
Aktyvios veiklos melai
Rašo DBLS centro valdybos pirm. J. Alkis

Šiais metais mūsų Sąjunga mini savo 
30-ties metų veiklos sukaktuves. Neabejo
tina, kad 1977-ieji metai mums D. Brita
nijos lietuviams yra ypatingai aktyvios 
veiklos metai. Jie paliks tam tikrų atgar
sių ir naudos visame mūsų lietuviškame 
gyvenime.

Metų pradžioje turėjome ypatingą 
DBLS suvažiavimą, kuriame buvo bandy
ta surasti tinkamą būdą savo organizaci
jos įteisinimui, jos ateities ir tikslų ap
saugojimui. Tai atlikti iš dalies pavyko, 
nors galutinis slprendimas ir buvo atidėtas 
visuotiniam suvažiavimui patvirtinti. Jau
tėme, kad turime ką nors padaryti, bet 
dėl nuomonių skirtumo ir laiko stokos 
projektas nepraėjo ir šiandieną vėl tenka 
viską svarstyti iš naujo.

Centro valdybai, ypač jos pirmininkui, 
teko apgailestauti, kad tiek daug darbo ir 
pastangų neatnešė pageidaujamų rezulta
tų, bet reikia tikėtis, kad suvažiavimo iš
rinktoji komisija paruoš tokį projektą, 
kuris tiks visiems.

Šiuos metus skyrėme savo jaunimui. 
Lituanistinio skyriaus vadovai lankė ko
lonijas rinkdami žinias aipie esamą padė
tį, ieškodami naujų jėgų, pažinčių ir pa
ramos esamų ir busimųjų veikėjų tarpe. 
Visa to tikslas yra aiškus — norima ati
daryti duris jaunimo veiklai mūsų orga
nizacijoje. Pradžia padaryta, bet vis dar 
pasigendame daugiau pastangų iš skyrių 
veikėjų, sudarant jaunų vadovų branduo
lius tolimesnei jaunimo veiklai tęsti iir jai 
stiprinti.

Pavyzdžiu galim laikyti Stoke-on-Trent 
Skyrių, kurio valdybą sudaro jaunoji kar
ta. Panaši situacija yra ir Wolverhampto- 
no skyriuje, kas teikia vilties, kad eina
me gera linkme, ir kiti skyriai paseks tuo 
pavyzdžiu.

Didelės pastangos buvo daromos subur
ti jaunimą į tradicinę skautų stovyklą So
dyboje.

Dalyvavusiųjų skaičius vos tik viršijo 
100 asmenų (jų tarpe 35 iš Vokietijos), 
nors tikėtasi turėti apie 200. Tačiau nega
lima būtų sakyti, kad stovykla nepasise
kė. Tai buvo bandymas įgyvendinti dides
nio jaunimo bendravimo ir jų pačių Są
jungos įsteigimo idėją. Galima drąsiai sa
kyti, kad tiek stovyklos lituanistinė pro
grama, tiek jos pravedamas buvo naudin
gi dalyvavusiems. Bet tai dar nereiškia, 
kad sekančiais metais nereikės daryti pa
keitimų, nes kai kuriais atvejais vado
vams teko gerokai apsivilti ir patirti, kad 
ateityje, priimant jaunimą į panašias sto
vyklas, ypač iš užsienio, turime gerai ži
noti, kokio jis yra išsilavinimo ir būdo, 
kad nelemti ir nemalonūs įvykiai, kurie 
pasitaikė Sodyboje ir L. Namuose, dau
giau nepasikartotų. Vadovai užsienyje tu
rėtų suprasti, kad mūsų stovyklos turi 
rimtus tikslus, drausmę ir programą, ku
ri yra skiriama tik .rimtam jaunimui.

'Bet iš kitos pusės, pvz. O. Razutienės 
jaunimo ansamblis iš Los Angeles, atne
šė gražių spindulių tiek stovyklai, tiek 
Studijų Savaitei.

Pati Studijų Savaitė save gausiu daly
vių skaičiumi ir mokslinės bei meninės 
programos stiprumu praėjo pakilusia nuo
taika ir pramynė kelius platesniam Euro
pos lietuvių bendravimui.

Mums, Anglijos lietuviams, ji priminė, 
kad nesame vieni, kad lietuviškoji išeivi
ja yra stipri, bendromis jėgomis galinti 
atlikti didelius darbus, pasitarnaujant 
sau ir savo tautai.

Didelė padėka tenka visiems, prisidėju
sioms prie Savaitės programos pravedimo 
ir meninės dalies atlikimo, o jos rengė
jams IA. Vilčinskui, J. Vilčinskui, J. Lūžai, 
A. Tamošiūnui ir P. Tričiui Centro valdy
ba visuomet bus dėkinga už įdėtą darbą 
ir pasišventimą.

Studijų Savaitės proga buvo pravesti 
pasitarimai apie Jaunimo Kongreso ruo
šimą Europoj. Jį numatoma suruošti 1979 
m. liepos 11-29 d. d. Atidarymas ir sto
vykla įvyks Anglijoje, o pats Kongresas 
Vokietijoje. Pasitarimuose šalia Anglijos 
ir Vokietijos jaunimo vadovų dalyvavo 
Jaunimo S-gos pirmininkė G. Juozapavi
čiūtė iš Kanados ir R. (Baltrušaitytė iš 
USA.

