiais pamaldose vyskupais.

CHORO VAKARIENĖ

Gegužės 28 d. Londono lietuvių parapi
jos komitetas suruošė savo chorui pagerb
ti vakarienę. Tai buvo choro dalyviams 
padėka už nuolatinį giedojimą bažnyčio
je. Atsilankė Europos lietuvių vyskupas 
A. L. Deksnys, abudu mūsų kunigai, cho
ristai ir kviestieji svečiai. Atidaromąjį 
žodį tarė choro vedėjas J. Čemis ir supa
žindino Ganytoją su to vakaro dalyviais. 
Ganytojas palaimino užkandžius ir prasi
dėjo vaišės, kurioms vadovavo parapijos 
komiteto pirm. S. Kasparas.

J. Pumeris, sveikindamas chorą, prisi
minė praeities laikus, kai jis vadovavo 
Londono lietuvių chorui. Paryškino, kaip 
sunku suorganizuoti ir išlaikyti gerą cho
rą, ir kiek daug reiškia visuomenės para
ma.

R. Bulaitytė-černienė pasidalijo savo 
atsiminimais, kai ji, būdama dar tik 12 m. 
amžiaus, jau pradėjo vesti vaikų chorų. 
Tas jaunas choras giedojo bažnyčioje per 
ankstyvąsias pamaldas. Bet vyrams išvy
kus į karą, vaikų choras pasidarė pagrin
dinis.

V. Šalčiūnas prisiminė tas neužmiršta
mas dienas, kai žygiuojant J. Černio va
dovaujamo choro gretose, Italijos padan
gėje skambėjo lietuviška daina.

V. Zdanavičius sveikino „Londono Vai
dilos“ vardu. Pasidžiaugė sutartinu su 
choru bendradarbiavimu, statant scenos 
veikalus.

J. Alkis priminė dainos grožį, galybę ir 
reikšmę. Kvietė pamilti. dainą ir remti 
mūsų chorą, kad jis galėtų išsilaikyti ir 
tobulėti.

Kun. J. Sakevičius pasidžiaugė, kai jis 
1946 m. atvykęs į Londoną, jau rado susi
organizavusį stiprų chorą, ir daugumą tų 
pokarinių dainininkų dar ir dabar jame 
darbuojasi.

Labai trumpą sveikinimo žodį tarė kun. 
K. A. Matulaitis, pareikšdamas, kad jis 
yra buvęs 5 kartus Londono klebonu ir 
labai daug kalbėjęs.

Mūsų Ganytojas pasveikino chorą ir 
pasidžiaugė jo gražia ir sutartina veikla. 
Priminė, kad daina kyla iš sielos gelmių 
ir todėl ji sužavi ne tik mus, bet ir sveti
muosius. Papasakojo, kaip jam teko ma
tyti šveicarus šokant mūsų tautinius šo
kius ir girdėti dainuojant lietuviškas dai
nas. Ganytojas visiškai nežinojo, kad šo
ko šveicarai ir net jiems pasakė lietuviš
kai dalį pamokslo. Jeigu mūsų dainas ir 
tautinį meną taip myli svetimieji, tai juo 
labiau mes privalome mylėti. O kiek dva
sinių jausmų sukelia poeto A. Strazdelio 
sukurta giesmė „Pulkim ant kelių“, ku
rios grožiu taip pat gėrisi ir svetimieji. 
Palinkėjo chorui su lietuviškomis giesmė
mis ir dainomis žadinti tautiečius ir gy
vuoti ilgiausius metus. Dalyviai, prisimin- ' 

darni Ganytojo 70 m. amžiaus sukaktį, su
giedojo Ilgiausių metų.

Vakarienės metu prisimintas ir buvęs 
choro vedėjas V. Mamaitis, kuris ir dabar 
aktyviai reiškiasi Amerikoje. Kelta min
tis, susitarus su Škotijos lietuvių chorais, 
suruošti Anglijoje dainų šventę.

Vakarai baigtas skambiomis dainomis 
ir tolimesnės veiklos aptarimais.

V. V.

LIETUVIŲ KALBOS PASKAITOS

Londono universitete (Queen Mary Col
lege) dabar galima studijuoti lietuvių kal
bą. Rusų kalbos ir literatūros studentai, 
jei nori, mokosi skaityti lietuvių kalbos 
literatūrinius tekstus, susipažįsta su Bal
tijos kultūra ir turi liet, kalbos pasikal
bėjimų pratimus, šis kursas trunka tik 
vienerius metus, bet tikimės, kad ateityje 
bus pratęstas iki dviejų metų.

