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Liepos 4 d. sukako 200 metų .nuo JAV 

nepriklausomybės paskelbimo. Amerikoje 
ir visame pasaulyje išsisklaidę jos pilie
čiai labai iškilmingai paminėjo ne tik tą 
dieną, bet ir visus šiuos metus, pavadin
dami juos dušimtiniais (bicentennial) me
tais. I minėjimą jungiasi ne tiktai čiagi- 
miai, bet ir naujieji ateiviai, įskaitant ir 
lietuvius.

Paviršutiniškai žiūrint, mums Europoje 
lyg ir nebūtų ko per daug JAV sukaktimi 
rūpintis ir apie ją rašyti. Tačiau kiek gi
liau pažvelgę. .į JAV lietuvių gyvenimą pa
matysime, kad jau nuo seno Amerika bu
vo antroji 'lietuvių tėvynė, o Chicaga — 
antroji laikinoji sostinė.

Nors niekas tikrai negali pasakyti, kada 
pirmasis lietuvis iškėlė koją Amerikoje, 
tačiau apytikriai galima kenstatuoti, kad 
lietuviai kaip tik švenčia šimto metų su
kaktį nuo rimtesnės emigracijos pradžios 
į šią Laisvės šalį. Maždaug prieš šimtą 
metų buvo pastatyta lietuvių lėšomis pir
moji bažnyčia (Shenandoah Pa.), ir be
veik prieš tiek pat metų (1879) išleistas 
pirmasis lietuviškas laikraštis — Gazieta 
Lietuwiszka. Nors ir dirbdami pačius juo
džiausius angliakasių ir skerdyklų dar
bus, kuriuos taip vaizdingai aprašė Upton 
Sinclair savo romane „Junglės“, lietuviai 
energingai organizavosi, o kartu ir rūpino
si savo gimtuoju kraštu.

Lietuvių skaičiui didėjant, pradėjo kur
tis lietuviškos parapijos (1957 m. jų buvo 
12Q), įvairios draugijos, organizacijos, 
klubai ir... smuklės. Sakoma, kad 1916 m. 
Chicagoje buvo 500 lietuviškų „saliūnu“. 
kuriuose per metus pragerta 5 mil. dole
rių). Tuo pačiu metu naujai susikūrusios 
šeimos leido vaikus į mokslus, nors ir ne 
visi išsimokslinusieji vėliau įsijungė į lie
tuviškąjį darbą.

JAV lietuvių santykiai su Lietuva visa
da buvo nepaprastai glaudūs ir nuoširdūs. 
Išeiviai rūpinosi likusiais tėvynėje ir juos 
šelpė, o šie didžiavosi savo giminėmis 
„amerikonais".

Šviesesnieji lietuviai, savo vadovų pa
raginti, aktyviai jungėsi į politinį ir visuo
meninį darbą. Jau 1893 m. JAV lietuviai 
kėlė protestus ir informavo pasaulį, kai 
rusų kazokai suruoišė Kražių skerdynes. 
Nepalyginamai didesni protestai ir diplo
matinė veikla buvo išvystyta bolševikams 
okupavus Lietuvą 1940 m.

Filadelfijoje 1906 m. buvo, sušauktas 
pirmasis JAV lietuvių seimas, reikalavęs 
Lietuvai politinės ir kultūrinės autonomi
jos. Vėliau seimai pasikartojo Chicagoje 
ir New Yorke. Prezidentą Wilsoną aplan
kė speciali lietuvių delegacija, kuri prašė 
Lietuvai nepriklausomybės po pirmojo pa- 
saul. karo, o vėliau buvo surinkta net mi
lijonas parašų po peticija, reikalaujančia 
pripažinti Lietuvą pilnateise valstybe.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, JAV 
lietuviai ne tik pinigais, bet ir darbu rė
mė savo laisvąją tėvynę. Gal pati pras
mingiausia jų dovana buvo Laisvės var
pas, atgabentas į Lietuvą 1922 m. Tuo me
tu JAV lietuviai investavo savo kapitalus 
į Lietuvos ūkį, vyko ekskursijos, jaunimas 
dalyvavo sporto olimpiadoje, buvo įsteig
ta Užsienio Lietuviams Remti Draugija. 
Lietuvos vardą šviesiu meteoru virš At
lanto išrėžė Darius ir Girėnas, o jų žygį 
pakartojo F. Vaitkus.

Ne kur kitur, o į JAV nukrypo lietuvių 
akys ir po antrojo pasaul. karo, pamačius, 
kad vartai į laisvą tėvynę užkelti. Ameri
ka ne tik priėmė tūkstančius naujųjų at
eivių, bet sudarė sąlygas jiems kurti sa
vas šalpos, mokslo, kultūros ir politines 
organizacijas. Nepripažindama Baltijos 
valstybių okupacijos, ji nors morališkai 
rėmė ir teberemia lietuvių laisvės aspira
cijas.

Teisybė, šiandien pasigirsta balsų, kad 
JAV laisvės šūkiai ir pažadai esą popie
riniai, kad ji nieko nedaranti ne tik Lie
tuvai, bet ir kitoms pavergtoms tautoms 
padėti. Ta yra painus politinis klausimas, 
kurio vienu plunksnos brūkštelėjimu neiš
spręsi. Tačiau ranką ant širdies padėjus 
galima paklausti: kuri kita valstybė su
teikė pavergtiesiems daugiau moralinės ir 
materialinės paramos, negu Amerika?

Sekdami iš tolo Amerikos 200 metų lais
vės sukaktį, mes didžiuojamės, kad ir lie
tuviai į šią džiaugsmo šventę gražiai įsi
jungia. Ypačiai miela girdėti apie busimą
ją tautinių šokių šventę, prie kurios ir 
Anglijos lietuviškojo jaunimo nors ir 
menkas būrelis ruošiasi prisidėti.

Laisvojo pasaulio akys šiandien yra nu
kreiptos į Ameriką. Nuo jos vadų sugebė
jimo ir tautos pasiryžimo priklausys to 
pasaulio ateitis. Mes, lietuviai, galime di
džiuotis ir džiaugtis, turėdami tame kraš
te lyg ir antrąją tėvynę, kurios vaikai net 
ir tamsiausiais laikais kovojo už Lietuvos 
laisvę ir, be abejo, kovos ir ateityje.

J. Vikis

VIEŠBUČIŲ STATYBA
Rusai surado naujas aukso kasyklas: iš 

užsienio turistų lupa už viešbučius dešim
teriopą kainą, ir tuo būdu gauna daug už
sienio valiutos. Bet gerų viešbučių Sov. 
Sąjungoje trūksta. Todėl rusai pradėjo 
kviesti užsienio specalistus naujiems, mo
derniškiems viešbučiams statyti.

Prieš porą mėnesių švedų rangovų fir
ma Skanska Cementyjuteriet pradėjo nau
jo viešbučio statybą Leningrade. Tas vieš
butis turės 1.200 kambarių ir kainuos 102 
milijonų dolerių. Vadinsis „Prbaltijska- 
ja“. Tai statybai paskolą davė švedai.

Maždaug tuo pat laiku Maskvoje prasi
dėjo kito viešbučio statyba. Šį 120 milijo
nų dolerių objektą vykdo prancūzų SEFRI 
bendrovė. Abi statybos pasižymi tuo, kad 
joms vykdyti rusai sutiko įsileisti užsie
nio darbininkus. Numatoma, kad .Lenin
grade dirbs 500 švedų, o Maskvoje 700- 
800 pracūzų ir jugoslavų. Pirmas šios rū
šies kontraktas buvo Estijoje, kur suo
miai statė Viru Hotelį Taline.

Dėl maisto ir vizų Švedijos darbinin
kams Leningrade esama nesusipratimų. 
Švedai nori aprūpinti savo darbininkus 
šaldytu maistu, atvežtu iš Švedijos. So
vietai varžo maisto importą ir todėl nor
maliai uždeda didelį muitą.

Statyba užtruks beveik 3 metus. Todėl 
švedai norėtų sudaryti savo darbininkams 
sąlygas reguliariai lankytis namuose. Tuo 
tarpu sovietai nenori jiems duoti daug
kartinių vizų.

DR. SACHAROVO LAIŠKAS
Dr. Sacharovas ir dar du disidentai at

viru laišku kreipėsi į Berlyne vykstančią 
komunistų konferenciją, kad joje būtų 
diskutuojami žmogaus teisių klausimai 
komunistiniuose kraštuose. Nors padėtis 
po Stalino mirties esanti pagerėjusi, bet 
individualių piliečių civilinės ir politinės 
teisės tebėra pažeidinėjamos.

LENKAI NERIMSTA
Pagal dr. A. Kissingerį, didžiausias ka-

ro pavojus galįs atsirasti, jei kuri sateli
tinė valstybė rimtai pasipriešintų Sovietų 
dominavimui. Tad nelengvas buvo Gieire- 
ko uždavinys Rytų Berlyne išaiškinti
Brežnevui, kad Lenkijoje kilę neramumai 
yra tik išsišokėlių darbas.

Iš tikrųjų Lenkija iki šiol didžiavosi 
aukSčiausiu gyvenimo standartu Rytų Eu
ropoje. Per paskutinius šešis metus atly
ginimai padidėję 40%, tuo tarpu kainos

darę žydai. Paminklo įrašas taip skamba: 
„Šičia 1941-1943 m. vokiečių fašistai oku
pantai nužudė daugiau kaip 100.000 Kije
vo gyventojų ir karo belaisvių“. Žydų var-
das atskirai neminimas. Atrodo, jie ne
įskaityti ir į nužudytųjų skaičių. „Pravda" 
savo komentaruose rašo, kad čia nužudy
ta dešimtys tūkstančių piliečių, įskaitant 
rusus, ukrainiečus, žydus, baltarusius, 
lenkus, kareivus ir jūrininkus.

listais ir krikščionimis demokratais, o pa
tiems savo jėgomis siekti įgyvendinti nau
ją socialistinę santvarką Italijoje. Šiaip 
ar taip, Brežnevas pritarė konferencijoje 
priimtai deklaracijai, kurioje skelbiama 
teisė visų kraštų komunistų partijoms, 
atsižvelgiant į vietos sąlygas ir gyventojų 
reikalavimus, savarankiškai tvarkytis ir 
nesikišti į kitų kraštų reikalus.

Pats didžiausias laimėtojas konferenci
joje buvo seniausias jos dalyvis — prezi
dentas Tito. Jis privertė paskelbtoje de
klaracijoje sovietus ne tik pripažinti tei
sę laisva tvarkytis, bet taip pat atšaukti 
Jugoslavijai grasinančius atominius lai
vus iš Viduržemio jūros. Be kita ko, jis 
savo kalboje netiesioginiai pasmerkė ir 
Sonnenfeldto doktriną, pasiūlydamas ne- 
patarinėti, kurie kraštai turi priklausyti 
tai ar kitai įtakų sferai.

Konferencija pasibaigė blankiai, keletą 
.valandų anksčiau, negu buvo numatyta. 
Baigiant, nebuvo paminėta ir pasmerkta 
Kinija, kaip tikėjosi Brežnevas. Nebuvo 
net sugiedotas Internacionalas; nebuvo 
balsuojama už deklaracijos priėmimą. Ji 
paskelbta bendrai visiems sutikus, be jo
kio dalyvių parašo. Atrodo, kad ir toje 
deklaracijoje paskelbtų įsipareigojimų 
bus tik tiek paisoma, kiek jie įsipareigo
jusiems bus naudingi.

Mielą mūsų skyriaus narį 
J. DAMOŠEVIČIŲ, taip pat jo 
dukrą Eleną ir sūnų Ričardą, 

žmonai ir mylimai mamytei
ANALIZAI mirus, giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Leigh DBLS skyriaus valdyba 
ir nariai

Be praeities ir ateities
Po dvejus metus užtrukusių paruošia

mųjų derybų, pagaliau įvyko Rytų Berly
ne Europos komunistų partijos vadų kon
ferencija, kurioje dalyvavo Brežnevas, Ti
to, Beriinguer ir kiti didieji. Nedalyvavo 
tik Albanijos ir Islandijos komunistai.

Jugoslavijos, Rumunijos ir Vakarų Eu
ropos (ypačiai vis daugiau įtakos įsigijan- 
čios Italijos) komunistų vadai sutiko su 
Brežnevo siūlymais šaukti konferenciją 
tik tuo atveju, jei bus pamiršta praeitis ir 
nebandoma ateityje sukurti naujos tarp
tautinės, Rusijos vadovaujamos, sistemos. 
Tai yra, turės būti užmiršti Cominformai 
ir Cominternai, ir kiekvieno krašto komu
nistų partijai palikta visiška laisvė tvar
kyti savo reikalus ir politiką savarankiš
kai. Anot vieno italų delegato, tai buvo 
laisvas nuomonių pasikeitimas lygių su 
lygiais, aptariant detentės, taikaus sugy
venimo ir tarpusavio bendradarbiavimo 
klausimus. Terminas „Brežnevo doktri
na“, atsiradęs sovietų tankams 1968 m. 
atvykus į Prahą, taip pat buvo išbrauktas 
iš dienotvarkės.

Vienas užkietėjęs senosios (sovietų va
dovaujamos) sistemos šalininkas konfe
rencijoje su ašaromis akyse pareiškęs: 
„Jeigu mes komunistų konferencijoje ne
begalime vieningai pasmerkti net Ameri
kos imperializmo, tai ką mes iš viso gali
me padaryti?“

O vieningai pasmerkti tą imperializmą 
tikrai buvo sunku, nes Italijos komunis
tų vadas Beriinguer nori patekti į valdžios 
koaliciją, .įsdipaneigodamast pasilikti Nato 
organizacijoje, kuri sukurta gintis nuo 
Varšuvos pakto užpuolimo ir kurioje pir
muoju smuiku groja Amerika...

Brežnevas savo kalboje buvo nuosaikus 
su vakariečiais komunistais, bet apkalti
no JAV ir Nato valstybes už karo paniką. 
Italijos komunistams jis patarė neiti su 
velniu obuoliauti, t. y. nesidėti su socia

pakilusios tik 13%. Tai oficiali statistika. 
Bet gyventojai jau seniai pastebėjo, kad 
maisto produktų krautuvės tuštėja. No
rint nusipirkti geresnio baltyminio mais
to, reikia jo ieškoti juodoje rinkoje, ku
rios kainų valdžia negali sukontroliuoti. 
Tuo tairpu įvežamųjų prekių iš Vakarų ir 
iš Sovietų Sąjungos gaunamo kuro kainos 
pakilo. Įpratę šiek tiek atleisti diržus, 
lenkai šiaušiasi, kelia neramumus ir gra
sina vyriausybei.