Kongresas yra didelis uždavinys mūsų 
jaunimui ir kartu paskatinimas susiorga
nizuoti į Jaunimo Sąjungą D. Britanijo
je, padėti mūsų veikėjams atlikti Seimo 
organizavimo darbus ir ateityje palaikyti 
ryšius su kitų kraštų lietuviškuoju jauni
mu, įrodant, kad ir mes šiame krašte no
rime ir galime prisidėti prie bendrų tiks
lų.

Taigi visų tų įvykių šviesoje kreipiuosi 
į visus susipratusius mūsų jaunuolius, 
kviesdamas juos mūsų vyresniesiems vei
kėjams i talką. Galiu užtikrinti, kad 
DBLS ir Liet. Namų Bendrovė bus visuo
met pasiruošusios suteikti pagalbą ir su
daryti sąlygas. Reikia tikėtis, kad šiuos 
metus užbaigsime sudarydami gražią pra
džią ateičiai.

SOVIETŲ S/\JUNGOS HIMNAS

Aukščiausias Sovietų Sąjungos prezi
diumas 1977 m. gegužės 27 d. specialiu 
įsaku patvirtino Sovietų Sąjungos himno 
tekstą. Jis buvo paskelbtas „Tiesoje“ (ge
gužės 27 d.) rusų kalba.

Ten pat įdėta žinutė, kurioje sakoma, 
kad Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
prezidiumas patvirtino redakcinę komisi
ją himno vertimui į lietuvių kalbą pa
ruošti. Komisijos pirmininkas — E. Mie
želaitis. Čia pateikiamas pažodinis verti
mas pirmosios himno dalies (jų yra trys) 
su ketureiliu refrenu.
„Laisvųjų respublikų nesugriaunamą

sąjungą 
Amžiams sujungė Didžioji Rusija. 
Tegyvuoją tautų valia sukurtoji 
Vieninga ir galinga Sovietų Sąjunga.

Garsėk, tėvyne, mūsų laisvoji, 
Tautų draugystės tvirtovė patikimoji! 
Lenino partija — liaudies jėga 
Veda mus į komunizmo pergalę.“

PASAI IR PASIUNTINYBĖS

Cardiffe leidžiamas „Western Mail“ 
(ruigp. 15 d.) įsidėjo straipsnelį, kurį pra
deda tokiu sakiniu: „Tūkstančius paspor- 
tų kasmet išduoda Londone Baltijos vals
tybės, kurios pasaulio akyse nustojo eg
zistuoti daugiau kaip prieš 30 metų“.

Toliau rašoma, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija, kurios buvo Rusijos okupuotos po 
antrojo pasaulinio karo, dar tebeturi 
Londone savo atstovybes, nors jos ir ne
beturi pilno diplomatinio statuso Diplo
matų sąraše.

Latvijos pasiuntinybė turinti keturis 
tarnautojus, ir išduodanti 26.000-27.000 
pasų per metus. Dauguma Vakarų valsty
bių tuos pasus pripažįsta, nors Britanijo
je gyvenantieji latviai išvykdami turi 
gauti grįžimo vizą. Todėl kiti geriau nau
dojasi britų travel dokuments.

Estijos pasiuntinybė esanti turtingiau
sia. Ji gaunanti pinigų iš Amerikos. Visos 
trys pasiuntinybės vengiančios didesnės 
viešumos. Nors jos yra Eritanijos toleruo
jamos, bet nenorinčios sudaryti savo šei
mininkams nepatogumų.

Britų užsienio reikalų ministerija pa
reiškusi: „Mes de facto pripažįstame Ru
sijos valdžią Baltijos valstybėse, ibet ne
pripažįstame jos de jure“.

APDOVANOTAS PATRIARCHAS PIMEN

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas 
Pimen už „didelę patriotinę veiklą ir pa
stangas taikai apsaugoti“ apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėdavos ordinu. Ap
dovanojimo ’aktą pasirašė pats L. {Etežne- 
vas.

Patriarchas yra gimęs 1910 m. Nogins- 
ke. Jo tikrasis vardas yra Sergiejus Izve
kovas. Būdamas 17-kos metų, jis įstojo į

Mūsų geram bičiuliui JUOZUI 
IVANAUSKUI mirus, jo žmonai 

ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą
O. D. Damauskai

Nuoširdžiam lietuviui, DBLS 
skyriaus sekretoriui ir iždininkui,

ANTANUI PAPIEVIUI mirus,
žmonai ELENAI ir sūnums
JUOZUI ir PETRUI gilią 

užuojautą reiškia
DBLS Haiifaxo skyriaus nariai 

ir kiti vietos lietuviai

Mūsų ilgamečiu! „Vyčio“ klubo 
pilnam nariui ir buvusiam klubo 

valdybose VIKTORUI 
IGNAIČIUI, jo mylimai žmonelei 

staiga mirus, gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

„Vyčio“ klubo valdyba 

vienuolyną ir gavo Pimeno vardą, 1957 
m. jis buvo paskirtas vyskupu, o dar po 
keturių metų — metropolitu.

Įsijungęs į pasaulinį taikos judėjimą, 
1963 m. jis pasidarė Pasaulinės taikos ta
rybos ir Sovietų taikos komiteto nariu. 
Atstovavo rusų ortodoksų bažnyčiai pa
sauliniuose taikos kongresuose Varšuvoje 
ir Ženevoje, o taip pat pasauliniame nusi
ginklavimo kongrese Maskvoje ir taikos 
konferencijoje Berlyne.