Moksle naudosimės Dambriūno, Klimo, 
Schmalstiego ir Senno knygomis ir dirb
sime dažniausiai laboratorijoje.

Bibliotekoje turime lietuvių kalbos ir 
literatūros mažą rinkinį. Naudojamės ir 
SSEESo (School of Slavonic & E. Euro
pean Studies) rinkiniu.

Jeigu, be mūsų studentų, atsiras kandi
datų, kurie norės lankyti tokį kursą, gal 
būt, suorganizuosime vakarinę grupę, kur 
galėsime skaityti lietuvių literatūrą ir pa
sikalbėti apie šiandienines lietuvių kultū
ros sroves.

Pasiteiravimus prašome siųsti šiuo ad
resu: Mr. J. I. PRESS, Department of Rus
sian, Queen Mary College, University of 
London, Mile End Road, London, El 4NS.

ARKLIŲ LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI

Londono lietuvių parapijos loterijos 
1976 m. birželio 2 d. Epsome vykusių Der
by arklių lenktynių laimėtojai:

I prizą, £25 laimėjo bilietas Nr. 0164. 
Pavardė neišskaitoma, adresas 67 Middle
ton Rd., London E8. Arklio vardas „EM- 
PERY“.

H prizą, £15 — bilieto Nr. 0578, E'ill 
Jay, Sowston, Cambridge. Arklio vardas 
— „RELKINO’.

III prizą, £10 — bilieto Nr. 3656, J. Ta
mašauskas, Coventry. Arklys — „OATS“.

IV prizą, £5 — bilieto Nr. 2176, laimėjo 
A. Buzas, Londonas, N15. Arklys — 
„HAWKBERRY“.

Laimėtojai prašomi atsiųsti laiminguo
sius bilietus, kad būtų galima išmokėti 
laimėjimus. Bilietus siųsti: Lithuanian 
Church, 21 The Oval, London, E2 9DT.

Parapijos Taryba yra labai dėkinga vi
siems prisidėjusioms prie loterijos.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 d. kllubo salėje įvyko meti
nis susirinkimas, kuriam pirmininkavo P. 
Mašalaitis, sekretoriavo M. Šemetienė.

Buvo išklausyti klubo pirmininko, ka
sininko ir revizijos komisijos pranešimai. 
Svarbiausias buvo kasininko pranešimas, 
iš kurio paaiškėjo, kad klubas per metus 
turėjo £7.024,91 pajamų ir £7.935,65 iš
laidų. Po įvairių diskusijų paaiškėjo, kad 
klubas turėjo mažiau pajamų, kai tuo tar
pu elektra, dujos, savivaldybiniai mokes
čiai ir visa kita pabrango. Klubas rėmė 
visas organizacijas, neimdamas jokių mo
kesčių, o be to apie 9 mėnesius klube gė
rimai buvo pigesni, negu kitur.

Išrinkta klubo vadovybė 1976/77 me
tams:

pirmininkas — S. Kasparas, vicepirmi
ninkas — J. Parulis, kasininkas — M. Bal
čiūnas. Revizijos komisija: J. Šemeta, A. 
Kusta, A. Černiauskas. I valdybą: M. Pa- 
rullienė, M. Šemetienė, V. O’Brien, Ig. Dai
lidė, J. Babilius, P. Mašalaitis.

Dar buvo pasvarstyta ateities veikla.

DERBY
RUOŠIAME LINKSMAVAKARĮ

Pranešame vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad birželio 19 d. DBLS Derby sky
rius rengia Antaninių, Vladinių, Joninių, 
Petrinių ir kitų „inių“ bendrą ir smagų 
linksmavakarį. Parengimas įvyks gražio
je ir jaukioje „Duke of York“ viešbučio 
patalpoje, Burton Rd., Derby, 6 vai. va
karo ir tęsis iki vidurnakčio.

Veiks baras su įvairiais išgėrimais: šo
kiams gros mišrus orkestras. Moterys, ku
rios gali, prašomos atsinešti sumuštinių 
ar kitokių užkandžių, o vyrai tikriausiai 
atsilygins kituom kuo.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius maloniai 'kviečiame 
į linksmavakarį gausiai atsilankyti.