ILGIAUSIA BYLA
Ocean Island gyventojų byla su Brita

nija dėl 21 mil. svarų atlyginimo už fos
fatų kasyklas užsitęsė 221 dieną ir kašta
vo 750.000 svarų. Ta ilgiausia byla britų 
teismo istorijoje. Tuo taupu byla dar ga
lutinai nebaigta.

SUGAIŠTAS LAIKAS
Italijos ir užsienio spauda sutaria, kad 

paskutinieji rinkimai buvo tik laiko ir pi- 
ngų gaišinimas. Nei vienai partijai nelai
mėjus absoliutinės daugumos, nėra kam 
sudaryti vyriausybės. Kalbama apie nau
jus rinkimus šį rudenį.

DR. KISSINGERIS RAMINA
Kalbėdamas apie atlydį, dr. Kissingeris 

Londone pareiškė: „Vakarai yra kariškai, 
ideologiškai ir ekonomiškai stipresni už 
Sov. Sąjungą. Sovietų pramonė ir žemės 
ūkis yra silpni. Paskutiniai tyrimai paro
dė, kad nuolatiniai trūkumai žymiai dau
giau yra palietę ir karinį sektorių, negu 
iki šiol manyta."

Ateitis parodys, ar dr. Kissingerio žo
džiai buvo psichologinė „medicina“ Vaka
rų Europai, ar rimtas ir pagrįstas įspėji
mas Sov. Sąjungai.

NEMINI ŽYDŲ
Ukrainoje Babi Jar vietovėj pastatytas 

50 pėdų aukščio paminklas per karą čia 
nužudytiems žmonėms. Iš viso naciai čia 
nužudę 200.000 gyventojų, kurių pusę sti

GRJŽTA Į PRIMITYVIŲ MAINŲ 
LAIKUS

Sov .Sąjungos ministrų taryba paskelbė 
įsakymą dėl papildomų priemonių žemės 
ūkio derliui užtikrinti. Kadangi Azijos ra
jonų gyventojai, atrodo, piniginiais prie
dais per daug nesuinteresuoti, tai jiems 
siūloma už darbą primokėti produktais. 
Paskelbtame patvarkyme sakoma:

„Tarybinių ūkių ir kilų valstybinių že
mės ūkio įmonių traktorininkams mašinis
tams, dirbantiems kombainais ir kitais 
derliaus nuėmimo agregatais, dorojant ja
vus ir grūdines ankštines kultūras, dau
giamečių žolių sekiojus, ilgapluoščius li
nus, silosines ir pašarines kultūras, išduo
ti nuo 2 iki 4 centnerių grūdų (nemoka
mai) už ūkyje nustatomos sezinonės nor
mos įvykdymą, jeigu derlius nuimamas 
gera kokybe ir be nuostolių.

Traktorininkams, mašinistams, dirban
tiems javapiovėmis, plaunant javus sąval- 
komis, Sibiro, Uralo, Tolimųjų Rytų ir 
Kazachstano plėšinių rajonų ūkiuose per 
pirmąsias septynias dienas, o kituose ra
jonuose —- per pirmąsias penkias masinės 
kiekvienos kultūros piūties dienas numa
tyta išdavinėti iki 0,5 kilogramo grūdų, 
priklausomai nuo derliaus bei jo nuėmimo 
sąlygų, ir plaunant žirnius — iki 1,5 kilo
gramo už kiekvieną sudorotą hektarą.

Tarybinių ūkių ir kitų žemės ūkio įmo
nių direktoriams leista parduoti iki 10 
procentų bulvių, daržovių, vaisių, vynuo
gių, uogų ir arbūzinių. kultūrų derliaus už
mokesčio sąskaita nuolatiniams tarybinių 
ūkių darbininkams, taip pat darbuoto
jams, atsiųstiems nuimti šių kultūrų der
liaus, pagal planinę savikainą, tačiau ne
viršijant mažmeninių kainų, taip pat iš
duoti (nemokamai) kaip papildomą apmo
kėjimą darbuotojams, dirbantiems šiena
vimo, šiaudų rinkimo, siloso, šienainio 
ruošimo darbus ir gaminantiems žolių mil
tus, ir parduoti pagal planinę savikainą 
nuolatiniams tarybinių ūkių ir kitų žemės 
ūkio įmonių darbuotojams, turintiems as
meninių naminių gyvulių, iki 10 procentų 
paruošiamo šieno bei siloso ir iki 20 pro
centų šiaudų.“

Segios DIENOS
— Bolšoj teatras Maskvoje atšventė 

dviejų šimtų metų sukaktį. Ta proga jis 
apdovanotas Lenino ordinu. Sveikinimus 
atsiuntė La Scala teatro direktorius.

— Tyrinėdamas senus paminklus, gru
zinas inž. š. Chvedelidze surado, kad se
novės baskų (Ispanijoj) ir gruzinų (Kau
kaze) kalbos buvusios giminingos.

— Sovietų prof, sąjungų vadas P. Pime
novas paskelbė straipsnį, kuriame kalti
na JAV vyriausybę už nesilaikymą Hel
sinkio susitarimų. Ji nedavusi vizų sovie
tų atstovams atvykti į prof, sąjungų kon
ferenciją San Firanciske.

— Lordo Mountbatteno sodyboje sovie
tų laivo kapitonas viceadmirolas Leonon- 
kovas ir ambasadorius Lunkovas pasodino 
po jauną medelį sovietų-britų draugystei 
sustiprinti.

— Britų komunistų partijos gen. sekre
torius McLennan Berlyne pareiškė, kad 
jokiame kapitalistiniame krašte kapitalis
tinė krizė nesanti tokia aštri ir pavojinga 
demokratijai, kap Anglijoje.

— Vienas britų žurnalistas pastebėjo,, 
kad užsieniečiai, atvykę atostogų, elgiasi 
tvarkingiau, negu namuose. Anglai daro 
priešingai.

— Nuo per didelio karščio Norwiche 
(Anglija) buvo nualpusį net liūtė.

— Pirmą kartą amerikietis žurnalistas 
A. Friendly Maskvoje apskundė teismui 
sovietų „Literary Gazette“ už įtarimą šni
pinėjant ČIA naudai. Teismas skundą pri
ėmė.

— Soči kurorte uždrausta rūkyti visose 
viešose vietose, įskaitant paplūdymį.

— Spauda paskelbė eksprezidento L. B. 
Johnsono pareiškimą, kad Kubos diktato
rius dr. Castro yra prikišęs rankas prie 
prezidento Kennedy nužudymo.

— Prasidėjus darbininkų neramumams, 
Lenkijoj atšauktos naujos maisto kainos, 
kurios turėjo būti 40-70% didesnės už da
bartines, 1972 m. „užšaldytas“ kainas. Per 
neramumus žuvo 2 žmonės. Sužeisti 75 po
licininkai.

— Spaudos žiniomis, Sovietų Sąjunga 
išgyvena didžiausią ekonominę krizę nuo 
Stalino laikų. Priežastis — energijos ir 
žaliavų kainos.

— Pietų Afrikoje per paskutinius nera
mumus žuvusiųjų skaičius viršija 150 
žmonių.

— Portugalijos prezidentu išrinktas 
gen. Eanes. Komunistų kandidatas gavo 
mažiau kaip 10% balsų.

— Garsus Čekoslovakijos violence!įnin
kąs Boris Heller po koncerto Londone at
sisakė grįžti namo ir pasiliko Anglijoje.

— Esant sausam orui, amarai šiais me
tais labai puola vasarojus ir žiem. kvie
čius. Ypačiai nukenčia dideli, atviri javų 
laukai.

Vyskupui 
apsilankius

Europos lietuvių vyskupas dr. A. L. 
Deksnys nepagailėjo Britanijos lietuviams 
savo laiko, energijos ir sveikatos. Per vi
są birželio mėnesį jis dalyvavo visur, kur 
tik buvo kviečiamas, kur didesnis būrelis 
lietuvių buvo susitelkęs. Savo paprastu, 
bet prasmingu žodžiu jis visur pabrėžė du 
svarbiausius dalykus: išlaikyti savo tikė
jimą ir patiems išlikti lietuviais. Šias min
tis jis kartojo ne tiktai prie altoriaus per 
pamokslus, bet ir lietuvių pobūviuose bei 
suėjimuose.

O tų pobūvių būta tikrai nemaža. Kiek
viena lietuvių kolonija stengėsi vyskupą 
galimai iškilmingiau ir nuoširdžiau priim
ti. Žiūrint iš šalies, negalima buvo atsi
stebėti, kaip šis jau 70 metų sulaukęs ir 
ne taip seniai sveikatos sutrikimą pergy
venęs vyskupas pajėgė išlaikyti tokią il
gą ir varginančią vizitaciją, neatsisakyda
mas dalyvauti ne tik jam suruoštose vie
šuose priėmimuose sailėse, bet, jo paties 
žodžiais betariant, ir „varpinėse“, bei pri
vačiuose susitikimuose. Su malonia šyp
sena ir geru žodžiu jis dalyvavo visur, 
kur tik buvo kviečiamas, negailėdamas 
laiko ir nebodamas nuovargio. Garbė ir 
padėka jam už tai.

Linkėtina, kad Ganytojo nuolat akcen
tuoti žodžiai — neprarasti tikėjimo ir iš
likti lietuviais — būtų sėkla, kritusi į ge
rą dirvą, kad jie 'priverstų visus giliai su
simąstyti ir darbo barus peržiūrėti.

Tikėkime, kad po vyskupo apsilankymo 
papilnės bažnyčios per lietuviškas pamal
das, padaugės narių skaičius lietuviškose 
organizacijose, bus iš naujo susirūpinta 
lietuviškojo jaunimo nutautėjimo klausi
mu.

Atsisveikindami gerbiamąjį Svečią, sa
kome ne sudiev, bet iki greito pasimaty
mo.

— Nors ir turėdamas vizą, disidentas 
Amalrikas negailėjo išvykti iš Sov. Sąjun
gos, nes muitinė pareikalavo sumokėti 
4.000 rublių už paveikslus, kurie nebuvo 
tinkami parodai, bet kuriuos Amalrikas 
nori pasiimti su savim. Tuo tarpu jis lie
ka Maskvoje.

— Buvęs Australijos min. pirm. G. 
Whitlam turėjo audienciją pas D. Brita
nijos karalienę. Spėjama, kad buvęs ke
liamas apeliacijos dėl jo pašalinimo klau
simas.

— Spaudos korespondentai iš Maskvos 
praneša, kad V. Dimšits (66 m.) esąs kan
didatas į A. Kosygino postą. Dimšits yra 
žydas.

— Gruzijoj suintensyvinta kova su spe
kuliantais ir nacionalistais. Kaip žinoma, 
šių metų pradžioje buvo bandyta išsprog
dinti ministrų tarybos pastatą Tifllse.

— Užėjus nelauktiems karščiams, pirmą 
kartą istorijoje Londono kriketo klubo 
(Lords) pavilione buvo leista nusivilkti 
švankus (pasiliekant kaklaraiščius).

— Dubčeko draugai, buvę aukšto rango 
Čekoslovakijos komunistai pasiuntė Ber
lyno komunistų konferencijai laišką, kiū
rame įrodinėja, kad jie kaip tik reikalavo 
tokios paskirų kraštų partijų laisvės, ko
kia dabar priimta konferencijos progra
moje.

— Psichiatrinės etikos simpoziume Lon
done dalyvavo Maskvos Psichiatrijos In
stituto profesorius Vartanian, kuris „gy
do“ politinius kalinius jų sveikatą žalo
jančiais vaistais. Prieš jį buvp suruoštos 
demonstracijos.
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Vokietijos lietuviai
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Nors Vasario 16 gimnazijai 25 metai su

ėjo vasario 16 dieną, tačiau Vokietijos lie
tuvių visuomenėje tas jubiliejus buvo pa
minėtas mokslo metams baigiantis, birže
lio 26. Tos dienos visa popietė buvo gim
nazijos šventė. Veikė visa eilė parodėlių, 
puvo galima pasidžiaugti daugelio moks
leivių kūriniais, buvo vaizdų iš Lietuvos 
miestų ir gamtos, daug fotografijų iš gim
nazijos gyvenimo, gintaro ir tautodailės 
darbų.

Įvyko taip pat buvusiųjų gimnazijos 
mokinių susitikimas, kuriame, deja, daly
vavo tik mažutis buvusiųjų mokinių skai
čius.

Iškilmingiausiotji šventės dalis pradėta 
16 vai. Dabartinis jos direktorius Vincas 
Natkevičius, tose pareigose jau esąs de
vintuosius metus, savo kalboje suminėjo 
svarbiausias gimnazijos datas, pradedant 
1951 vasario 16-tąja Diepholze. Nuo 1954 
metų pradžios ji yra Huettenfelde, kur 
daugiau kaip 10 metų klasėms ir virtuvei 
naudoti lentiniai barakai. 1965 m. pasta
tyti gimnazijos naujieji namai, o 1972 m. 
—- mergaičių bendrabutis. Šių dienų pa
grindinis gimnazijos rūpestis, tai nuola
tinis mokinių skaičiaus mažėjimas.

Direktorius su pagarba priminė a. a. 
kun. Benedikto Suginto nuopelnus gimna
zijai, bet taip pat ir daugybės kitų gimna
zijos nenuilstančių rėmėjų. Jis taip pat 
pažymėjo, kad nuo 1960 metų gimnaziją 
finansiškai remia Vokietijos vyriausybė.

Kalbant apie gimnazijos reikšmę lietu
viams, pažymėta, kad iki šiol 87 jaunuo
liai yra joje gavę brandos atestatus, kad 
jų daugumas yra baigę aukštuosius moks
lus ir darbuojasi įvairiose gyvenimo sri
tyse. Apie 250 gimnazijos auklėtinių bai
gė 4 ar 6 klases ir įsigijo profesijas. Di
rektorius baigė savo kalbą, paskatindamas 
lietuvius neleisti užgesti šiam svarbiam 
lietuvybės židiniui — Vasario 16 gimnazi
jai.

Po direktoriaus kalbos sekė meniškoji 
dalis, kurioje pasireiškė gimnazijos vai
dintojai, vadovaujami kun. Jono Dėdino, 
šokėjai, paruošti buvusio mokinio Man
fredo šiušelio, ir dainininkės, išmokytos 
dr. V. Jonaitės. Prie meninės dalies pa
ruošimo labai aktyviai prisidėjo Živilė 
Vilčnskaitė, buvusi šios gimnazijos moki-

Vladas šlaitas

Svajonė
Tu man buvai svajonė ir likai 
tiktai svajonė.
Pasvajosiu
dar vieną vasarą.
Po to
tave padėsiu užmarštin kaip seną knygą, 
ir jau daugiau tavęs nebeskaitysiu.