1971 m. Pimen pakeltas į patriarchus. 
1973 m. atstovavo Rusijos ortodoksų baž
nyčiai pasauliniame taikos kongrese Mas
kvoje, o šių (1977) metų birželio mėnesį 
suruošė pasaulinį taikos ir nusiginklavi
mo kongresą taip pat Maskvoje.

Ir kas pasakys, kad tikėjimo laisvė So
vietų Sąjungoje yra suvaržyta?..

VLIKo SEIMAS FLORIDOJE

VLIKo seimą sudaro VLIKo partijų ir 
rezistencinių organizacijų deleguoti atsto
vai (po tris). Be jų, patariamuoju balsu, 
gali dalyvauti Lietuvos Diplomatinės tar
nybos, VLIKo tarybos bei valdybos, Tau
tos Fondo valdybos, Lietuvos Laisvės ko
miteto bei Lietuvos delegacijos Pavergtų
jų Europos tautų seime, Pasaulio LB ir 
ALTos valdybų nariai. iEe to, seime gali 
dalyvauti VLIKo valdybos ar seimo atsto
vų kviestieji asmenys. Paprastai seime 
dalyvauja apie 80 asmenų, neskaitant vie
tos lietuvių-svečių.

Pagal tradiciją, VLIKo seimas vyksta 
vis kitoje vietovėje. Be New Yorko, posė
džiauta Bostone, Clevelande, Chicagoje, 
Detroite, Washingtone, Toronte. 1977 m. 
seimą VLIKo valdyba nutarė šaukti St. 
Petersburge, Floridoje gruodžio 3-4 d. d. 
Prel. J. Balikūnas, kuris žiemos mėnesiais 
gyvena Floridoje, yra sutikęs sudaryti ko
mitetą seimo paruošiamiesiems darbams 
atlikti.

VLIKo valdybos nariai sutarė visi da
lyvauti Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos iniciatyva ruošiamoje lietuvių, latvių 
ir estų demonstracijoje Washingtone rug
sėjo 24 d. Demonstracija vyksta ryšium 
su rudenį numatyta Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija Belgra
de. (ELTA)

PSICHIATRŲ KONGRESAS

Rugpjūčio 28 d. Honoluluose prasideda 
šeštasis Pasaulinės Psichiatrų Sąjungos 
kongresas, kuriam britų delegacija yra 
paruošusi tokią rezoliuciją:

,Pasaulinė Psichiatrų Sąjunga, atkreip
dama dėmesį į gausią medžiagą, rodan
čią, kad psichiatrija Sovietų Sąjungoje 
yra piktnaudojama politiniams tikslams, 
pasmerkia tokį elgesį kartu su (Britų Ka
rališkąja Psichiatrijos Kolegija ir kitomis 
organizacijomis“.

Iki šiol panašios rezoliucijos būdavo at
metamos. Tačiau šiais metais, po gausių 
disidentų (ypačiai V. Bukovskio) pasisa
kymų, rezoliucija gali būti priimta.

Mielą bičiulį V. IGNAITĮ žmonai 
ELENAI mirus, nuoširdžiai 

užjaučia

O. ir J. {Benderiai

Nuoširdžiai užjaučiame JULIJĄ 
MAKOVICKIENĘ, jos mylimai 

Mamytei Lietuvoje mirus
Nottingham© Lietuvių Moterų 

Draugija

Tauriam lietuviui, didžiam 
visuomenininkui, skautiškos 
idėjos rėmėjui ir buvusiam 

„Budėkime“ redaktoriui, 
mokytojui VIKTORUI 

IGNAIČIUI, jo mylimai žmonai 
mirus, reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir drauge liūdime
LSS Anglijos Rajono Skautų 

vadovai-ės, sesės ir broliai

Paskutinis Berlyno kalinys
Ryšium su Sovietų S-gos griežtu atsisa

kymu paleisti paskutinį nacių kalinį Ru
dolfą Hessą iš Spandau kalėjimo, „Daily 
Telegraph“ (rugp. 20 d.) išspausdino ži
nomo politinio rašytojo ir žurnalisto R. 
Conquest'o straipsnį, iš esmės nagrinėjan
tį Hesso bylą. Tuo būdu jis nori surasti 
psichologines priežastis, kodėl sovietai 
taip griežtai atsisako Hessą paleisti.

Pirmiausia nurodoma, kad Nuernbergo 
teisme Hessas nebuvo priskirtas prie pa
čių didžiųjų nacių nusikaltėlių, kurie bu
vo nuteisti mirties bausme. Dar mažiau 
jis galėjęs nusikalsti Sovietų S-gai, nes 
jis iš Vokietijos išvyko dar nacių-komu- 
nistų paktui tebegaliojant.

R. Conquest toliau įrodinėja, kad 
Nuemiberego tarptautinis teismas buvęs 
neteisingais pagrindais sudarytas. Jame 
buvęs atstovas Sovietų S-gos, kuri prieš 
penkerius metus buvo pašalinta iš Tautų 
Sąjungos už Suomijos užpuolimą.