Šiuo pobūviu norime atnaujinti tradici
nes lietuviškas vardines, kurios čia nebe
minimos.

Užsisakyti iš anksto nereikia — visi 
vyksta tiesiai į pobūvį.

Skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
ATVYKSTA VYSKUPAS

Birželio 27 d. į Manchester! atvyksta Jo 
Ekscelencija vyskupas Antanas Deksnys.

Sekmadienį, 11 vai. ryto seselių vienuo
lyne, asistuojant kunigams, atlaikys lie
tuviškas pamaldas. Vėliau lietuvių klube 
bus bendri pietūs. Norintieji dalyvauti 
pietuose dar gali iki birželio 10 d. užsira
šyti pas A. Jalovecką, P. Virbicką ir J. 
Šablevičių. Kaina vienam asmeniui 3 sva
rai.

Jei Mostono kapinėse iki birželio 25 d. 
prie naujai nupirktų duobių spės pasta
tyti užsakytą paminklą, šeštadienį vysku
pas jį pašventins.

šia išimtinai reta proga kviečiame vi
sus atsilankyti į pamaldas ir lietuvių klu
bą.

M. L. K. Bendrijos valdyba

VYSKUPO VIZITAI

Vyskupas Antanas Deksnys lankys Man- 
chesterio apylinkės lietuvius šia tvarka:

Rochdalėje — birželio 26 d., 11.30 vai. 
pamaldos Pallottinų Seselių vienuolyne, 
„Beechwood“, Manchester iRoad. Priėmi
mas — ukrainiečių klube.

Manchesteryje — birželio 27 d., 11 vai. 
pamaldos Notre Dame seselių vienuolyne, 
Bignor St., Cheetham, Manchester 8. Pri
ėmimas — Lietuvių klube.

Abiejose vietose prieš pamaldas bus 
klausomos išpažintys.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Koordinacinis Komitetas rengia 

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
Jis susidės iš dviejų dalių:
a) 4 vai. p. p. Mostono kapinėse, daly

vaujant organizacijoms su vėliavomis ir 
visuomenei, bus padėtas vainikas prie 
liet, paminklinio kryžiaus, pagerbiant žu
vusius už Lietuvos laisvę ir išvežtuosius, 
ir atliktos trumpos religinės apeigos;

b) 6 vai. vakare bus Manchesterio Liet. 
Soc. klube svečio iš Boltono H. Vaineikio- 
Vaines paskaita.

Maloniai visi kviečiami minėjime daly
vauti.

M. L. K. Komitetas

NOTTINQHAMAS
VYSK. A. DEKSNYS PAS MUS

Ganytojo sutikimas bus birželio 12 d„ 
14.30 vai. prie šv. Patriko, London Rd., 
bažnyčios. Seks Vyskupo laikomos pamal
dos. Solo giedos sol. Vida Gaspericnė. Bus 
svečias kunigas išpažintims.

Po pamaldų gretimoje salėje priėmimas 
su menine dalimi.

Priėmimui užsirašyti pas JK. Bivainį, 
telef. 0602-411119 arba pas I. Šimkų, te- 
ler. 0602-43664.

Antrą kartą Liet. Židinio pamaldose 
vyskupas dalyvaus birželio 13 d., 11.15 
vai.

Visus visur maloniai kviečiame.
Nottingham© L. K. Bendrija

STOKE-ON-TRENT
VYSK. A. DEKSNIO APSILANKYMAS

Vyskupas čia atvyks birželio 13 d., 14.30 
vai. į St. Wulstans bažnyčią, Wolstanton, 
Church Lane. Seks 15 vai. pamaldos ir po 
jų priėmimas Sneyd Arms Hotel, Tunstall 
su menine dalimi.

Bažnyčioje giedos ir salėja dainuos so
listė Birutė Valterienė^ Pasirodys vietos 
ir apylinkių meninės pajėgos.

Išpažinčių klausys svečias kunigas.
Priėmimui užsirašyti pas P. Dudėną, 13 

Alexandra Rd., May Bank, New Castle, 
Staffs.

Visi labai kviečiami dalyvauti.

BIRMINQHAMAS
BENDRAS BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS

Gloucesterio, Wolverhamptono, Covent
rio ir Birmingham© lietuvių kolonijos 
bendromis jėgomis birželio 12 d. ruošia 
tragiškųjų įvykių minėjimą Birminghamc, 
Lenkų kat. klube, Bordsley Str., Birming
ham 5 (prie miesto centro).