Seni eilėraščiai tolygūs mano meilei, 
kuri priklauso mirusių pasauliui.
Jie kartais grįžta pas mane, 
seni eilėraščiai, 
tačiau jau niekad nebegrįžta mano meilė. 

nė, o dabar laukianti, kada bus priimta 
studijoms į universitetą.

Pabaigoje buvo atlaikytos sekmadieni
nės pamaldos evangelikams ir katalikams 
atskirai. Evangelikams jas laikė diakonas 
Fricas Skėrys vienoje klasėje, o katali
kams — tėv. Alfonsas Bernatonis lauke, 
ant gimnazijos laiptų. A. Bernatonis, pats 
būdamas vienas iš gimnazijos perkeldin- 
tojų iš Diepholzo į Huettenfeldą, skatino 
pasitikėti Dievo pagalba, be kurios gimna
zija nebūtų išsilaikiusi 25 metus.

Vėliau vakare buvo uždegtas laužas, ai
dėjo šokių muzika, vyko įvairūs žaidimai, 
dainuota dainų, šventė nusitęsė iki vėly
vos nakties. Joje dalyvavo gražus būrys 
lietuvių iš įvairių Vokietijos kraštų.

Kun. Br. Liubinas

SIAUBINGUOSIUS LIETUVOS ĮVYKIUS 
PRISIMENANT

Šiemet sukanka 35 metai, kai Baltijos 
valstybėse Rusija pirmą kartą įvykdė ma
sinius žmonių išvežimus į Sibirą. Taip pat 
sueina 35 .metai, kai prasidėjo Vokietijos 
— Rusijos karas, užtrukęs iki 1945 metų. 
Bent kukliai pasistengta šios sukaktys 
įvairiose vietovėse paminėti. Kaiserslau- 
terne minėjimas įvyko sekmadienį, birže
lio 13 d., kartu visų trijų Baltijos tautų. 
Pirmiausia lietuviams katalikams buvo 
atlaikytos šv. mišios, o po to kartu su es
tais ir latviais sueita į didžiąją amerikie
čių bažnyčią prie kapinių bendram minė
jimui. Jam vadovavo latvių evangelikų 
kunigas A. Celms, kartu su katalikų ku
nigais latviu M. Lizdiks ir Br. Liubinu. 
Trys dvasiškiai pakaitomis skaitė įvairius 
šv. Rašto tekstus ir maldas. A. Celms pa
sakė vokiškai pamokslą, išeidamas iš 136 
psalmės teksto, kur žydų tautos tremtiniai 
atsisako giedoti Viešpaties giesmę sveti
moje šalyje ir žada ištikimybę savo tėviš
kei — Jeruzalei. Visų trijų tautų atstovai 
paskaitė po maldą, kiekvienas savo gim
tąja kalba. Už lietuvius meldėsi PLlEi Vo
kietijos Kr. Valdybos pirmininkas J. Ba- 
rasas sekančiai: „Viešpatie, gerasis Tėve! 
Mes šiandien meldžiamės už mūsų tautos 
sūnus ir dukras, kurie arba mirė nuo tau
tos žudiko rankos, arba buvo suimti, kan
kinti Lietuvoje, vėliau išgabenti į beribius 
Rusijos plotus. Jau prabėgo 35 metai nuo 
pirmųjų masinių tautos trėmimų. Per tą 
laiką spėjo užaugti nauja karta, kuriai 
nuo pat kūdikystės dienų buvo stengiama
si įkvėpti, kad Tavęs nėra, kad lietuviš
kumas pragaištingas dalykas, .kad Lietu
va tėra didžiosios Rusijos mažutė dalelė. 
Tačiau okupantui tai nepasisekė. Tautoje 
subrendo naujo pasipriešinimo dvasia, ku
rią ypač įžiebė Romas Kalanta ir visa ei
lė į jį panašių žmonių. Mes šiandien dė
kojame Tau, gerasis Dieve, už Tavo nuo
latinę mūsų tėvynės ir jos vaikų globą, 
mes prašome suteikti ir toliau išminties 
ir kantrybės, mes prašome išsaugoti jų 
dvasinį kūrinį — Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikas, — mes meldžiame tvir
tybės Nijolei Sadūnaitei ir visiems jos 
bendraminčiams. Visagali, gerasis Dieve, 
mes pasitikime Tavimi, mes tikime tiesos 
ir teisingumo laimėjimu. Amen.“

Visiems bendrai sukalbėjus vokiškai 
„Tėve mūsų“, dvasiškiai angliškai, lietu
viškai ir vokiškai suteikė palaiminimą ir 

tuo susikaupimo iškilmė buvo baigta.
Schwetzingene žiauriųjų įvykių sukak

tis buvo paminėta vienų lietuvių birželio 
16 d. Čia atlaikytos šv. mišios, o per jas 
kun. Br. Liubinas pasakė pamokslą, pri
mindamas gausiai susirinkusiems tautie
čiams įvykius Lietuvoje prieš 35 metus, 
bet kartu juos surišdamas ir su prieš 4 
metus įvykusiais Romo Kalantos ir eilės 
kitų tautiečių viešais susideginimais. Taip 
pat suminėjo ir paskutinių dienų lietuvių 
pastangas, ruošiant Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios kronikas, kurios Vakaruose jau 
suspėtos išversti ir išleisti eile didžiųjų 
kalbų. Suminėjo ir eilę pavardžių, kurios 
Kronikų dėka tapo žinomomis ir tuo bū
du papldys garbingą lietuvių tautos kovą 
už laisvę statistiką. Galiausiai pamoksli
ninkas savo mąstyseną atkreipė į lietu
vius užsieniuose, pasidžiaugė sėkmingo
mis pastangomis išlaikyti lietuviškumą, 
bet kartu ir suminėjo eilę liūdnų faktų, 
liudijančių, kad nemažas lietuvių skaičius 
niekeno neverčiamas iš lėto užmiršta sa
vo tautines pareigas, ypač vieną iš šven- 
čiausiųjų, būtent jaunąją kartą išauklėti 
lietuviškoje dvasioje ir kalbančią lietuvių 
kalba.

Po šv. mišių bendrai sukalbėta Jėzaus 
širdies litanija ir šventė baigta įspūdin
gąja giesme „Marija, Marija“.

B. L.

NAUJAS TALENTAS
Vokietijos Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracija gegužės 8 d. Stuttgarte suruošė 
„Pavasario balių“, kuris praėjo su pava
sariška nuotaika. Ruošėjų tikslas buvo 
supažindinti dalyvius, ypač kitataučius, su 
lietuviškais tradiciniais Velykų stalo val
giais. Be to, buvo suruošta A. Grinienės 
velykinių margučių paroda. O daugiausia 
visus sudomino dainininkė Violeta.

Po savo trumpo atidarymo žodžio E. Lu- 
cienė pristatė estradinę solistę Violetą 
Rakauskaitę-Land.

Violeta savo meno kelią pradėjo prieš 6 
metus Lietuvoje. Ji dainavo įvairiose Lie
tuvos miestuose ir yra išleidusi daug savo 
plokštelių. Taip pat ji daug kartų sėkmin
gai koncertavo už Lietuvos ribų. Šalia sa
vo meninės veiklos, Violeta yra baigusi 
germanistiką Vilniaus universitete, ir Lie
tuvoje buvo vokiečių kalbos mokytoja. 
Prieš pusę metų persikėlusi į Vokietiją 
(Muencheną), Violeta pradėjo naują savo 
gyvenimo kūrybos etapą Vakaruose.

Per pusantros valandos solistė padaina
vo 20 dainų iš lietuviško ir vokiško reper
tuaro ir jas apibūdino lietuviškai ir vokiš
kai.

Pulblika gyvai reagavo į išraiškingai in
terpretuotas dainas — „Koks tu juokin
gas“ (žodžiai V. Palčinskaitės) ir „Klau
syk širdies“ (žodžiai V. Bložės). Dėmesį 
patraukė dainų ciklas, sukurtas pagal lie
tuvių, liaudies melodijas, ritmus bei tau
tosaką, kurį solistė įtaigiai ir savitai per
teikė žiūrovams. Čia ji svajinga piemenai
tė, laukianti pasakų princo, kuris ją išva
duotų iš nelaimių, čia trykštanti betarpiš
kumu ir jaunyste mergelė — šilo uogelė, 
čia vėl valiūkiškai gudri raganėlė, atskri
dusi ant šluotos į Šatrijos kalną, į šiuolai
kinių raganėlių puotą smagiai paūžti Jo
ninių naktį.

Visa tai dainininkė perteikė spalvingo
mis, tiksliai apgalvotomis meninės išraiš
kos priemonėmis, o publika ją apdovano
jo gausiais plojimais ir gėlių puokštėmis. 
Nemažesnio dėmesio susilaukė ir likusioji 
repertuaro dalis.

Nors oras buvo labai šiltas, bet suruoš
tas Pavasario balius su Violetos koncertu 
suviliojo žmonių net i'š tolimo Hamburgo, 
Muensterio, Muencheno, Aaleno. Karls- 
.ruhe ir kitur.

Padėka baliaus rengėjoms ir A. Grinie
nei už nuoširdų prisidėjimą. Ta proga A. 
Grinienė buvo pasveikinta su gėlėmis 60- 
ties metų amžiaus proga, sudainuota „Il
giausių metų“.

Šokių muzika linksmino iki vėlyvo lai
ko.

E. L.
PASIRODĖ JAUNIMAS

Gegužės 9 d. Stuttgarte buvo paminėta 
Motinos diena, programą išpildė jauni
mas. Paskaitą įdomiai skaitė Jaunimo Sek
cijos Valdybos narė Živilė Vilčinskaitė iš 
Hageno. Visos motinos apdovanotos gėlė
mis.

„LABDAROS“ SUSIRINKIMAS
Gegužės 23 d. įvyko „Labdaros“ ir V. 

Liet. Bendruomenės Stuttgarto Apylinkės 
susirinkimai. Perrinktos naujos valdybos. 
„Labdaroje“ liko ta pati su pirm. J. Glem- 
ža. Numatyta rugsėjo 18 ir 19 dienomis 
Bad Godesberge suruošti suvažiavimą.

Stuttgarto Apylinkės bendruomenėje į 
naują valdybą išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: pirm. E. Lutz’ienė, vicepirm. dr. 
A. Vei'gel'ienė ir kun. K. Senkus.

Su liotuviuis 
pusuulyje
MIRĖ TĖV. J. DYBURYS, OFM

Balandžio 15 d. nuo širdies smūgio stai
ga mirė Rochesterio N. Y. parapijos kle
bonas, pranciškonas kun. J. Dyburys (55 
m.). Kilimo buvo žemaitis', nuo Platelių. 
Mokslus ėjo Kretingos pranciškonų gim
nazijoje ir Bad Tueltz (Bavarija) semina
rijoje. 1949 m. atvyko Į Kanadą, o vėliau 
buvo perkeltas į JAV.

BELGIJOJE MIRĖ VIENUOLĖ 
LIETUVAITĖ

Pranciška Paulikaitė, šv. Kryžiaus duk
terų vienuolijos (Les Filles de la Croix) 
narė, mirė gegužės 24 d. Liežo mieste, su
laukusi 81 metų amžiaus ir 50 metų vie
nuolinio gyvenimo. Palaidota Šv. Barbo
ros kapinėse 'Lieže. Laidotuvės buvo la
bai kuklios. Dalyvavo visos seserys vie
nuolės ir šešios lietuvaitės benediktinės.

NAUJA GALERIJA NEW YORKE
Gegužės mėnesio pradžioje Kultūros Ži

dinyje buvo atidaryta Adomo Galdiko var
do galerija. Ta proga buvo suruošta ir li
teratūros popietė.

Atidarymo akte pažymėta, kad tuo bū
du norima pagerbti lietuvį dailininką, ku
ris, ir svetur gyvendamas, paliko darbš
tus ir kūrybingas. Akte reiškiamas troš
kimas, .kad galerija „išeivijoje gyvenan
čiam lietuviui, ypač jaunajai kantai, at
skleistų mūsų kultūrinius lobius, stiprin
tų jų tautinę sąmonę ir žadintų pasidi
džiavimą savo lietuviškąja kilme“. Paga
liau akte pabrėžiamas tvirtas steigėjų no

ras, kad galerija „plėstųsi skaičiumi .aug
tų talentais, o Lietuvai atgavus laisvę, 
būtų perkelta į gimtąjį mūsų kraštą“.

Iš viso A. Galdiko galerijoje jau sutelk
ta apie 100 lietuvių dailininkų darbų.

MIRĖ Z. NOMEIKA
A. a. Zenonas Nomeika, vargonų virtuo

zas, po sunkios ir ilgos ligos mirė Ročes- 
teryje gegužės 22 d., sulaukęs 65 metų am
žiaus. Velionis buvo kėdainiškis, vargonus 
ir fortepioną studijavęs 1925-29 m. Kauno 
konservatorijoje. Pasinaudodamas švieti
mo ministerijos stipendija, vargonavimo 
studijas gilino Paryžiuje 1929-36 m. pas 
žymųjį prof. M. Duprė. Lietuvoje dirbo 
dėstytoju Klaipėdos ir Šiaulių muzikos 
mokyklose, Vilniaus konservatorijoj, kon
certavo Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Vil
niaus šventovėse, pokaryje — DP stovyk
lose. JAV dirbo vargonininku Ročestery- 
je ir taip pat reiškėsi koncertais. Paliko 
dukterį Kristiną ir žmoną Janiną, dideliu 
pasišventimu jį globojusią paralyžiaus 
metu.

GERULAITIS NEPASIEKĖ GALO
Sumušęs praėjusiųjų metų čempioną A. 

Ashe, Vitas Gerulaitis jau buvo patekęs į 
paskutiniųjų keturių porų lenktynes. Bet 
čia jį ištiko nesėkmė — pralaimėjo prieš 
meksikietį R. Ramirez.

V. Gerulaičio staigus iškilimas sukėlė 
daug komentarų britų spaudoje ir per ra
diją. Vėl buvo prisiminta jo lietuviškoji 
kilmė, pranašauta gera ateitis teniso pa
saulyje.

Netikėtai prieš Gerulaitį pralaimėjęs 
buv. čempionas Ashe, buvo gerokai susi
jaudinęs. Jis pareiškė, kad V. Gerulaitis 
iki šiol Wimbledone visada buvęs sumu
šamas pirmame susitikime, šiais metais 
jis tikėjęsis laimėti nors vienas rungty
nes, bet išėję visai netikėtai...