Sovietų atstovas teisme I. S. Nikičenko 
iš viso nebuvęs profesionalas teisėjas, o 
tiktai Stalino pasirinktas įrankis, jo įsa
kymu nuteisęs Zinovjevą ir daugelį kitų 
nekaltų žmonių. Chruščiovo laikais buvo 
viešai paskelbta, kad garsioji Zinovjevo 
byla buvo sufabrikuota, teismo sprendi
mai iš anksto Stalino, Ježovo, o kartais 
net Kaganovičiaus nustatyti. Vienas so
vietų generolas savo atsiminimuose pa
skelbė, kaip Nikičenko jį visiškai nekaltą 
per penkias minutes „nuteisė". Tik po 
metų, įsikišus maršalui Budionyj, jis bu
vęs paleistas. Taigi, anot R. Conquest‘o, 
to teismo sprendimai iš viso buvę netei
sėti.

Straipsnio autorius iškelia ir Katyno 
bylą, klausdamas, kodėl Nuernbergo teis
mas niekė joje neapkaltino, nors pats fak
tas teisme net tris dienas (liepos 1-3 d.d., 
1946 m.) buvo minimas. Teismas Katyno 
žudynes pripažinęs karo nusikaltimu, nors 
(jei tai rusų darbas) tas nusikaltimas bu
vo padarytas (1940 m.) dar Sov. S-gai ne
kariaujant. R. Conquest taip pat klausia, 
kodėl šiandien niekas nebeieško Katyno 
nusikaltėlių, nors Sovietų S-goje dar vis 
nubaudžiami paskiri nacių kolaborantai 
ir Hessas tebelaikomas kalėjime?

Daugiau kaip prieš 20 metų Chruščio

Se/tfymos DIENOS
— Buvęs Canterbury arkivyskupas dr. 

Ramsey pasiūlė, kad popiežius turėtų bū
ti suvienytos anglikonų-katalikų Bažny
čios prezidentas.

— JAV žvalgybos žiniomis, Kinijos ap
siginklavimo technika yra atsilikusi apie 
15-20 metų nuo sovietinės.

— Viename Londono viešbutyje, besi
gelbėdamas nuo gaisro, užsimušė „varg
dienis princas“ Michael A. A. Grousins- 
ki — Giruzijos sosto įpėdinis.

— Stipriausias žemės drebėjimas šiais 
metais įvyko Indonezijos salose. Jis buvo 
stipriai pajustas ir už 2.000 mylių esan
čiame Perthe, Australijoje.

— Hamburge prieš pradedant demonst
ruoti viename kine filmą apie Hitlerį, trys 
vyrai surišo operatorių, o filmą apipylė 
rūgštimi.

— Prieš išvykdamas į šiaur. Korėją, 
prez. Tito praleido 6 dienas prie IBaikalo 
ežero Sibire.

— Kinijos komunistų partija turi 35 
milijonus narių.

— Jugoslavijos žurnalas „Komunistas“ 
aštriai pasisakė prieš jaunimą, kuris ma
siškai dėvi marškinius ir maudymosi ap
rangą su JAV ar Britanijos tautiniais 
simboliais.

— Egiptietis studentas Nasser ei Sahzli 
sumušė kanalo plaukikų rekordą. Iš Do- 
verio į Prancūziją jis nuplaukė per 8 vai. 
45 min. (ligšiolinis rekordas — 8 vai. 56 
min.).

— Buvęs Vokietijos kancleris W. 
Brandt specialiu laišku įspėjo savo vy
riausybę apie naujai pasireiškiantį nacių 
pavojų.

— Persijos šachas lankėsi Varšuvoje, 
kur jis buvo labai šiltai sutiktas.

— Naujai paskirtasis Airijos primatas 
dr. Thomas Fee yra suvienytos Airijos 
šalininkas, tačiau smerkia smurtą, neat
sižvelgdamas, kuri šalis juo naudojasi.

— JAV valstybės departamentas papra
šė teismo leidimo iškrėsti 200 dėžių, ku
riose galinčios būti supakuotos preziden
to Nixono užsienyje gautos dovanos. Vi
sos dovanos, vertos daugiau kaip 50 dol., 
yra valstybės nuosavybė.

— Didelės liūtys Londone padarė kele- 
tos tūkstančių svarų nuostolių Viktorijos 
ir Alberto muziejuje.

— Trys jauni vokiečiai parašė estradi
nę operetę „Hitler superstar". Joje vaiz
duojami Hitleris, Goebbelsas ir velnias.

— Pirmasis vieno svaro banknotas 
Anglijoje pasirodė 1797 m. Iki tol tik 5 sv. 
banknotai buvo popieriniai. Po N. metų 

vas buvo pasiūlęs prisiimti Katyno kaltę, 
visą atsakomybę už tai suveržiant Stali
nui. Bet jo bendradarbiai nesutiko. Kodėl 
iki šiai dienai yra pridengiamas Stalinas 
ir jo nusikaltimai? Straipsnio autorius 
mano, kad tai yra psichologinis reiški
nys. ’Prisiėmus vieną kaltę, reikės neiš
vengiamai prisiimti ir kitas. Esą norima 
parodyti, kad Hesso nusikaltimai prieš 
žmoniškumą yra didesni už Stalino gau
leiterio Suslovo nusikaltimus, neteisėtai 
okupuojant Baltijos valstybes. Net ir pats 
L. Brežnevas buvęs kiek laiko iš Rumu
nijos atplėštų teritorijų valdytoju. Taigi, 
Stalinas taip pat turėjo savo Hessus, bet 
Hitlerio Hessas turi atkentėti už jų visų 
kaltes...