Ta proga Alf. Kietavičius ruošia trum
pą, bet įdomą programą. Wolverhamptono 
kolonijos choras ir tautinių šokių grupė 
pakviesti dalyvauti programoje. Gauta ži
nia, kad jie ruošiasi ir žada dalyvauti. Iš 
Londono numatyta kviesti jaunimo atsto
vą ir vieną Centro Valdybos narį. Po ofi
cialios programos bufetas pakels užuolai
das ir tikimės, kad šį kartą trūkumų ne
bus .Svečiai, o ypač jaunimas, turės pro
gos pasilinksminti iki 1 valandos. Pradžia 
6 vai.

Skyriaus Valdyba

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

ITALIJA
SVEIKINIMAI Į LIETUVĄ

Emigrantas iš Lietuvos dail. Vladas Ži
lius, laikinai sustojęs Romoje dokumentų 
į JAV sutvarkyti, savo ir žmonos velyki
nius sveikinimus per Vatikano radijo lie
tuvišką laidą perdavė okupuotoje Lietu
voje likusiems giminėms ir bičiuliams. 
Jautriu žodžiu jis atskleidė įspūdingą Ve
lykų rytmečio vaizdą Šv. Petro aikštėje, 
kur buvo susirinkusi šimtatūkstantinė mi
nia dalyvauti Mišiose, išklausyti Pauliaus 
VI pamokslo ir priimti jo palaiminimo. 
Ši šventė, skirta žmogaus širdies ramybei 
ir taikai, dail. V. Žiliui priminė žmogaus 
prievartą bei jo pažeminimą atskleidžian
čius paradus Maskvos Raudonojoje aikš
tėje ir Vilniaus Gedimino aikštėje. Pasak 
dail. V. Žiliaus, lietuvių veiduose tada pa
stebima priverstinė šypsena, nes tuose 
paraduose jiems tenka švęsti savo nelais
vę.

VOKIETIJA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

RASTATTE
Motinos Dienos minėjimas Rastatte ge

gužės 29 d. pradėtas ekumeninėmis pamal
domis Dvylikos Apaštalų bažnyčioje, ku
rias kartu laikė Tėvas A. Bernatonis ir 
evang. kunigas diakonas Fr. Skėrys. Tai 
dienai pritaikytą pamokslą apie tikrąsias 
motinas (iš Antrojo Laiško Timotiejui 
1,3-5 ir 3,15 perskyrimas) pasakė kuni
gas diakonas Fr. Skėrys.

Po pamaldų visi susirinko parapijos sa
lėje. Prie skanių pyragų ir kvapnios ka
vos tuojau užsimezgė pašnekesiai.

Rastatto apylinkės pirmininkas Paulius 
Gustainis atidarė minėjimą, pasveikinda
mas salėje esančias mamytes ir močiutes. 
Taip pat jis pasveikino visus atvykusius 
iš kitur: pforzheimiškius, stuttgartiškius 
ir kt. Gaila, kad šį kartą nei vieno nebu
vo iš Karlsruhės ir Geggenau. Po to jis 
žodį perdavė Marijai Saulaitytei iš JAV, 
kuri kaip viešnia dalyvavo šitame minėji
me.

Tarp kitko, ji priminė, kad Vakarų Vo
kietijos lietuvių jaunimas tokį gerą įspūdį 
padarė Jaunimo Kongrese kitiems savo iš
siauklėjimu, žiniomis, lietuviškumu (ačiū 
už tai lietuvių Vasario 16 gimnazijai), 
kad viso pasaulio lietuvių jaunimas jų 
prašė sekantį Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą suruošti Vakarų Vokietijoje. Tas 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kongresas 
įvyks 1979 metais. Lietuvės motinos Vo
kietijoje atvers savo namus ir širdis viso 
pasaulio lietuviškam jaunimui, nes jau 
tokia dalia, kad lietuvė motina yra moti
na visam lietuvių jaunimui .