Pasak Ashe, Gerulaitis esąs gero ir pra
bangaus gyvenimo mėgėjas. Namie jis va
žinėjąs baltos spalvos Rolls-Roycu.

Laimingas žmogus. Gal tik retas jo am
žiuje pajėgia užsidirbti pinigų Rolls-Rby- 
cui nusipirkti.

NEGALIU APRAŠYTI...
Jaunas Australijos lietuvis Algis Kara

zija praėjusią žiemą ilgesnį laiką pralei
do Lietuvoje. Baigdamas savo ilgoką įspū
džių aprašymą „Mūsų Pastogėje“, jis da
ro tokias, tur būt, daugiau jaunimui tai
komas išvadas:

„Ne viską išpasakojau. Neįmanoma. Yra 
dalykų, kuriuos jauti, bet į žodžius nega
li sudėti. Negali aprašyti, 'kaip žmonės ten 
myli savo šalį, bet tos meilės yra tiek, 
kad ji apgaubia ir persunkia ir svetimų 
kraštų lietuvius.

Jauni žmonės, kurie galvoja, kad jie 
yra lietuviai, būtinai turėtų ten nuvažiuo
ti ir patys pamatyti Lietuvą ir pažinti 
jos žmones. Tada jie ne tik galvotų, bet 
ir žinotų, kad jie lietuviai, ir jaustų, kad 
turi kuo didžiuotis.“

MIRĖ PLK. L. PESECKAS
Gegužės 29 d. Čikagoje po ilgesnės ligos 

mirė buv. Lietuvos karo aviacijos pik. Itn. 
Leonardas Peseckas, buvęs vienas žymių
jų Lietuvos karo aviacijos lakūnų, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas-savanoris, drau
ge su kitais gynęs Lietuvos laisvę nepri
klausomybės kovose. Velionis buvo kilęs 
iš Remeikių kaimo, Vabalninko vlsč.

Sukilimas šiaurės Lietuvoje
Kazys Plūkas

Trėmimai
Pirmosios bolševikų okupacijos metu 

mūsų Guostagalio kaimas buvo bolševikų 
dėmesio centre. Jie norėjo išvežti gyven
tojus 1941 m. birželio deportacijų metu, 
bet jiems tai nepavyko.

Masinės deportacijos prasidėjo birželio 
13 d„ šeštadienį. Kadangi mes jau iš 
anksčiau ruošėmės visuotiniam tautos su
kilimui, tai budriai sekėme įvykus, palai
kėm ryšius su rezistencjos centrais ir ruo
šėmės gelbėti gyventojus nuo enkavedis
tų sauvaliavimo ir teroro.

Prasidėjus trėmimams, gavome iš ryši
ninkės pranešmą, kad yra iššaukta iš 
Šiaulių kariuomenė į mūsų kaimą. Mūsų 
menkai ginkluoti vyra buvo išsiskirstę po 
apylinkę, gelbėdamiesi nuo suėmimo. 
Man teko tas svarbiausias uždavinys eva
kuoti moteris ir vaikus, kurių šeimoms 
grėsė pavojus. Evakuacija pasisekė. Sute
mus, pastebėti trys enkavedistų sunkveži
miai nuo Linkuvos miestelio vykstą Guos- 
tagalo kaimo link. Prieš kaimą iš jų buvo 
išlaipinti 85 enkavedistai, ginkluoti auto
matais ir granatomis. Apsupę kaimą ir pa
miškę, laukė aušros, kada buvo duotas 
įsakymas veržtis į namus ir grobti gyven
tojus. Deja, įsiveržę į namus, rado juos 
tuščius.. Enkavedistai buvo suėmę nakties 
metu keletą vyrų, bet vėliau paaiškėjo, 
kad jų pavardžių nėra išvežamųjų sąraše, 
ir jie buvo paleisti. Enkavedistai grįžo tuš
čiomis rankomis į Šiaulius.

Mano motinos tėviškę, Kapčiūnus, kai
mo jaunuoliai taip pat narsiai gynė nuo 
enkavedistų deportacijų. Dvi enkavedistų 
mašinos su deportuojamų asmenų sąrašais 
vyko į Kapčiūnų kaimą. Kaimo jaunuoliai 
buvo išstatę prie kelių sargybas. Enkave
distų mašinoms priartėjus prie sargybų 
postų, jaunuoliai paleido ugnį, šoferiai ir 

enkavedistai buvo nukauti, o jaunuoliai 
parsigabeno mašinas į Kapčiūnų kaimą ir 
paslėpė mano dėdės daržinėje.

Po poros dienų enkavedistai vėl atvyko 
iš Šiaulių su tanketėmis. Tie patys jau
nuoliai išėjo į kovą prieš tanketes su gra
natomis ir revolveriais. Jie šoko ant tan
kečių ir apšaudė jose buvusius enkavedis
tus. Buvo sužeistų ir nukautų. Tačiau ir 
Kapčiūnų jaunuoliai nukentėjo: 8 buvo 
nukauti, 4 — sužeisti, o likusiej išsislaps
tė.

Tuo pat metu ir li'nkuviečiai gynė savo 
miestelio gyventojus nuo enkavedistų te
roro ir deportacijų į Sibirą. Vienose kau
tynėse Linkuvos miestelyje nuo enkave
distų kulkų krito trys narsūs gynėjai ir 
savo krauju suvilgė miestelio žemę. Tris 
Linkuvos gimnazijos mokinius, 14-16 me
tų amžiaus, enkavedistai pasigrobė ir iš
sivežė. Pakeliui juos šautuvų buožėmis už
mušė ir netoli Pakruojaus išmetė ant lau
ko. Jų lavonai dar buvo sušaudyti, kad ne- 
beatsigautų. Po visuotinio lietuvių tautos 
sukilimo, kai rusai buvo išvyti iš Lietu
vos, tėvai parsivežė Į tėviškes jų kūnus, 
palaidojo ir pastatė kryžius.

Karas prasideda
1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokie- 

čių-rusų karui, Linkuva tris kartus ėjo iš 
rankų į rankas. Kai birželio 28 d. išvaka
rėse vokiečių žvalgai pasirodė prie Lin
kuvos, čia jau buvo partizanų pastatyta 
valdžia, veikė valsčiaus savivaldybė ir po
licija, buvo paimta raudonosios armijos ir 
komunistų belaisvių. Drąsiai tvirtinu, kad 
krašto rezistencija atpirko nepriklauso
mos Lietuvos 1940 metų kapituliaciją 
prieš neišprovokuotą iSovietų agresiją.

Ir koks didis buvo mūsų džiaugsmas, 
kai išvijom „nenugalimąją raudonąją ar

miją“. Nors žaizdos kankino kūmą, bet 
siela buvo rami, viltis kuteno krūtinę, jog 
Lietuva vėl bus laisva. Deja, taip neįvyko.

Svarbiausias mūsų tikslas buvo išlaiky
ti ginklus, nes gerai buvome įsitikinę, jog 
tik ginklu bus galima apginti Lietuvą. 
Taip pat buvome įsitikinę, kad pirmasis 
Lietuvos okupantas vėl grįš į Lietuvą ir 
mums vėl reikės su juo kovoti. Ir neapsi
rikome.

Vėl giname savo kraštą
1944 m. liepos mėnesį raudonieji vėl už

plūdo Lietuvą, ir partizanų būriai pastojo 
jiems kelią, nors laikinai juos sulaikyda
mi. Raudonųjų tankai, triuškindami ne
pakankamai ginkluotus Inkuviečių parti
zanų būrius, įsiveržė į Linkuvos miestelį. 
Mes, guostagaliečiai, bijodami apsupimo, 
atsisveiknom su savo mylimu kaimu ir 
verkiančiomis motinėlėms, su gražiomis 
sodybomis ir kryžias, pasakėme savo gim
tinei paskutinį kartą sudiev ir išvykom į 
nežinią.

1944 m. rugpjūčio pirmomis dienomis 
sustelkėm Žemaitijoje su savo ginklais 
bei apranga ir per keturias dienas suda
rėm Žemaičių Rinktinės pirmąjį pulką. 
Vokiečiams leidus, užėmėm frontą prie 
Ventos ties Papile. Tą frontą, su dideliais 
gyvybių nuostoliais, išlaikėm keturias sa
vaites. Papilės fronte buvau lengvai su
žeistas į galvą, bet iš kovos nepasitrau
kiau. Ir vokiečių daliniai pakeitė mus per
sitvarkymui.

Po trumpo poilsio, persitvarkę, spalio 6 
d. gavome įsakymą užimti frontą ties Se
dos miesteliu. Kautynės su raudonarmie
čiais įvyko spalio 7 dienos rytą. Nors mū
sų vyrai ir labai narsiai kovėsi, bet prieš 
dešimteriopai galingesnes jėgas negalėjo
me atsilaikyti. Pralaimėjus su dideliais 
nuostoliais kautynes ties Seda, teko ap
leisti savo mielą tėvynę Lietuvą

1945 m. balandžio 28 dienos rytą, pasi
traukiant iš Piliavos, rusų sviedinys su
žeidė mane, pusbrolį Aleksą ir dar pen
kis mūsiškius. Visi buvome sužeisti labai 

sunkiai. Blogiausia, kad nebuvo kas pa
ima sužeistuosius. Vokiečiai jau buvo pa
sitraukę kiek anksčiau, o mes traukėmės 
paskutiniai. Kai kurie mūsiškių per neat
sargumą jau buvo patekę į rusų rankas. 
Kuopos branduolys dar nužygiavo prie jū
ros, bet tik 'keliems pavyko išsikelti, o ki
ti pateko rusams. Kuopos vadas, kapito
nas Kazanas nusišovė vietoje. Kpt. Kaza- 
no rūpesčiu mes, sužeistieji, dar anksčiau 
buvome paimti vokiečių į surinkimo punk
tą, kur ir vėl buvau rusų bombos sužeis
tas. (Buvo užmušta 12 sužeistųjų. Aš bu
vau paliktas su kėliais lavonais, kaip mi
ręs.

Nakties švelnus vėjelis padėjo man at
sigauti, ir dar pajėgiau iššliaužti iš tų 
griuvėsių, palikdamas 12 lavonų, kurie jau 
nebeatsigavo.

Apie 12 vai. mane paguldė ligoninėje, o 
penktą vai. po pietų vėl sviedinys išardė 
ligoninės kertę, ir lango stiklai pabiro ant 
mano lovos...

Prie manęs priėjo vienas sužeistas ka
rys ir paklausė, k-as aš esu. Kai pasakiau, 
kad lietuvis, jis pradėjo kalbėti lietuviš
kai. Esąs iš Tilžės, buvęs nepriklausomo
je Lietuvoje, dirbęs 'Švedijos degtukų ben
drovėje Kaune. Padaviau jam šaulio liu
dijimą, kurį jis atidžiai perskaitė. Tuo 
metu kažkas įėjo j palatą. Tilžiškis pasa
kė vokiškai, kad čia esąs sužeistas sava
noris. Klausėjas, puskarininkis, priėjo 
prie manęs, patikrino dokumentus, kažką 
užsirašė ir išėjo. Po poros valandų mane, 
kaip savanorį, išnešė, o kiti visi liko ru
sams.

Patekau į laivą. Paguldė tarp karinin
kų. Netrukus vienas karininkas paprašė 
uždegti jam cigaretę, nes jo abi rankos 
sužeistos, o mano tik viena. Suradęs jo ci
garetę, uždegiau, įdėjau į burną ir ta pro
ga paklausiau, kur mus veža. Jis atsakė, 
kad veža į Daniją. Nudžiugau, net ir žaiz
dų skausmas sumažėjo. Rodos, jau išsigel- 
bėjom nuo mirties. Prie Helos uosto mus 
perkėlė į didelį laivą — ligoninę, kur tuo
jau ir man, pusiau apmarintam, padarė 

operaciją. Kai pradėjo skeveldras traukti 
iš sulaužytų kaulų, rėkiau iš skausmo. Ge
rai, kad jie mane buvo stipriai pririšę. 
Mūsų laivas atplaukė į Daniją.

Danijoje
Jau gegužės mėnesio pradžioje išvydau 

Danijos gražiąją gamtą. Rodėsi, kad visi 
skausmai palengvėjo, nušvito akys Ir ap
rimo kūno skausmai. 'Paguldė mane Kor- 
soer saloje, vokiečių karių ligoninėje. Ten 
dar buvo padarytos man trys operacijos. 
Vokiečiai surado čia besigydantį dar kitą 
lietuvių kilmės karį, paguldė šalia manęs, 
kad mums dviems būtų ramiau.

Vieną rytą, kai aš jau buvau apgijęs, 
ūkvedys kapitonas atnešė prie mano lo
vos vokiečių kario uniformą ir pranešė, 
kad pirmadienį turėsime išvykti į Vokie
tiją. O sekmadienio vakare atėjo gydyto
jas ir paklausė, ar man nebūtų geriau pa
sidaryti civiliu ir pasilikti Danijoje, nes 
dokumentai rodo, kad esu ūkininkas, ir tik 
frontas privertė mane pasitraukti iš na
mų. Apsidžiaugęs sutikau. Po to jis paplo
jo man per ipetį ir liepė pirmadienį nesi
kelti ir neiti prie vykstančiųjų Vokietijon. 
Po trijų dienų atvyko Danijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai ir paėmė mane iš ligo
ninės ir tuo pačiu iš nelaisvės. Tai įvyko 
tik dėka gerojo daktaro kapitono Dreff.

Danijoje buvo labai gerai. Danai mus 
mylėjo ir atjautė mūsų tautą, ištiktą ne
laimės. Rusai buvo įsiveržę į Danijos 
BornhOlmo salą, ir ten pridarė danams 
daug nemalonumų, kol jie juos vėl iš
krapštė. Rusai reikalavo išduoti jiems Da
nijoje likusius karius baltiečius. Danai pa
prašė D. Britanijos ir Prancūzijos vyriau
sybių, kad jie pasiimtų visus pabėgėlius iš 
Danijos.

Atvyko komisijos iš Anglijos ir Prancū
zijos. Į Prancūziją nebuvo norinčių vykti, 
o į Angliją vyko daug, vien lietuvių apie 

' 300 asmenų. Prieš išvykstant iš Danijos, 
man dar padarė operaciją danų ligoninė
je ir išėmė dar vieną skeveldrą iš kojos 
kaulo. iO mažų skeveldrų dar liko, bet
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DOKUMENTAI KALBA
KĄ EDENAS PARAŠĖ CHURCHILIUI?