SUĖMIMAI LIETUVOJE
„Financial Times“ (rugpiūčio 26 d.) įsi- 

dėjo savo korespondento Maskvoje D. 
Satter'o pranešimą, kuriame sakoma, kad 
disidentų persekiojimas iš Maskvos jau 
persimetė į Lietuvą. Rugpiūčio 24 d. su
imti du Helsinkio nutarimų vykdymui 
sekti grupės nariai — Viktoras Petkus ir 
Antanas Terleckas. (Mūsų turimomis ži
niomis Antanas Terleckas, kuris jau 
anksčiau buvo persekiojamas ir teisia
mas, šiai grupei nepriklausė. Red.).

Korespondentas pažymi, kad jie aibu 
yra inžinieriai. Taip pat nurodo, kad jau 
anksčiau abu yra buvę darbo stovyklose.

Suėmus šiuos du lietuvius, Helsinkio 
grupės areštuotų narių skaičius Sovietų 
Sąjungoje pasiekęs dešimtį žmonių. (Dr. 
Sacharovas savo spaudos konferencijoje 
minėji 12).

Smulkesnių žinių apie suėmimus tiki
masi gauti vėliau.

NEŽINOMA GENTIS
Grupė antropologų ir lingvistų Brazili

jos (džiunglėse aptiko indėnų gentį, apie 
kurios egzistavimą niekam dar nebuvo ži
noma, praneša Rumunijos telegramų 
agentūra Adžerpres. Gentyje gyvena iš 
viso 25 žmonės. Visi jie išsiskiria nepa
prastai aukštu ūgiu ir fizine jėga. Indėnai 
kalba lingvistams visiškai nežinoma kal
ba.

išleidžiami nauji vieno svaro banknotai.
— Suimtas už išeikvojimus buvęs Indi

jos gynybos ministras Bansi Lai.
— Per pirmąjį 1977 m. ketvirtį iš Ang

lijos emigravo 47.000 gyventojų, o imigra
vo — 31.000.

— Izraelio užs. reik, ministras Dayan 
buvo specialiai sukvietęs į ambasadą 20 
įtakingų Londono žydų, painformuoti juos 
apie Izraelio politinę padėtį.

— Europos Bendruomenės kraštuose 
vidutiniškai vienas žmogus iš 20-ties yra 
bedarbis.

— Nato kraštai reiškia pasitenkinimą 
dėl Kinijos nutarimo reorganizuoti savo 
karines pajėgas. Neoficialiai Kinija laiko
ma Nato sąjungininke.

— Sovietų ambasada atmetė britų par
lamento nario Rhodes James peticiją, ku
rią buvo pasirašę 1.500 žmonių. Peticijo
je prašoma išleisti pas Londone gyvenan
čią motiną jos vienuolikos metų sūnų Mi
šą Voihanskį.

— Dėl per didelių-kainų spiritinių gėri
mų pardavimas per paskutinius tris mė
nesius Anglijoje sumažėjo 28.8 procentus. 
Valdžia turėjo 30 mil. svarų mažiau pa
jamų.

— Pietinėje Persijoje vienas kaimietis 
pardavė su juo išsiskyrusią žmoną ir nu
sipirko .automobilį.

— Dr. Sacharovas Maskvoje pareiškė, 
kad iki šiol jau suimta 12 Helsinkio komi
teto narių arba jų simpatikų.
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II Dienos Kingswoode
Ekskursijos

Pirmojoje savaitės pusėje buvo numa
tytos dvi ekskursijos, o antrosios pusės 
vakarai buvo Skirti kultūrinėms pramo
goms.

Kai kurie dalyviai dar buvo Londono 
nematę, o mačiusieji norėjo dar kartą pa
sižvalgyti. Tad nors ir provizorinė kelio
nė autobusais buvo padaryta po miestą, — 
aplankyta viena kita įžymesnė vietovė, 
lietuvių bažnyčia ir L. Namai. Prie baž
nyčios esančioje svetainėje svečiai buvo

Rašytojas R. Gicdraitis-Spalis

pavaišinti arbata ir sumuštiniais, o Lietu
vių Namuose pavalgė vakarienę, apžiūrė
jo pačius namus, spaustuvę ir klubą. Tai 
buvo pirmas susipažinimas su Londono 
lietuvių centru, palaikančiu ryšius su vi
sų kraštų tautiečiais ir pagloboj ančių ne
suskaitomą daugybę per Londoną prava
žiuojančiųjų. Kokį jiems visa tai padarė 
įspūdį, tikėkimės išgirsti iš pačių Savai
tės dalyvių.