Paskaitą „Gerbk savo tėvą ir motiną, 
kad tau gerai sektųsi ir tu ilgai gyventum 
ant žemės“ skaitė kunigas diakonas Fr. 
Skėrys. Iš visų dešimties įsakymų tik ši
tas vienas gavo Viešpaties pažadą. Tai ne 
žmonių išgalvota, bet paties Dievo įsaky
ta. Šis Dievo įsakymas su palaimintu pa
žadu vaikams suteikia pagrindą ir Moti
nos Dieną švęsti. Juk šioji diena, kuri 
švenčiama krikščioniškame pasaulyje, no
ri iškelti ši Dievo įsakymą ir pagerbti mo
tiną, kuri turi didelę atsakomybę šeimos, 
tautos ir visos žmonijos gyvenime.

St. Rugulienė įteikė seniausiai močiutei 
Strausienei ir L. B'. įgaliotinei Baden- 
Wuerttemberge Z. Glemžienei po didelę 
puokštę rožių.

Kun. diakonas Fr. Skėrys padeklamavo 
nežinomo autoriaus eilėraštį „Mirusiai 
motinai“.

Vyrai sugiedojo visoms mamytėms ir 
močiutėms Ilgiausių metų!

Po to kunigas diakonas Fr. Skėrys pra
nešė visiems linksmą žinią, kad prieš sa
vaitę išlaikė visi 5 abiturientai lietuvių 
Vasario 16 gimnazijoje egzaminus ir įsi
gijo brandos atestatus, ilš tų penkių abi
turientų trys neseniai yra atvykę iš da
bartinės Lietuvos. Jis ragino mamytes ir 
tėvelius leisti savo vaikus į Vasario 16 
gimnaziją, nes tenai jie gali įsigyti bran
dos atestatus.

Šventei įpusėjus sužinota, kad Kristina 
Šereikienė iš Pforzheimo švenčia gimimo 
dieną. Rastatto apylinkės valdyba įteikė 
jai gėlių puokštę. Ir jai buvo sugiedota 
Ilgiausių metų.

St. Rugulienė Rastatto moterų klubo 
vardu visiems vyrams padėkojo už šios 
šventės surengimą, salės papuošimą ir 
patarnavimą.

Pabaigoje P. Gustainis padėkojo dva
siškiams už ekumenines pamaldas, Mari
jai Saulaitytei už tartą žodį ir kunigui 
diakonui Fr. Skėriui už puikia paskaitą 
Motinos dienos proga.

Po to sekė linksmoji dalis, grojant 
plokštelių muzikai. Kristina šereikienė 
dar pravedė keletą bendrų žaidimų.

Fr. Sk.

NAUJA MIESAU LB APYLINKĖ 
VALDYBA

Miesau LB apylinkės narių metinis su
sirinkimas įvyko 1976 m. gegužės 22 d. 
Pagrindinis jo tikslas — išrinkti naują 
apylinkės valdybą. Du nariai — Juozas 
Nevulis ir Juozas Venys buvo vėl perrink
ti, o naujai išrinktas Algimantas Dauba
ris. Kontrolės komisijon išrinkti A. Banai
tis ir V. Daubarienė. Toliau susirinkime 
buvo nutarta suruošti ir šią vasarą liepos 
17 d. Miesau lietuvių šventę. Naujai iš
rinktoji apylinkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — A. Daubaris, vi- 

cepirm. ir kasininkas — J. Nevulis, sek
retorius — J. Venys.

šiuo metu apylinkėje yra 27 nariai, o 
apylinkės susirinkime dalyvavo 13.

B. L.

MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS

Gegužės 4 d. Luebecke mirė taurus lat
vis, lietuvių draugas Janis Markovs. Jis 
buvo gimęs 1892 m. Tikatėje, Latvijoje. 
Nepriklausomoje Latvijoje buvo karinin
kas, o atvykęs Vokietijon vertėsi prekyba.

Gyvendamas Luebecke, aktyviai dalyva
vo latvių bendruomenėje, bet taip pat pa
laikė artimus ir draugiškus santykius ir 
su kaimynais lietuviais. Apgailestaujame 
netekę kultūringo žmogaus ir Lietuvos 
draugo.
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JAUNIMUI
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGOS VALDYBA
HI PLKJ Kanados atstovai buvo įparei

goti sudaryti naują PLIS valdybą. Ji jau 
sudaryta ir paruošta patvirtinimui visiems 
120 III PLJK atstovams paštu. Balsavi
mui bus pateikta šios sudėties valdyba: 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė, sekr. Rima 
Lasienė, ižd. Vytenis Čeponis, vicepirm. 
ryšių reikalams su užsieniu Dainora Juo
zapavičiūtė, vicepirm. politiniams reika
lams Algimantas Čepas, vicepirm. infor
macijos reikalams Almis Kuolas, vicepirm. 
lituanistikos reikalams Kristina Parėšty- 
tė, vicepirm. IV pasaulio liet, jaunimo 
kongreso reikalams Jūra šeškutė.