1941 m. birželio mėn. sukilimas Lietu
voje, kaip dabar aiškėja, nepaveikė į D. 
Britanijos nusistatymą Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Tas nusistatymas buvo peržiū
rėtas po 1940 m. birželio 15 dienos, kai so
vietų kariuomenė okupavo Lietuvą ir Res
publikos prezidentas pasitraukė į užsienį. 
Nuo to laiko, priklausomai nuo santykių 
su Sov. Sąjunga, užsienio politika Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių atžvilgiu 
nuolat keitėsi.

Tą procesą vaizduoja Britų užsienio rei
kalų ministerijos slapti dokumentai, ku
rie, praėjus 30-čiai metų, dabar yra priei
nami viešumai. Tų dokumentų pagrindu 
D. Britanijos valstybinė leidykla leidžia 
seriją knygų „British Foreign Policy in 
the Second World War". To veikalo pir
mųjų dviejų tomų recenzijas buvo at
spausdinęs „Minties" žurnalas (Nr. 1 ir 2, 
Londonas, 1971-72 m.).

Dabar knygynuose pasirodė to veikalo 
III-sis tomas, kuriame randame tolesnės 
anglo-sovietų santykių raidos aprašymų 
(1944-45 m.) ir, ryšium su tuo, nusistaty
mo Baltijos valstybių atžvilgiu evoliuci
jos vaizdą.

Dokumentuose yra ministerio pirminin
ko Churchilio raštas, rašytas 1944. I. 16 d. 
užsienio reikalų ministeriui Edenui. Tame 
rašte primenama britų 'politinė linija nuo 
1942 metų ir iškeliamas klausimas, ar 
praėjus dvejiems metams, tas nusistaty
mas neturėtų būti peržiūrėtas? Ypatingai 
dėl to, kad sovietų kariuomenė Rytų fron
te žygiuoja pirmyn ir netrukus Baltijos 
valstybių teritorija bus sovietų kontrolė
je. Teherano konferencijoje, esą, buvę su
tarta, kad Rytų Prūsija su Karaliaučiumi
turi atitekti Sov. Sąjungai, bet buvo nuty
lėtas Baltijos valstybių klausimas. Tačiau, 
pagal Churchilį, tas planas aiškiai rodo, 
kad tos valstybės turėjo patekti rusų glo
bom

1944 metais britams atėjo laikas susi
tarti su rusais dėl Lenkijos rytinių sienų, 
bet Amerikos prezidento rinkiminiais me
tais paskelbti tokius planus būtų buvę ne
įmanoma. Net ir britų parlamente vyriau
sybė būtų patyrusi nemalonumų, jeigu bū
tų paskelbusi tų teritorijų likimą. Todėl 
Churehilis atkreipė Edeno dėmesį į šiuos 
aspektus, prašydamas -paruošti pasiūly
mus dėl Baltijos valstybių ateities.

Užs. reik. min. Edenas sausio 25 d. at
sakė min. pirmininkui ilgu laišku, kuria
me išdėstė nuomonę dėl Rusijos vakari
nių sienų. Tame laiške jis aprašė tų sienų 
carinių laikų istoriją nuo Baltosios jūros 
šiaurėj iki Juodosios jūros pietuose. Apie 
Baltijos valstybes jis suminėjo nuo tų lai
kų, kai tos valstybės po 1917 m. Rusijos 
revoliucijos pasiskelbė nepriklausomos. 
„Rusai 1920 m. pripažino jų nepriklauso
mybę, bet dabar tvirtina, kad 1940 m. va
sarą tos valstybės nubalsavusios prisi
jungti prie Sov. Sąjungos“. Esą, nėra jo
kių galimybių, kad rusai atsisakytų tų 
pretenzijų. Kai Molotovas 1942 m. buvo 
atvykęs į Angliją, britai buvo sutikę pasi
rašyti su rusais sutartį, pagal kurią tos 
teritorijos būtų buvusios pripažintos ru
sams. Bet tuo 'laiku buvo pasirašyta 20- 
ties metų santarvė, kurioje nieko nebuvo 
pasakyta apie pokarines sienas. Tačiau 

daktarai tvirtino, kad jos nėra pavojin
gos.

.šeimos likimas
Čia labai trumpai atpasakojau sukilimą 

šiaurės Lietuvoje ir savo sunkią kelionę 
nuo Guostagalio (Linkuvos vis., Šiaulių 
aps.) iki Londono.

Noriu pastebėti, kad iš mūsų keturių 
brolių tik aš 'Vienas išlikau gyvas. Trys 
mano broliai žuvo nuo enkavedistų teroro. 
Vyriausias brolis Antanas, gimęs 1907 m., 
buvo Lietuvos karys ir šaulys. Jis buvo 
ūkininkas. Pasitraukdamas iš tėvynės bu
vo sužeistas 1945 m. sausio 21 d. Kara
liaučiaus apsupime. Iš sužeidimo vietos 
buvo lėktuvu išvežtas, bet dingo, matyti, 
nepasveiko ir mirė.

Du jaunesni broliai buvo vedę ir pasili
ko savo ūkiuose Lietuvoje. Stasys, gimęs 
1911 m., buvo šaulys ir gyveno savo ūky
je Pagiriniuose Linkaičiuose. Jis 1945 m. 
lapkričio 11 d. naktį rusų buvo suimtas jo 
paties ūkyje ir sušaudytas prie Linkuvos 
kapinių. Jo kūnas buvo įmestas į žvyrduo
bę. Po kelių dienų geri žmonės jo kūną 
norėjo palaidoti, bet nebesurado, ir iki 
šios dienos nėra žinoma, kur yra jo ka
pas. 

Straipsnio autorius dalyvauja demonstracijose Londone

britai buvo įsipareigoję tai padaryti ir tas 
yra užfiksuota pasitarimų protokoluose.

Nei rušfei, nei vokiečiai, pagal Edeno 
nuomonę, nesugebėjo prisigerinti lE'altijos 
kraštų gyventojams. Todėl netiesa, kad 
Baltijos valstybės nubalsavo prisijungti 
prie Sov. Sąjungos. Plebiscito tuo klausi
mu nebuvo. Rinkimai į Seimą buvo pra
vesti, kai sovietų kariuomenė jau buvo 
okupavusi tuos kraštus.

Toliau Edenas aprašo padėtį Baltijos 
kraštuose vokiečių okupacijos metu. Vo
kiečių populiarumas gyventojų tarpe pa
lengva mažėjęs, kai paaiškėję, kad vokie
čiai nenori suteikti toms tautoms jokios 
autonomijos, kai pradėjo deportuoti žmo
nes darbams į Vokietiją, rekvizuoti žemės 
ūkio produktus ir t. 4.

Laiško pabaigoje Edenas pareiškia savo 
nuomonę dėl Baltijos valstybių ateities. 
Jis sako, kad D. Britanija turėtų sutikti 
su visais rusų reikalavimais, nes sienos, 
kurių jie reikalauja, neperžengia Rusijos 
1914 m. sienų. „Dėl Baltijos valstybių mes 
turime laikytis tokio nusistatymo: prieš 
taikos derybas neduoti formalaus ar viešo 
pripažinimo jas įjungti į Sov. Sąjungą. 
Priešingu atveju, mes būtume apkaltinti 
sulaužę Atlanto Chartą ir turėtume nesu
sipratimų su amerikiečiais“. Toliau jis 
sako, kad „mes turime užtikrinti Staliną, 
kad neginčysime jo pretenzijų, bet šiuo 
metu mes kartosime, kad tie klausimai 
paliekami išspręsti taikos konferencijai“.

Tuo būdu rusai buvo nuraminti ir suti
ko laikinai nekelti to klausimo viešai. Bet 
toks britų vyriausybės nusistatymas 'Bal
tijos valstybių atžvilgiu nieko gero neža
dėjo tautoms, siekusioms atgauti nepri
klausomybę.

D. B-čius

Ar Lawrence Harvey lietuvis?
Mūsų spaudoje dažnai pasirodo straips

nių, kuriuose bandoma įrodyti kai kurių 
pasižymėjusių žmonių lietuvišką kilmę. 
Bene daugiausia tokiu būdu rašoma apie 
pasaulyje žinomus menininkus, poetus ir 
aktorius. Tarp jų -ne paskutinėje vietoje 
minimas ir prieš 3 metus miręs filmų ak
torius Lawrence Harvey.

Vienas iš įdomiausių ginčų buvo at
spausdintas .Akiračiuose“ (Nr. 3, 1976), 
kur G. Procuta tvirtino, kad Lawrence 
Harvey išsiskyrė iš kitų lietuviškos kil
mės žmonių, nes jis „ne tik gimė ir augo 
Lietuvoje, bet pats save laikė lietuviu ir 
įrodinėjo savo lietuviškumą savo drau
gams“. Be to, jis finansiškai rėmęs mūsų 
politines institucijas Vakaruose.

Įrodymams, kad taip buvo, G. Procuta 
naudoja savo brolio girdėtus pasakojimus, 
pamestą laikraščio iškarpą ir kažkokio 
autoriaus knygą, kurią jis „cituoja iš at
minties". Knygoje esą buvę parašyta: „Aš 
niekuomet -negalėjau suprasti, kodėl būti 
lietuviu Lawrence Harvey buvo taip svar
bu, ypač kad jis visuomet galėjo būti kuo 
kitu“.

Pasirodo, kad lygiai tokiu pat būdu, 
kaip G. Procuta nori padaryti pasižymė
jusį aktorių lietuviu, jo biografijos auto
riai, būdami kitos tautos patriotai, nori 
įrodyti, kad Lawrence niekad lietuviu ne

Jaunesnysis mano brolis Baltrus buvo 
sušaudytas netoli tėviškės 1946 m. vasario 
16-18 dienomis. Jų ten komunistai sušau
dė 22 — dauguma jų buvo mūsų giminės 
— įpusbroliai. 1947 m. jų kapas buvo at
kastas ir kūnai sudeginti.

Mano motiną 1944 m. rusai išvarė iš 
ūkio, o vėliau ji buvo uždaryta Linkuvos 
kalėjime. Po kiek laiko miško broliai ją ir 
kitus iš ten išllaisvino. Nuo to meto moti
na slapstėsi, kaitaliodama gyvenamas vie
tas. Kai atsirado galimybė siųsti siunti
nius, aš siųsdavau jai kitų vardais. Taip 
ji išsilaikė ir išvengė Sibiro. Sulaukusi 75 
m. amžiaus, mirė 1960 m. gruodžio 10 d. 
Ji palaidota Linkuvos kapinėse.

Mano brolio Stasio, kurį komunistai su
šaudė, žmona Salomėja tuomet buvo nėš
čia. Ji buvo uždaryta Linkuvos kalėjime. 
Bet jau 1948 m. pavasarį ji, su penkiais 
mažais vaikais (nuo 2 iki 8 metų am
žiaus), buvo deportuota į Sibirą, Krasno
jarsko raj.

Tėvas, Vincas įPlūkas, kuris 1919 m. bu
vo Sibire ir tarnavo Vytauto Didž. bata
lione, buvo suimtas ir gruodžio 9 dienos 
ankstyvą rytą bolševikai kardais užkapo
jo jį ir dar dešimtį asmenų.

LIETUVOJE
TRANSPORTO STATISTIKA LIETUVOJ

Keleivių paslaugoms Lietuvoje — 2.200 
autobusų maršrutų, kurių bendras ilgis — 
daugiau kaip 116 tūkstančių kilometrų. Iš 
jų 69.018 kilometrų sudaro 476 tarpmies
tiniai autobusų maršrutai. Tarprespubli
kinių maršrutų yra 92 su bendru 12.725 
kilometrų ilgiu. Jie veda i RTFSR, Estiją, 
Latviją ir Baltarusiją.

Respublikoje yra 65 bendro naudojimo 
autotransporto įmonės, veikia 53 autobu
sų stotys. 5 autoserviso įmonės, 23 auto
serviso stotys, taip pat 59 bendro naudo
jimo degalinės.

Per dieną vien bendro naudojimo auto
transportu pervežama vidutiniškai iki 600 
tūkstančių tonų įvairių krovinių ir dau
giau 'kaip 1,8 milijono keleivių. Su taksi 
keleiviai nuvažiuoja apie pusę milijono 
kilometrų.

Kasmet auga individualių automobilių 
skaičius. Dabar tūkstančiui Lietuvos gy
ventojų vidutiniškai -tenka po 35,2 automo
bilius. Tūkstančiui kapsukiečių vidutiniš
kai tenka 70 lengvųjų mašinų, tūkstančiui 
kauniečių — 56,4, tūkstančiui panevėžie
čių — 53,2 automobilių. 1976 m. pradžioje 
respublikos gyventojai turėjo daugiau 
kaip 116 tūkstančių nuosavų lengvųjų au
tomobilių, 239 tūkstančius motociklų.

Vien 1975 m. vairuotojo profesionalo 
teises įsigijo 13.192, o vairuotojo mėgėjo 
— 21.611 žmonių. Beveik 14 tūkstančių gy
ventojų gavo motociklininko teises.

. Praėjusiais metais Lietuvos keliuose ir 
[gatvėse įvyko 6.065 avarijos. Į jas pateko 
3.271 lengvasis automobilis (iš to skai

buvo. O jo brolis, dabar -gyvenąs Ameri
koje, tapęs didžiosios valstybės patriotu ir 
pakeitęs savo pavardę į Robert Sinai, ste
bisi, kodėl Larry norėjo tapti lietuviu. Jis 
klausia: „Ar galima didžiuotis esant lie
tuviu?“ — Keturoliktame šimtmetyje Lie
tuva buvusi mažytė karalystė . Lietuviai 
tai niekas. Nieko jie nesukūrė. „O Larry 
bandė vaidinti lietuvį. Tas rodo jo išsila
vinimą ir istorijos supratimą".

Taip yra pasakyta Lawrence Harvey 
biografijoje „The Prince. The Public and 
Private Life of Lawrence Harvey“, kurią 
parašė Des Hickey ir Gus Smith. (Išleista 
Leslie Frevin Publishers Ltd., London; 
1975.) Knygoje yra surašyti atsiminimai, 
kuriuos papasakojo mirusio aktoriaus tė
vai, broliai, giminės ir bendradarbiai.

Apie Lawrence Harvey kilmę pasakojo 
jo brolis:

„Aš prisimenu miestelį, kur Larry, aš 
ir mano vyresnis brolis Nahum gimė. Tai 
buvo Joniškis. Svarbiausioje gatvėje buvo 
mūriniai ir mediniai namai. Darže mes 
žai-sdavome -futbolą, ir, aišku, eidavom į 
sinagogą. Joniškis buvo daugumoje žydiš
kas.