Antroji ekskursija buvo į L. Sodybą, 
pakelėj apiankant Windsoro pilį, o kai 
kuriems entuziastams pasiekiant dar ir 
universitetų miestą — Oxfordą. Ši dks- 
kursija i Britanijos lietuvių mažąją Lie-

Poetas Vladas šlaitas

ŠATRIJOS RAGANOS 
„SENAME DVARE“

Realistas, nesijaučiąs egoistas žmogus sarkas
tiškai pasityčioja iš idealiai nusiteikusios altruistės, 
ir mamatė pasijauča užgauta. Kėsinimasis į kito 
vidaus pasaulį, dargi liepsnojantį dideliais idealais, 
visuomet būva skaudus. Mamatė žino, kad Liudvi
ko neįtikins, o gyventi tik savo egoizmu, nenešda- 
ma nelaimingiesiems nė krislelio naudos, negali. 
Dvasinis konfliktas išauga didele pabaisa ir kelia 
nerimą. Mamatė jaučia, kad Liudvikui ne vistiek 
pat, „ar vienu chamu mažiau ar daugiau“, — tai 
daugiau akimirkos neapgalvotas išsišokimas; ta
čiau, kada tuo pačiu metu paliečiamas jų moterys
tės ryšys, — iš tikrųjų pradeda abejoti: „Gal tiesą 
sako Liudvikas, kad geriausiai man būtų, buvus vi
sai netekėjus... Rodos man vis, kad tikras mano 
pašaukimas buvo tas, kurį kitąsyk norėjau pasi
rinkti — gailestingosios sesers. Tuomet tikrai bū
čiau buvus patenkinta, nes būčiau visiškai pasi
šventusi paskirtam tikslui. Bet tėvai nė girdėti apie 
tai nenorėjo; persiskirti su manim visam amžiui, 
tai būtų buvęs jiems per sunkus smūgis. Sulaikė 
mane dar ir ta aplinkybė, kad pas mus nėra šari- 
čių ordeno — būčiau gavus darbuotis kitur, o aš 
taip norėjau šelpti savus žmonelius, kuriems nėra 
kas padedąs“.

Mamatei belieka „vienai svajoti“, ši tauri mo
teriška širdis neranda kitokio pasiteisinimo, kaip 
šį; „Ar aš kalta, Liudvikai, kad nesvajojame dvie
se!“ Dėl to ne teorija, o tikra praktika paremta ma

tuvą (kai kieno dar dvaru vadinamą) tu
rėjo specialų tikslą: dalyvauti skautų-jau- 
nimo stovyklos uždaryme ir paskutinia
jame lauže. Be to, Los Angeles taut, šokių 
ir dainų ansamblis dar prieš tai pasirodė 
gausiai susirinkusiai lietuviškai publikai.

Prieš didžiulį Sodybos pastatą, miško 

Rašytojas Kazimieras Barėnas

pašonėje tviskančio ežero panoramoje, 
ant vejos išsipylė tautiškai drabužiais ap
sirengęs jaunimo būrys. Tai Los Angeles 
„Spindulys“, džiuginęs dalyvius lietuviš
komis dainomis ir šokiais. Vėliau nugirs
ta kalbant, kad kai kuriems tautiečiams 
šis vaizdas net ašarą išspaudęs: lietuviš
koje žemėje, lietuviško kryžiaus šešėlyje, 
lietuviškas jaunimas šoka lietuviškus šo
kius ir dainuoja lietuviškas dainas. O 
publika 'jiems ploja, ploja...

Po vakarienės Sodybos kieme dauguma 
svečių dalyvavo skautų-įjaunimo stovyk
los uždarymo iškilmėse, įkur kalbėjo J. E. 
vysk. A. Deksnys ir Lietuvos atstovas V. 
Balickas. O prie laužo pasikartojo jauni
mo programa, kuriai vadovavo stovyklos 
dalyviai.

Dalis ekskursantų buvo nuvykę į Sody
bos pašonėj esančią M. ir P. Varkalų gra
žią buveinę. Malonūs šeimininkai gausų 
būrį svečių labai vaišingai priėmė, o vė
liau visus pristatė į Kingswood Hall.

Taip baigėsi Studijų savaitėje numaty
tosios oficialios ekskursijos, kuriomis, ro
dos, dauguma dalyvių buvo patenkinti. O 
Savaitės programai pasibaigus, dar žymi 
dalis persikėlė į Londoną, kuriame jau 
„ekslkursavo“ kiekvienas pagal savo nu
matytą programą.

matės pastaba ir Paulinai, tekančiai už nemylimo j 
žmogaus: „Paulinėle..., geriau pasišalinti nuo pat 
altoriaus, negu prikalti save visam gyvenimui prie 
nemylimo žmogaus“.

Mamatės siela instinktyviai veržiasi prie pla
čios dvasios žmonių. Liudvikas visu savo vidaus 
pasauliu jai svetimas. Su juo gali tiktai bendradar
biauti prižiūrint ūkį, tačiau drauge nebegali pinti

• /. Kuzmickis ■

bendrų minčių ir svajonių. Dėl to, kai tik sename 
dvare apsilanko Jonavičius, mamatė surengia su 
juo tikrą dvasinę šventę: svečias smuikuoja, ma
matė pianinu akomponuoja. Janavičius, anot Iru
tės, „labai mokytas ir artistas“ dvarininkas, žavisi 
mamatė. Ji jam imponuoja, nes yra „pilna karšto 
troškimo“, nes ir jai „skamba nesiliaudami dan
gaus garsai“, nes ir jai „negali jų užvaduoti nuo
bodžios žemės dainos“.