LITUANISTINĖS SAVAITĖS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

Ryšių Centras šią vasarą vėl ruošia 2 sa
vaičių lituanistinę savaitę rugpiūčio 15- 
27 d. d. Loyola of the Lake, Ohio, netoli 
Kent State. Bus dėstoma lietuvių kalba, 
literatūra ir istorija (prof. A. Klimas, 
kun. J. Vaišnys, prof. B. Mačiuika). Kai
na asmeniui divem savaitėm — $100. Re
gistruotis per PLJS Ryšių Centrą, 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Telefonas: 312-476-0601.

KLJS VALDYBA
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga iš

rinko naują valdybą: Jurgis Valaitis, pir
mininkas, Kęstutis Vilis, vicepirmininkas, 
Rita Vilienė ir Nijolė Gverzdytė, sekreto
rės, Algis Jusys, ryšininkas su kitais 
kraštais, Saulius Dragūnas, iždininkas, 
nariai Lydija Dragūnevičienė, Irena ir 
Andrius Čerškai. Naujos valdybos adre
sas: KLJS, 1231 Sandford 108, London, 
Ont. N5V 2J8, Canada.

aVč

Skautiškuoju keliu
IŠKILMINGA SUEIGA

Birželio 13 d. 3 vai. p. p. Manchesterio 
Liet. Soc. klube įvyks skautų-čių „Živilės“ 
ir „Maironio“ dr-vių 14 metų sukaktuvinė 
iškilminga sueiga.

Po sueigos bus rodomi skautų veiklos ir 
stovyklų filmai. Kviečiame visus tėvelius 
ir rėmėjus skaitlingai dalyvauti. Skautai- 
ės dalyvauja uniformuoti.

Ta pačia proga Manchesterio skautus 
lankys R. Vadas su svečiais — ps. Anta
naitis su ponia iš Australijos.

Tėvų komitetas ir vadovai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD® — birželio 13 d., 12.30 vai. 
mūsų tremtinių ir kankinių paminė
jimas.

NOTTINGHAME — birželio 12 d„ 15 vtal., 
St. Patrick’s, London Rd.

NOTTINGHAME — birželio 13 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — birželio 13 d„ 15 
vai., St. Wulstan’s, Wolstanton.
šiose vietose pamaldas laiko, daly
vauja vysk. dr. A. Deksnys. Plačiau 
kronikoje.

NOTTINGHAME — birželio 20 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje, minint herojišką 
ir tragišką birželį.

DERBYJE — birželio 20 d., 14 vai., Brid
ge Gate, minint herojiškus ir tragiš
kus Lietuvos įvykius.

PETERBOROUGH — birželio 27 d., 14 
vai., St. Peters and All Souls bažny
čioje, Park Rd.

Maloniai kviečiami tautiečiai ir iš Ket- 
teringo, Corby ir kitur.
BRADFORDE — birželio 19 d., 3 vai. p. p. 
— metinės rekolekcijos. Pamokslą apie 
Atgailą ir švč. Sakramentą sakys Mgr. P. 
Celiešius. Svečiai kunigai klausys išpažin
čių. Šv. Mišios. Šia reta proga prašau vi
sus pasinaudoti ir gausiai dalyvauti, ne- 
atidedant sekmadieniui.
EtRADFORDE —• birželio 20 d., 12.30 vai. 
Iškilmingos 40 metų kunigystės sukakties 
giedotinės Mišios lotynų kalba, konceleb- 
ruojant Mgr. Kl. Razminui ir kun. J. 
Kuzmickiui. Mišių metu giedos Pr. Dzido- 
liko parengtas kvartetas. Pamokslą sakys 
J. E. Vysk. dr. Antanas Deksnys.

Nuoširdžiai kviečiu visus gausiai daly
vauti Padėkos Mišiose Viešpačiui, kad, už
dėjęs ant pečių kunigystės Kryžių, teikė 
tiek daug malonių ir apsupo tokia nuošir
džia žmonių draugyste.

Kun. J. Kuzmickis
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