Žydų bendruomenė buvo išstumta iš 
Lietuvos ekonominėmis, socialinėmis ir 
politinėmis priemonėmis. Mano tėvas iš
vyko į Pietų Afriką 5 metais anksčiau už 
mus. Larry buvo vos vienerių metų, kai 
tėvas apleido Lietuvą.“

Gyvendamas Joniškyje, Vilniaus g. 14, 
Larrio tėvas Ber Skiknė vertėsi statybos 
darbais: taisydavo skardinius stogus, da
žydavo namus. Jis nemokėjo jokio amato 
ir bandė visokius darbus. Kai pritrūko 
darbo, pradėjo supirkinėti kiaušinius eks
portui į Angliją.

Išvykusi į P. Afriką, Skiknės šeima ap
sigyveno Capetown mieste, žydų kvarta
le, kur dauguma kaimynų buvo iš Lietu
vos. Tai buvo 1934 metais. Larry pradėjo 
lankyti mokyklą. Turėdamas 13 metų, jis 
įstojo į Zionistų jaunimo organizaciją, 
nors niekad tuo sąjūdžiu nebuvo susido
mėjęs.

Larrio tikras vardas buvo Hiršas, kuris 
Afrikoje pavirto į Harry, o vėliau į Larry 
Skikne. „Vėliau jis bandė nuslėpti savo 
žydiškumą ir norėjo sudaryti įspūdį, kad 
jis yra lietuvis1, — pasakoja jo brolis.

Būdamas 4 metų, Hiršas Joniškyje lan
kė žydų vaikų darželį, kur kartą vaidino 
„Batuotą katiną“. Atitarnavęs kariuome- 
je ir -pradėjęs filmų aktoriaus karjerą, 
Larry Skikne -turėjo pakeisti savo pavar
dę. Filmų bendrovės savininkas nutarė, 
kad jo tikroji pavardė netinka filmui. 
Jam parinko Lawrence Harvey vardą, su 
kuriuo Larry Skikne turėjo nenoromis su
tikti. Apie tai jis rašė savo broliui Nahu- 
mui, tuo laiku gyvenusiam Izraelyje.

L. Harvey buvo vedęs tris kartus. Jo 
motina buvo labai nepatenkinta, kai jis 
vedė Margaret Leighton, krikščionę. Nusi
vylė ji sužinojusi, kad jo antroji žmona 
Joan Cohn turėjo žydišką pavardę tik pa
gal pirmąjį vyrą. Jo trečioji žmona — 
Paulene Stone parašė kitą biografinę kny
gą: „One tear is enough“, išleistą Michael 
Joseph Ltd,, London, 1975, kur ji pasako
ja apie savo gyvenimą su Lawrence Har
vey.

Joniškietis filmų aktorius mirė vėžio li
ga 1973 m. lapkričio 25 d. Londone. Jo pe
lenai iš krematorijaus perkelti į Šv. Po
vilo bažnyčią, iCovent Garden, kur yra lai
dojami pasižymėję aktoriai.

J. R.

čiaus 1.268 mašinos „Žiguli“), 1.954 sunk
vežimiai, 1.914 motociklų, 402 autobusai, 
400 dviračių, 239 traktoriai, 78 vežimai, 64 
troleibusai ir 2.180 pėsčiųjų.

Avarijų nuostoliai respublikoje kasdien 
siekia vidutiniškai apie 70 tūkstančių rub
lių. Pelnai žuvo 355 pėstieji eismo daly
viai, 221 motociklininkas, 84 dviratininkai, 
83 lengvųjų automobilių vairuotojai, 48 
traktorininkai ir t. t.

Pats avaringiausias praėjusiais metais 
buvo rugsėjo mėnuo. Per trisdešimt dienų 
įvyko 703 avarijos. Liepos mėnesį užregist
ruota 671 autoįvykis. Avaringiausia savai
tės diena — penktadienis. Tą dieną per
nai įvyko 947 avarijos, šeštadieniais buvo 
881 avarija.

Dažniausiai avarijos įvyksta nuo 17 iki 
22 valandos. 1975 m. spalio mėnesį 20 ir 
21 vai. įvyko po 60 -avarijų. 59 autoįvykiai 
užregistruoti praėjusių metų rugsėjo mė
nesio 22 valandą.

Pavojingiausiu Lietuvoje pagal nuotolio 
ir avaringumo santykį laikomas Kauno- 
Kaliningrado kelias per Kapsuką. Jame 
vien 1975 -m. ištiko 72 avarijos, kuriose 14 
žmonių žuvo ir 66 sužeisti.

TAIKOMOSIOS DAILĖS PARODA
Vilniuje vykstančios taikomosios deko

ratyvinės dailės parodoje dalyvauja 160 
dailininkų. Išstatyta keramikos, tekstilės, 
vitražo, mozaikos, medžio, gintaro, odos, 
stiklo ir kt. darbai. Iš viso parodoje eks
ponuota 600 atskirų vienetų. Vilniuje pa
roda turinti didelį pasisekimą.

DIRBA, KADA NORI
Kauno aerouoste yra bufetas ir restora

nas. Bet gegužės penktąją čia pavalgyti 
nepavyko. Bufetas nuo 14 valandos buvo 
uždarytas. Tuo pačiu laiku restoranas 
taip pat nedirbo. Prie durų kabojo popie
rėlis, kuriame buvo parašyta, kad vyksta 
susirinkimas.

Mums atrodo, jog prekybininkai turėtų 
dirbti taip, kad keleiviai visuomet galėtų 
pavalgyti. Ir apskrita tokiame gražiame, 
naujame rūme 'keleiviais per mažai rūpi
namasi. Nei miesto, nei užmiesčio telefo
nai automatai neveikia, ir retas gali pasa
kyti, kada jie yra veikę.

Vika Petraitienė, Zita Merkevičienė 
„Tiesa“

GAMTOS APSAUGA LIETUVOJE
Lietuvoje daug dėmesio kreipiama į 

gamtos -apsaugą. Steigiami -gamtiniai: 
draustiniai, rezervatai, gamtos parkai. Da
bar Lietuvoje yra 169 draustiniai, Žuvin
tu ir Čepeklių rezervatai, nacionalinis 
parkas, 194 saugomi senieji parkai, apie 
pusšešto šimto medžių — gamtos pamink
lų ir 111 geologinių gamtos paminklų.

ARBIT BLATAS VILNIUJE
Tarptautinio masto dailininkas Arbit 

Blatas buvo atvykęs -į Vilnių pasisvečiuo
ti. Turėdamas 17 metų (1925 m.) jis išvy
ko iš Lietuvos i Paryžių ir tik retkarčiais 
atvykdavo į Lietuvą dalyvauti arba ruoš
ti savo asmeninių parodų. Arbit Blatas 
gerai kalba lietuviškai ir mielai prisime
na tuos Paryžiaus mokyklos mokytojus, 
kurių kūrybinis gyvenimas prasidėjo Lie
tuvoje.

REKORDININKAS A. JUOZAITIS
Vilnietis Arvydas Juozaitis 200 metrų 

plaukime išsikovojo Sovietų Sąjungos čem
piono vardą. Js pasiekė ir naują Lietuvos 
rekordą — 1 min. 5.31 .sek. A. Juozaitis 
užsitikrino dalyvavimą sporto olimpiado
je.

Skaitytųjų latakai
PAGALBA AR PANIEKINIMAS?

V,ik. Ignaitis „E. L.“ Nr. 20, „Skaitytojų 
laiškų“ skyriuje klausia „Ar reikalinga 
pagalba?“

Trumpai. Rašoma, kad gerai L. Namų 
B-vės Valdyba padarė, pasikviesdama J. 
Bendorių B-vės atskaitomybei peržiūrėti 
ir pagerinti.

Paskutiniame lEi-vės suvažiavime girdė
jome, kad vienam ar kitam atstovui, ypa
tingai J. Bendoriui, B-vės atskaitomybė 
beveik visiškai buvo nebeaiški. Įkyriai be
sikartoję klausimai gaišina laiką, vargina 
atstovus ir iki liūdesio stumia B-vės Val
dybą ir jos pirmininką. Tai, va, padaryk 
geriau, jei taip nori, čia galėtų būti atsa
kymas į klausimą, ar reikalinga pagalba.

Bet Vik. Ignaitis savo laiške dar palie
čia Liet. Namų B-vės kontrolę arba revi
ziją. Taip pat DELS Tarybos pirmininką. 
Jis rašo: „Gerai, kad Tarybos pirmininku 
buvo dr. S. Kuzminskas, patyręs ekono
mistas, ar J. Benderius. Juodu mokėjo pa
žiūrėti į atskaitomybės knygas ir mokėjo 
rasti, kas ten gerai Ir kas negerai. Bet 
jei Tarybos pirmininku išrenkamas as
muo, kuris apie atskaitomybę daug nenu
simano, tai be reikalo gaištamas laikas ir 
mokamos kelionės išlaidos. Ir taškas.

Kaip lengvabūdiškai metamas viešas 
paniekinimas, beveik kaltinimas, Tarybos 
pirmininkui, kuriam pavestos tos parei
gos (jau kelintam iš eilės) po tų gerbia
mų dviejų išvardintųjų. Taip pat kartu 
viešas priekaištas suvažiavimams, kad to
kius pirmininkus išsirenka.

Bet ką daryti, kad D. Britanijoje tik du 
asmenys? Rodos, ir Vik. Ignaits buvo Ta
rybos pirmininku, kodėl nepaminėti ir jiį?

Visi atsimename tą tragikomediją, kuri 
įvyko prieš eilę metų, ryšium su J. Ben- 
doriaus ir Tarybos padaryta Liet. Namų

VILNIAUS ŽYDŲ TEATRAS

„Neue Zuericher Zeitung" (birželio 18) 
įsidėjo platų straipsnį apie žydų teatrus 
Sov. Sąjungoje r Rytų Europoje. Ten mi
nimas ir Vilniaus žydų teatras, kuris 1968 
m. žydų laikraščio „Sowjetisch Hejm- 
land" žiniomis, pralenkęs Paryžiaus ir 
New Yorko žydų teatrus. Tačiau Vaka
ruose apie šį teatrą beveik nieko nežino
ma. Nors ir buvę bandyta, tačiau negau
tas leidimas net į Rytų Vokietiją, su kuria 
Lietuva palaiko kultūrinius santykius. 
Vilniuje esąs ir -žydų choras, kuris išlei
dęs daug plokštelų, bet jos į Vakarus taip 
pat neišleidžiamos.

17 VIENUOLYNŲ

1958 m. Sov. Sąjungoje dar buvo 90 
įvairių vienuolynų. Šiuo metu „East-West 
Digest" duomenimis, jų yra likę 17. Iš jų 
9 yra Ukrainoje, 2 — Rusijoje, 2 — Lat
vijoje ir po vieną Baltarusijoje, Moldavi
joje, Lietuvoje ir Estijoje. Vienuolynų są
raše nurodomas Šventosios Dvasios vie
nuolynas Vilniuje.

Kiti rašo
„Mūsų Pastogė" (Nr. 24) įsidėjo V. K. 

inicialais pasirašytą vedamąjį, pavadintą 
„Tremtiniai ir mes“. Štai, viena jo ištrau
ka:

„Minėdami tremtinius gyvename trėmi
mų nuotaikomis, pakartotinai išgyvenda
mi savo asmeniškus skaudžius patyrimus 
ir drauge giliai iškirstas žaizdas visai mū
sų tautai. Lygiai pagalvojame ir patys 
apie save, gyvendami tegu ir be tėvynės, 
bet saugūs, nepersekiojami ir .neprievar
taujami. O vis tik dar iki šiandien sau tai
kome tą patį tremtinio vardą, kurį nešio
ja kaip tik .tie, kurie tikrai buvo ištremti 
prieš jų valią nuožmiausia prievarta. 
Tremtiniai ten — Sibire, Rusijos plotuose, 
nužmoginti ir beteisiai koncentracijų sto
vyklose vergai, ir tremtiniai čia — laisvi, 
saugūs, netgi viskuo pertekę. Ir kai mes 
tą pačią tremtinio etiketę segame tikrie
siems tremtiniams ir sau, kažkaip nejau
ku darosi, tarsi tuo norėdami pasišaipyti 
iš jų ar iš savęs. Ir kai susirenkame į sa
les paminėti anų, giliausia to žodžio pras
me tremtinių, įdomu būtų patyrinėti, ar 
kas sugretino save tremtinį su anuo, prie
varta rusų deportuotu tremtiniu? Ar kas 
pagalvojo, kad anie galėtų ten, kažkur Ru
sijos gūdumoje susirinkti ir paminėti mus 
kaip tremtinius, jei ne kaip kankinius, tai 
bent kaip nuskriaustuosius, kuriuos rei
kia užtarti, paguosti, pristatyti, kaip reži
mo aukas. Galimas daiktas, kad anie, tik
rieji tremtiniai prisimindavo mus ir gal 
net labai dažnai, bet ne kaip tremtinius, 
— tai tikrai! — o greičiau kaip veikėjus, 
rėmėjus, gal net kovotojus, į kuriuos de
damos viltys, kad mūsų pastangos gali pa
siekti reikiamas ausis ir institucijas, per 
kurias galėtų palengvėti ir tremtinių pa
dėtis.“

Toliau autorius pabrėžia, kad tremtiniai 
mūsų nelaiko ir Lietuvoje pasilikusieji. 
Ypačiai tie, kurie .jgyvena nuolatinėj bai
mėje, kad tik nebūtų įrikiuoti į tremtinių 
gretas, kuriuos plėšte išplėšia iš namų, 
prievarta sugrūda į vagonus ir kaip ko
kius kraštutinius nusikaltėlius tremia į 
Rusijos gilumą“.

B-vės revizija, kurios paskutinis aktas 
baigėsi Manchesteryje be aiškesnių rezul
tatų. Čia dėl tokios baigmės nesidžiaugia
ma, bet faktas pasilieka.

(Ee to, Vik. Ignaitis dar norėtų, kad 
rinktieji revizoriai, šiuo atveju Tarybos 
pirmininkas, mokėtų ne tik į knygas pa
žiūrėti, bet patikrintų, kaip darbai pada
ryti, ar ne per daug užmokėta ir kt. Iš 
karto atrodo gražūs norai, bet tai yra tik
ras nesusipratimas!