Tačiau. Liudvikas Jonavičiaus vizitais nepa
tenkintas. Neslepia džiaugsmo, kai tas ponas mu
zikantas išsidangina, nes, jo nuomone, ne viskas 
darytina, kas malonu. Mamatei ši pastaba sukelia 
skausmą, nes jaučia savo vyro pavydą. Tačiau ji 
trijų vaikų motina, jos sąžinė rami, ir sieloje iškyla 
naujas konfliktas: ar išsižadėti puikios muzikos va
landų, ar savo šeimą įtarimo šešėliu apgaubti. Ma
matė ilgai negalvoja. Jos kilnumas nepakenčia nė 
šešėlio įtarimų, ir tvirtai nusprendžia: „Jei taip, tai 
reikia jį įstumti į tolimiausį sielos kampelį ir de

Literatūros vakarai

Jau nuo ketvirtadienio vakaro prasidė
jo kultūriniai parengimai, kurie pasidali
jo ir užėmė visus likusiuosius vakarus.

Rašytojas R. Giedraitis-Spalis šauniai 
vadovavo literatūros vakarams, pristaty
damas publikai kiekvieną programos da
lyvį. (Neminėsime dėl vietos stokos visų 
dainų ir eilėraščių ir skaitytų kūrinių pa
vadinimų) pasitenkindami 'bendraty api
būdinimais ir klausytojų (reakcijomis).

Pirmoji pasirodė jauna rašytoja ir poe

tė (Vokietijoje laikinai gyvenanti JAV 
lietuvaitė) Eglė Juodvalkytė. Pradžioje ji 
paskaitė keletą nuotaikingų, moderniškų 
eilėraščių, o antroje dalyje pateikė efek
tyvaus turinio novelę, kurios stilių R. 
Spalis pavadino prancūzišku...

Londoniškis Vladas šlaitas, kaip ir vi
sada, pasirodė su labai savita poezija, ku-

Rašytojas Eduardas Cinzas

Rainiai —
Per karą (1942 m.) Lietuvoje buvo iš

leista knygelė „žemaičių kankiniai“. I už
sienį jos pateko nedidelis skaičius, šiais 
metais Kanadoje Hamiltono D. L. K. Al
girdo šaulių kuopa išleido antrąją origi
nalią, žymiai gausesnę laidą.

Jau pats leidinio (68 psl.) pavadinimas 
sako, kad čia kalbama apie prie Telšių 
esantį Rainių miškelį, lietuviškąjį Katy- 
ną, kuriame buvo nukankinti 73 Telšių 
kalėjimo kaliniai. Knygutės įžangoje K. 
Mockus rašo:

„Vienu tragiškiausiu bolševikinio siau
tėjimo momentu, be abejo, buvo tas, kurį 
turėjo išgyventi Telšių kalėjimo politiniai 
kalniai, nukankinti naktį iš 1941 m. bir
želio 24 į 25 d. Rainių miškelyje. Neap
rašomas sadizmas, kurį vadinti žvėrišku
mu būtų tikrai švelnu, čia pasireiškė ypač 
kraštutinėm formom. Tokių kankinimų 
būdų ligi tol buvome girdėję vieną ar ki
tą atskirai, bet čia jie visi buvo pavartoti 
iš karto, pačiom aštriausiom formom. Ir 
visa tai buvo daroma juk ne kieno kito, 
o jų nešamosios „laisvės", „darbo žmonių 
gerovės“ vardan.

Leidinio pradžioj pridėtas juoduose rė
muose kankinių sąrašas ir paaiškinimas, 
kad nors ne visų kalinių lavonus buvo ga
lima atpažinti, bet iš kalėjime rastojo są
rašo, kuris atitiko nukankintųjų skaičių, 
buvo galima nustatyti kankinių pavar
des. Ten pat nurodoma, kad kalinių skai
čiuje buvo du rusai. Trys kaliniai bandė 
bėgti, bet jie buvo nušauti prie Džiuginė- 
nų, o jų lavonai ten pat užkasti. Tad ben
dras nužudytųjų skaičius buvo 76.

Žvelgiant į šituos sąrašus ir skaitant 
apie sadistines žudynes, nejučiom per vei
dą nurieda ašara. Ypač, kai kankinių tar
pe atrandi giminių, pažįstamų gyventojų 
ir jaunų moksleivių pavardes. Visame 
baisume iškyla didysis, neatsakomas 
klausimas — už ką šie niekuo nekalti že

rtoje šį kairtą vyravo senatvės motyvas.
Rašytojas K. Barėnas paskaitė labai 

įdomią ištrauką iš rašomo ar jau parašy
to didesnio veikalo, apie kurį jis plačiau 
nepasisakė. Iš tos ištraukos padvelkė tra
dicinio Lietuvos kaimo (ar miestelio) 
dvasia, gal tik vienam Baronui tesuge
bančiam perteikti stilium. Klausytojai 
valandėlę pabuvojo su paprastais Lietu
vos žmonėmis, pergyveno gal jau užmirš
tas seniai praėjusiųjų metų akimirkas.

Tomas Venclova paskaitė savos poeti
nės kūrybos ir vertimų, nurodydamas, 
kad kiekvienas eilėraštis sukurtas tam 
tikra proga (pvz. Čekoslovakijos invazi
ja) ir jame slepiasi vienokios ar kiitokios 
alegorijos. Būdinga, kad poetas savo skai
tomuosius dalykus žinojo iš atminties, to
dėl jis sugebėjo juos perteikti publikai 
gana dramatiškai ir įtikinančiai.