Tarybos pirmininkas nelauks lietaus, 
kad galėtų Įsitikinti, ar sunksis vanduo 
per sutaisytą stogą. Tik virėjas galėtų pa
sakyti, jei norėtų, ar gerai įrengta virtu
vė. Jei nupirktas automobilis, neužtenka, 
kad jis iš viršaus blizga, reikia pažiūrėti, 
kas po dangčiu. Tai geriausia kreiptis į 
garažą. O geriausiai visa tai žino Liet. 
Namų B-vės Valdyba. Ji daro sutartis, 
gauna 'garantijas ir t. t.

Būtų trupučiuką per daug reikalauti, 
kad Tarybos pirmininkas vienas visa tai 
padarytų. Ir kiek žinoma, vienas pirmi
ninkas nedaro ir nenori daryti bet kokios 
revizijos. Stengiamasi tam darbui pasi
kviesti daugiau Tarybos narių, nors tai 
įmanoma tik vienai dienai, ar tik kėletai 
valandų. Bet ir tokiomis aplinkybėmis, jei 
kas surandama, pranešama kam reikia ir 
reikalas sutvarkomas. Apie tas aplinky
bes žino B-vės Valdyba ir atstovų suva
žiavimai.

Tarybos pirmininkas neprašo apmokėti 
kelionės išlaidų. Specialių kelionių revizi
jai atlikti, kiek žinoma, nebuvo.
Taryba ir jos pirmininkas kasmet išren
kami nauji, bet paskaičius tokį, kaip Vik. 
Ignaičio laišką, galima pradėti abejot, ar 
beatsiras kandidatų į Tarybą.

Kas nori viešų paniekinimų klausyti?
■' A. Bučys
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SKAITYTOJAMS
Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas

kutinis prieš vasaros atostogas. Laikraš
tis vėl pasirodys po dviejų savaičių.

SĖKMINGAS MITINGAS
Nors saulė kepino be pasigailėjimo, bet 

į Laisvės mtingą liepos 4 d. (sekmadienį) 
Trafalgar Square susirinko apie 1001) 
žmonių.

Kalbėtojų sąrašas, kuris jau buvo pa
skelbtas praėjusiame numeryje, buvo pa
pildytas dar naujais žmonėmis.

Mitingo pagrindinis tikslas buvo pro
testuoti prieš politinių kalinių laikymą 
psichiatrinėse ligoninėse. Ypačiai akcen
tuotas Bukovskio reikalas. Paskutinis kal
bėtojas perskaitė N. Sadūnaitės kalbą 
teisme.

Dalyviai priėmė atatinkamas rezoliu
cijas, kurios tuoj pat buvo įteiktos D. 
Britanijos min. pirmininkui ir Sov Sąjun
gos ambasadoriui.

Mitingas baigtas demonstracijomis prie 
Sovietų ambasados.

LONDONAS
DAINAVIEČIŲ PARENGIMAI

Rugsėjo 18 d. bus dainaviečių turgelis. 
Spalio 16 <1.-r rudens balius. Gruodžio 
pradžioje (data dar nenustatyta) — ba- 
zaras.

Mielus tautiečius maloniai prašome au
koti drabužius, indus, batus, žaislus, kny
gas ir visa kita.

Aukas prašome prisiųsti iki rugsėjo 10 
d. į Letuvių Namus (2 Ladbroke Gardens, 
Wil 2PT) arba į Lietuvių bažnyčios kle
boniją.

Dainavietės

WINDSORO MERGAIČIŲ „AUŠROS“ 
KVARTETO KONCERTAI

Jau buvo rašyta, kad Windsoro (Kana
da) mergaičių „Aušros“ kvartetas atvyks 
aplankyti Europos lietuviškas bendruome
nes, kaip praėjusią vasarą labai sėkmin
gai koncertavo Pietų Amerikos lietuviš
koms bendruomenėms.

Pasiryždamos keliauti Europon, jos at
sisakė kvietimo dalyvauti meninėje pro
gramoj Olimpiados atidarymo metu Mont- 
realyje.

Vokietijos Lįetuvių Bendruomenei atsi
sakius koncertus ruošti (labai nepatogus 
laikas, atostogos ir t. t.), kvartetas atvyks
ta tik Britanijon. Koncertai bus Londone 
rugpjūčio mėn. 27 d. (penktadienio vaka
re) York Hali. Po koncerto šokiai. Man- 
chesteryje — šeštadienį, rugpiūčio 28 d.

Manchesterio rengėjai paskelbs smul
kesnes žinias vėliau.

Be to, dar tikimasi, kad bus susitarta 
turėti koncertą vidurinėje Anglijoje, grei
čiausia Derby. Jeigu bus tinkamos sąlyt 
gos, gal būt, vieną koncertą duos ir Ško
tijos lietuviams.

D. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba

PARENGIMAS TAUTOS FONDNI 
PAREMTI

šeštadienį, liepos 3 d., Rytų Londono 
Socialiniam Klube DBLS Pirmas skyrius 
suruošė Petrinių, Povilinių ir Joninių va
karą, kurio pelną, £40 paskyrė Tautos 
Fondui. J šią sumą įskaityta J. Lukėno 
£5 auka.

Rengėjai yra labai dėkingi visiems 
svečiams, atvykusioms per tokį vasaros 
karštį ir prisidėjusiems prie garžiai pra
ėjusio vakaro. Ypatinga padėka priklau
so visiems, paaukojusiems puikius laimi
kius loterijai, pagaminusiems maistą sko
ningam bufetui ir prisidėjusiems darbu 
prie šio pavykusio parengimo.

DBLS Pirmas Skyrius

MANCHESTERIS
PARENGIMAI 

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Manches

terio skyriaus š. m. liepos 10 d. 6 vai. p. 
p. Cheetham Town Hall, Cheetham, Man
chester, M8 rengia Dariaus ir Girėno mi
nėjimą. Paskaitą skaitys V. Dąrgis, meni
nę programą išpildys iš Škotijos atvykęs 
P. Dzidoliko vadovaujamas Glasgovo lie
tuvių choras. Be to, veiks turtingas baras, 
užkandinė; šokiams gros gera kapela, 
vyks loterija.

Prašome visus ekskursijomis ir pavie
niai atsilankyti į minėjimą.

Skyriaus valdyba

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
vaidyba šaukia visuotinį pusmetinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks š. m. liepos 18 d. 
4 vai. p. p. lietuvių klube. Susirinkime 
bus svarstomi svarbūs klubo reikalai ir 
sudaromi nauji ateities planai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 

valandai, o po to bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

Prašome visus narius atvyktiį susirin
kimą.

Klubo valdyba

WOLVERHAMPTONAS
VARDINIŲ POBŪVIS

DBLS Wolverhamptono skyrius liepos 
10 d. 7 vai. ukrainiečių klube, Merridale 
Str.. Wolverhtamipton (netoli nuo naujo
sios turgavietės) rengia Antanų, Jonų, 
Petrų ir Povilų vardinių pobūvį. Moterys 
aprūpins užkandžiais, o vyrai stipresniais 
gėrimais.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius kviečiame atsilanky
ti į vardinių ipobūvį.

Skyriaus valdyba

BIRMINQHAMAS
PAMINĖTI TRĖMIMAI

Birmingham© skyr. valdyba birželio 12 
d. surengė lietuvių trėmimų tragedijos 
minėjimą. Skaitlingai susirinkusiems len
kų klubo salėje minėjimą atidarė skyr. 
pirm. M. Linkevičius, pakviesdamas ben
drai sugiedoti Marija, Marija, Minėjimui 
pritaikytą kalbą pasakė DBLS Centro val
dybos pirm. J. Alkis, o angliškai R. šova. 
Be to, svečias iš Australijos H. Antanai
tis, kuris atkeliavo su žmona, pasveikino 
Australijos lietuvių vardu, palinkėdamas 
gražios veiklos ir sėkmės.

Meninę programą atliko Wolverhamp
tono dainos ir šokio mėgėjai, kurie pašoko 
Kalvelį ir Suktinį ir padainavo tris dai
neles. Čia tenka pasveikinti Wolverhamp 
tono grupę ir palinkėti geros sėkmės.

Vėliau vyko bendras pobūvis. Pažymė
tina, kad buvo atsilankiusių svečių ir iš 
tolimesnių vietų, kaip Portsmouth, Peter
borough ir Leicester. Po Roy Stalling ra
dio trio melodijų skirstėmės į namus, ti
kėdami vėl susitikti Birminghame.

A. K.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liet. Vyčio klubo narių pusmetinis su
sirinkimas šaukiamas liepos 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p. ip.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. Bus 
pranešimai apie klubo veiklą ir svarstomi 
klubo reikalai.

Pakeistas telefono numeris
Naujas klubo telefono numeris yra 

496357.
Klubo valdyba

ROCHDALE
VYSKUPO APSILANKYMAS

Birželio 26 d. Rochdale lietuvių koloni
ją aplankė Europos lietuvių vyskupas dr. 
A. Deksnys. Jį atlydėjo jo sekretorius pre
latas Celiešius ir kun. Kamaitis.

Apie 11.15 vai. Pallottinų Seselių vie
nuolyno parke prie šventovės laukė dido
kas skaičius rochdaliečių, kurių tarpe bu
vo garbingų svečių: DBLS Centro valdy
bos pirmininkas J. Alkis, kapelionas kun. 
Kuzmickis, evangelikų kun. Putce, rašyto
jas Spalis su žmona ir .rašytoja Irena 
Joerg.

Ganytoją sutiko ir pasveikino DBLS 
Rochdale skyriaus pirm. D. Banaitis, o 
jaunimas įteikė gėlių. Jo Ekscelencija, ra
dęs tiek daug pažįstamų veidų, sveikino ir 
džiaugėsi gražia aplinka, palygindamas ją 
su Lietuvos bažnyčios šventoriumi.

Pamaldų eisenai vykstant prie altoriaus, 
visi giedojo „Pulkim ant kelių“. Mišias at
našavo vyskupas A. Deksnys, o jam asis
tavo kun. Kuzmickis ir kun. Kamaitis.

Vyskupas pasakė jaudinantį pamokslą 
apie kenčiančią Lietuvą ir Mariją Dievo 
Motiną. Pamaldos užbaigtos visiems su- 
giedant „Marija. Marija“.

Po pamaldų lauke prie bažnyčios Gany
tojas su svečiais ir visais rochdaliečiais 
nusifotografavo.

Po to visi nuvyko į ukrainiečių klubą 
pietums, kuriuos organizavo DELS Roch
dale skyriaus valdyba. Maistą skoningai 
pagamino ponios: Betty Finsham, F. Mo
tuzienė ir L. Kutkienė. Pietų programai 
vadovavo skyriaus pirm. D. Banaitis, pa
prašydamas Ganytoją palaiminti stalą.

Pietų metu D. Banaitis tarė sveikinimo 
žodį ir priminė, kad Ganytojas neseniai 
atšventė 70 metų, o prelatui Celiešiui taip 
pat sueis 70 meti) šiomis dienomis. Pami
nėta ir kapeliono kun. J. Kuzmickio ke
turiasdešimt metų kunigystės sukaktis. 
Visiems palinkėta sveikatos ir ilgiausių 
metų. Toliau pirmininkas padarė trumpą 
pranešimą apie Rochdale lietuvių koloni
ją, jos įsikūrimą šiame mieste ir rochda
liečių problemas.

Po jo prabilo DBLS Centro valdybos 
pirm. J. Alkis. Jis sveikino Ganytoją, sve
čius ir rochdaliečius. Išreiškė savo nuo

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ IMHGRACIJOS 

SUKAKTIS

Gegužės 30 d. Vila Zelinoje, seselių 
pranciškiečių salėje, Brazilijos lietuviai 
minėjo 50 m. imigracijos sukaktį. Brazilų 
dienraštis „Folha de S. Paulo“ birželio 1 
d. laidoje pirmame puslapyje įsidėjo nuo
trauką su užrašu: „Apie tūkstantis žmo
nių dalyvavo lietuvių imigracijos 50-ties 
metų minėjime“. Toje pačioje laidoje 10 
psl. kita nuotrauka ir žurnalisto Manuo- 
mi Souza Pinto straipsnis. Jame, be kita 
ko, sakoma: „šiuo metu (Brazilijoje yra 
lietuvių ar lietuviškos kilmės žmonių dau
giau kap 150 tūkstančių. Iš jų apie 50.000 
yra baigę aukštąjį mokslą ir dirba kaip 
įvairių sričių specialistai ar rangovai.“ 
Toks didelis procentas lietuvių imigrantų, 
baigusių aukštąjį mokslą, nustebino vie
tos gyventojus.

Šalia įdomios kultūrinės ir meninės 
programos, kurioje pasirodė mažųjų „Žil
vitėlis“, šokių grupė „Rūtelė“ ir tarptau- 
tniuose pasirodymuose gerai užsireko
mendavęs „Nemuno“ ansamblis, dar pasi
rodė jubiliejinis choras, vadovaujamas V. 
Tatarūno. To choro dalyviai buvo surink
ti iš įvairių vietų kada nors Brazilijos 
lietuvių choruose dalyvavę dainininkai. 
Programoje taip pat buvo solistų V. Lau
rinaičio ir K. Ambrozevičiaus dainos.

Ateityje sukaktuvinių metų proga dar 
numatomas R. iMastienės koncertas ir Lie
tuvių Imigracijos paroda S. Paulo miesto 
teatre. Bus išleistas specialus leidinys 
apie lietuvius imigrantus lietuvių ir por
tugalų kalbomis.

monę apie šį parengimą ir nepagailėjo 
teigiamų pasisalkymų apie Rochdale sky
rių.

Ukrainiečių atstovas, klubo sekretorius 
V. Ramanivskyj sveikino anglų kalba. 
Džiaugėsi, kad jau antrą kartą šiose pa
talpose turi garbės priimti tokį aukštą 
svečią. Priminė darnų lietuvių-ukrainiečių 
bendradarbiavimą ir linkėjo Ganytojui 
gražios ateities.

Prelatas Celiešius, visiems pritariant, 
sveikinimus paįvairino senomis, bet labai 
gražiomis dzūkiškomis dainomis.

Kun. Putce ir kun. Kuzmickis pasakė 
labai daug sultingų žodžių apie vyskupo 
vizitą, pasakytą turiningą pamokslą ir 
bendrai ąpie Rochdale lietuvius.

Rašytoja Irena Joerg savo kalboje pa
reiškė, kad ji nebuvo mačiusi tokių nuo
širdžių žmonių. Visiems dėkojo ir pažadė
jo papasakoti tas geras nuotaikas Austri
jos lietuviams.

Kun. Kamaitis papasakojo apie Gany
tojo atvykimo eigą ir pasidžiaugė visu or
ganizuotumu. Jis pasisakė, kad jam ne
reikėjo pridėti nė piršto. Visiems organi
zatoriams ir dalyviams išreiškė padėką.

Pabaigai J. Alkis anglų kalba padėkojo 
ukrainiečiams už visokeriopą paramą ir 
gražų bendradarbiavimą su lietuviais, o 
taip pat dėkojo šeimininkėms už įvairius 
ir Skoningai paruoštus pietus. Po to jubi
liatams buvo sugiedota ilgiausių metų.

I visas kalbas ir nuoširdžius sveikini
mus Ganytojas atsakė lietuviškai ir ang
liškai. Ekscelencija prisiminė, kad buvo 
pirmininko prašytas aplankyti rochdaiiie- 
čius prieš keletą metų, bet tas pažadas 
buvo galimas įvykdyti tik šiandien. Džiau
gėsi lietuvių veikla ir gražiu organizuotu
mu. Ganytojas šiltai prisiminė ukrainie
čius, kurių istorija ir likmas yra panašus 
į mūsų. Ganytojas pareiškė džiaugsmą, 
kad kaip praeityje, taip ir dabar tremtyje 
mes galime gražiai sugyventi.

Po kelių valandų svečiavimosi, Ganyto
jas išvyko poilsio, nes vėliau jo laukė ki
ti įsipareigojimai. Rochdaliečiai su liku
siais svečiais dar ilgokai linksminosi prie 
apkrautų stalų ir traukė lietuviškas dai
nas.

Dalyvis

Venezuela
CARACE IŠKILMINGAI PAMINĖTAS 

ČIURLIONIS

Pietų Amerikos kraštuose jau nu seniai 
yra paprotys minėti ne tik Motinos dieną, 
bet taip pat ir Tėvo, kuri ten minima bir
želio 19.
Ta proga carakiečiai lietuviai suruošė iš
kilmingą Čiurlionio Dieną. Minėjimą su
ruošė dr. V. Dambrava, Br. Deveikis, K. 
Jezerskas ir dr. A. Jaloveckas.

Tenka pastebėti, kad dr. Vyt. Dambra
va yra Amerikos Ambasados Venezueloje 
kultūriniams reikalams direktorius, kuris 
labai dažnai „veža lietuviškų parengimų 
vežimą“ atstovaujančiame krašte. Taip ir 
šį kartą jis parūpino puikią salę, kurioje 
ir įvyko Čiurlionio minėjimas.

Po paskaitos apie Čiurlionį kaip muzi
ką ir dailininką, meninę dalį atliko net du 
simfoniniai orkestrai: vienas Venezuelos, 
kitas buvo pakviestas iš Amerikos.

Po koncerto minėjimo dalyviai buvo pa
kviesti kokteilio, o vėliau vakarienės, ku
rią suruošė Caraco lietuvės. Kokteiliui ir 
vakarienei patarnavo Caraco lietuviškasis 
jaunimas.

Be lietuvių, minėjime dalyvavo latviai 
ir gausus būrys venezueliečių.

Gražiai pravestą Čiurlionio minėjimą 
plačiai paminėjo vietos venezueliečių 
spauda ir radijas.

Rita

BRAZILIJOS JAUNIMAS PIRKS 
STOVYKLAVIETĘ

Gegužės 10 d. įvykusiame III. PLJ Kon
greso ruošėjų posėdyje, visos darbo komi
sijos davė plačią apžvalgą ir apyskaitas. 
Viską suskaičiavus, dar atliko 67^.229 kru- 
zeirai. Tas likutis susidarė, nes Brazilijos 
lietuviai buvo surinkę apie 70 „tūkstanti
ninkų“, kurie parėmė kongresą tūkstanti
nėmis. Dabar tas likutis visų darbo ko
misijų, draugijų atstovų ir kongresui 
ruošti veikėjų nutarimu skiriamas jauni
mo stovyklos užpirkimui. Brazilijoje jau
nimas dar neturi savo stovyklavietės. Iš
kylas ruošia atskirų asmenų nuosavybėse, 
bet tai sudaro kiekvieną kartą tam tikrų 
sunkumų.

BALTŲ LEIDINYS BRZILIJOJE
Suplemento Baltico, — tokiu vardu išei

na baltų leidinys portugalų kalba. S. Pau- 
lyje yra baltų komitetas — Comitė Balti
co — kurame lietuviams atstovauja BL 
Bendruomenės atstovas kap. J. čiuvins- 
kas. Gegužės mėnesio laidoje rašoma apie 
estų pastangas pakeisti Švedijos valdžios 
laikyseną pabaltiečių atžvilgiu. Straipsne
lis apie priverstinų darbų filmą Rygoje. 
Lietuviai rašo apie K. Bažnyčios Kroni
kas, pateikia žinias iš S. Paulo lietuvių 
veiklos ir lietuvių imigracijos parodą.

Šis leidinys yra vienintelis žinių šaltinis 
apie mus vietos spaudoje. Jis siunčiamas 
spaudos ir radijo bei televizijos vadovams. 
Randa atgarsio ir vietos aukštojoje dva- 
siškijoje. Vietos spauda yra mums gana 
palanki.

A. D. Petraitis

Jaunimui
P. L. J. S. VALDYBA

Naujoji Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba sudaryta Toronte. Pirmi
ninkė yra Gabija Juozapavičiūtė, sekreto
rė — Rima Lasienė. Valdyba pasiskirstė 
darbais pagal trečiojo kongreso nutarimus 
bei nustatytus darbo projektus, kurie yra 
tokie platūs, jog pradedama abejoti, ar 
bet kuri valdyba trečiųjų metų laikotar
pyje pajėgs juos pilnai įvykdyti. Užtat 
darbai padalinti įvairių projektų bei sri
čių vicepirmininkams.

Bendradarbiavimo-ryšių projektui vado
vauja vicepirm. Dainora Juozapavičiūtė ir 
Rūta Čepaitytė. Jų rūpestis — talka įvai
riems kraštams, ar tai būtų asmenų siun
timas, ar kiti dalykai. Jos taipogi rūpina
si meninių vienetų pasikeitimu ir ryšinin
kų tinklo tarp kraštų sudarymu.

Informacijos projektui vadovauja vice
pirm. Almis Kuolas. Jo žinioje yra: infor
macijos teikėjų tinklo sudarymas tarp 
kraštų, kad visas jaunimas kuo daugiau 
žinotų apie jaunimo veiklą visuose kraš
tuose; veiklos tvarkaraščio sudarymas ir 
platinimas, kad norintys galėtų pasinau
doti stovyklomis, kursais ir t. t.

Lituanistikos projektui vadovauja vice
pirm. Kristina Parėštytė. Jinai tikisi pa
skleisti stovyklų, kursų, paskaitų medžia
gą įvairiuose kraštuose, kad visi galėtų 
pasinaudoti, jei dėl atstumų ai’ kainos ne
galėjo renginiuose dalyvauti.

Politinės jaunimo veiklos projektui va
dovauja vicepirm. Algimantas Čepas. Jo 
rūpesčiu steigiamas politinės veiklos ko
ordinatorių tinklas, kuris rūpintųsi atsi
liepti visuose kraštuose į mus liečiančius 
politinius įvykius, paminėtų buvusius įvy
kius, skleistų informacijas apie Lietuvos 
ir išeivijos padėtį.

Ketvirtojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengimu rūpinasi vicepirm. Jū
ra išeškutė. Jos atsakomybėje yra įjungi
mas visų kraštų jaunimo į kongreso eigos 
bei programos planavimą, atstovų rinki
mo klausimas, pasiruošimas kongresui, 
suvažiavimas ir t. t.

Pagrindinis šios valdybos uždavinys yra 
lietuvių jaunimo sąjungų įsteigimas vi
suose kraštuose, kur yra lietuviško jauni
mo. Jau gautos žinios, kad Argentinoje ir 
Kolumbijoje organizuojasi visiškai naujos 
jaunimo sąjungos. Venecueloj sąjunga jau 
egzistavo prieš III kongresą, vadovauja
ma Aro Mažeikos. Kolumbijoj ratus suka 
Kęstutis Slotkus, III PLJK atstovas. Ar
gentinoje susitarė III PLJK atstovai su 
Maryte Barzdžiūte, Kęstučiu Mikaloniu ir 
Nelida "Burbsite. Abu kraštai ruošia savo 
jaunimo suvažiavimus 1976 m. ir tikisi 
juose sudaryti valdybas. Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjunga 1976 m. gegužės mė
nesio gale taip pat turėjo sėkmingą suva
žiavimą Windsore. Stipriai veikia ir Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga, kuriai 
vadovauja Alfredas Lutzas. Vokietijai ten
ka ir ketvirtojo kongreso, kuris įvyks 
1979 m. Europoje, ruoša.

G. J.

APTARSIME JAUNIMO VEIKLA
Kaip visi matome, lietuviška veikla D. 

Britanijoje pamažu apmiršta. Mūsų orga
nizacijos tuo klausimu rūpinasi, bet kol 
kas neranda priemonių daug ką pakeisti. 
DBLS Centro Valdyba pavedė Rimantui 
Šovai ir Aleksandrui Vilčinskui surinkti 
šiuo klausimu informacijas ir paruošti pa
siūlymus. Mes, iš savo pusės, norėtume 
pasitarti su kitais, tad norėtume sušaukti 
liepos 24-25 d. d, pasitarimą. Kas mūsų 
projektu susidomės, atsiųsime iš anksto 
susipažinti.

Pasitarimas bus Skautų Stovykloje, So
dyboje. Skautai mielai sutiko visus priim
ti į savo palapines, tik prašo atsivežti nuo

savas, patalynes, indus ir t. t. Manoma tu
rėti dvi diskusijų sesijas po tris valan
das: šeštadienį po pietų ir sekmadienį 
prieš pietus.

Kas norėtų pasitarime dalyvauti, pra
šomi kuo greičiau pranešti Aleksui Vil
činskui, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT.

APYSAKOS JAUNIMUI
Andrius Norimas, Be Namų. Premijuota 

istorinė apysaka. Joviio Galmino nuoty
kiai Vytauto laikų Europoje ir kitoje pu
sėje vandenyno. 200 psl. $3.00.

Julija Švabaitė-Gylienė, Gabriuko Už
rašai. Įdomi apysaka, parašyta vaizdžia, 
suprantama kalba, perpinta lengvu jumo
ru. Veiksmas vyksta Australijoje. 133 psl. 
$3.00.

Vanda Frankinė-Vaitkevičienė, Užbur
tos Kanklės. Pasakojimai vaikams apie se
novės Lietuvą. Kietais viršeliais. 166 psl. 
$4.00.

Visos knygos išleistos JAV LB švietimo 
Tarybos. Pavyzdžius galima matyti DBLS 
raštinėje, Lietuvių Namuose Londone, 
Šias ir kitas knygas jaunimui galima gau
ti per DBLS, knygų platintojus ar tiesiai 
iš P. Pupiaus, 7022 S. Campbell Avenue, 
Chicago Ill. 60629, USA.

aVč

Pabiros
JEI PLAUKAI SLENKA

Niekas nenori, kad pakaušis šviestų 
kaip mėnulis. Apsukrūs biznieriai, išras- 
darni įvairiausius „vaistus“, dažnai išnau
doja žmones. Steigiamos net specialios 
klinikos plaukams atželdinti.

„Guardian“ (20. 5. 76) paskelbė vienos 
Dewsbury (Yorkshire) gyventojos recep
tą plaukus atželdinti apelsinų sultimis. 
Jau prieš 25 metus ji patyrusi, kad esama 
ryšio tarp plaukų augimo ir askorbinės 
rūgšties, esančios apelsinuose. Iš dauge
lio jos darytų bandymų, kai kurie buvę 
sėkmingi. Nurodomos ir tų laimingųjų pa
vardės.

Prieš vartojant, apelsinų sultys perko- 
šiamos, praskiedžiamos vandeniu ir lai
komos prie praplikusios galvos (nepasa
kyta, kokiu būdu) 30 minučių. Kiek kar
tų eksperimentą reikia kartoti, toji „gy
dytoja“ nepasako. Tik nurodo, kad užten
ka dviejų arbatinių šaukštelių sulčių sa
vaitei.

Kiek rimtesnė žinia tuo pačiu reikalu 
pasirodė „Times“ dienraštyje. Ten sako
ma, kad plaukų slinkimas turįs ryšį su 
vyrų lyties hormonais. Plaukai pradeda 
atželti, įleidus į kraują moters lytinių hor
monų. Tačiau buvę atsitikimų, kad nuo 
tų hormonų vyrui išaugusios krūtys. To
dėl tikresnė ir patikimesnė priemonė 
esanti kastracija...

LIET. SODYBA
DAR YRA KAMBARIŲ

Skautų stovyklavimo metu — liepos 
24-31 d.d. L. Sodybos kambariai yra re
zervuoti lietuviams vasarotojams. Kas no
rėtų jais pasinaudoti, prašoma nedelsiant 
užsisakyti. Neatsiradus pakankamai lie
tuvių vasarotojų, kambariai bus atiduoti 
kitiems.

BRAŽINSKAI JAV AMBASADOJE
„Neue Zuercher Zeitung“ (birželio 29) 

praneša, kad du lietuviai pabėgėliai iš tur
kų stovyklos atbėgo į JAV ambasadą An
karoje ir pasiprašė politinių pabėgėlių 
teisių. Nors toje žinutėje pabėgėlių pavar
dės neminimos, bet iš visko matyti, kad 
kalbama apie Bražinskus. Pranešime sa
koma, kad turkai neišdavė sovietams jų 
tik todėl, kad buvo laikomi politiniais pa 
bėgė! i ai s.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — liepos 11d., 1 v. p. p. Po 
pamaldų bus šventinamas a. a. J. Juš
kevičiaus paminklas kapinėse.

BRADFORDE — liepos 18 d., 12.30 vai.
ECCLES — liepos 11 d., 12.15 vai. Giedo

tines Lietuviškas Mišas išpildys p. F. 
Dzidoliko vadovaujamas choras.

NOTTINGHAME — liepos 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — liepos 11 d., 14.30 
vai., St. Peters.

COVENTRYJE — liepos 11 d., 18 vai., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME — liepos 18 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBYJE — liepos 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

WOLVERHAMPTONE — liepos 18 d., 18 
vai., Convent of Mercy.

NOTTINGHAME — liepos 25 d., 11.15 
vai., Židinyje,

BIRMINGHAME — liepos 25 d„ 15 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAMAS
Liepos 18 ir 25 d., 11.15 vai. Liet. Židi

nyje pamaldas laikys svečias kun. dr. K. 
A. Matulaitis, M. I. C. Išpažintys prieš pa
maldas.
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