Antrąjį vakarą pasirodė su savąja kū
ryba dar trys rašytojai: Irena Naudžiū- 
naitė-Joerg, Eduardas Cinzas ir R. Spa
lis. Jie visi paskaitė po vieną savo kūrinį 
— novelę, kurių, deja, dėl tuo metu laba: 
blogai veikiančio mikrofono ne visi klau
sytojai galėjo kaip reikiant nugirsti. (Ne
pakankamai gerai veikią mikdofona: ir 
kai kurių fotografų perdėtas šnirinėjimas 
buvo didžiausi techniški stabdžiai, kar
tais Iklliudę dalyviams sekti paskaitas ar 
klausytis meninės programos). Turima 
vilties, kad antro vakaro šaunieji litera
tai prisius savo skaitytuosius kūrinius ir 
jie pasirodys „E. Lietuvio“ atkarpoj. Tuo 
labiau, kad aiškiai girdėjusieji šių rašyto
jų kūrinius buvo jais susižavėję.

(bus daugiau)

vyniais raktais užrakinti, ne rodyti man — trejeto 
vaikų motinai“.

Pirmai progai pasitaikius, mamatė savo nusi
statymą praneša Jonavičiui: dabar turinti tiek įvai
raus darbo, kad negalėsianti dažnai okomponuoti. 
Galima suprasti, kad šitokios mamatės nuolaidos 
nebuvo lengvos, tačiau ji labiau brangino šeimos 
garbę, nei savo malonumus.

Negalėdama atverti Liudvikui sielos ar pasi
kalbėti su platesnės dvasios žmogumi dėl nepagrįs
tų vyro įtarinėjimų, mamatė visą sielą atiduoda 
vaikams. Ne tik juos moko ir auklėja, bet kartkar
tėmis su jais pasidalina pergyvenimais. Vaikai grei
tai supranta mamatę ir visa siela priima jos įtaką, 
nujausdami, kad viena mamatė yra jų tikras ange
las sargas, kad ji viena jiems padeda kebliuose si
tuacijose.

Tiesa, vaikai ne visuomet supranta mamatės 
vidaus pasaulį. Kai ji kalba apie amžiną sielos il
gesį, Niką mano, kad ji ilgisi tolimų kraštų ir už
augęs žada ją nuvežti „toli į užsienį“, į Paryžių ir 
Peterburgą. Niką pasiryžęs būti riteriu ir stengia
si vykdyti mamatės pastabą, kad „kas nori būti ri
teriu. tas jau iš anksto turi prie to rengtis“.

Labiausiai mamatės idėjomis persiėmusį Iru
tė. Ji bijo net pagalvoti, kad mamatė kada nors nu
mirs ir stengiasi visur ją sekioti. Stebi mamatę prie 
pianino, nakties vienumoje, svečiuose ir tėvo 
draugėje. Visa širdimi prisirišusi prie mamatės, 
kaip didžiausią nelaimę sutinka Karusios pasiūly
mą pasiimti pas save. Vienintelė viltis belieka ma
matė, ir šį kartą įvyksta tai, ko norėjo: pasilieka 
namuose. (bus daugiau)

lietuviškasis Katynas
maičiai turėjo aplaistyti gimtąją žemę 
savo krauju?

Nors pačiame leidinyje tatai ir nėra iš
ryškinta, bet jame yra lyg ir du skyriai: 
Rainių miškelio tragedija ir tos tragedi
jos aukų trumpos biografijbs su nuotrau
komis.

Pirmoje dalyje randame paskutinių 
dienų Telšių kalėjime aprašymą, įvykius 
mačiusių liudininkų parodymus, pa
smerktųjų testamentą, tragedijos aukų 
suradimą, teismo medicinos protokolo iš
traukas ir kankinių laidotuves.

Smulkiai pavaizduoti budelių egzekuci
jas neįmanoma, nes gyvų liudininkų nėra 
likę. Ką iškentėjo nelaimingosios tų bude
lių aukos, galima matyti i’š teismo medi
cinos protokolų, kurie buvo surašyti kiek
vienam lavonui atskirai. Štai tik vienas 
pavyzdys:

„Visas galvos kiaušas sutreškintas, de
formuotas. Iš galvos dešinės pusės, tarp 
kaktdkaulio ir smilkinio kaulų yra nely
giais kraštais žaizda. Iš nosies ištekėjęs 
kraujas. Oda nulupta. Smegenys ištryš
kę. Ties dešiniu lūpų sujungimu yra dur
tos dvi žaizdos, 10 cm gilumo. Apatinis 
žandikaulis sutriuškintas. Šone iš deši
nės pusės po ranka yra mušimo žymės. 
Lyties organa: sumušti, kraujas išsiliejęs. 
Rankų galūnės nušutintos ir subrūžuotos. 
Lavono dėmės stipriai išreikštos." Ir taip 
— visi aprašymai vienas už kitą baises
ni.

Pajutę karo pradžią ir išsivadavimo 
galimybę, vienos kameros kaliniai adiumi- 
nijaus dubenėlyje išraižė lyg ir savo tes
tamentą. Ten, be kita ko, sakoma: „Mes, 
trylika politkalinių, bolševikų aukos, sė
dėdami Telšių kalėjimo 10-je kameroje, 
beviltiškai laukiame išganingos laisvės, 
kaip .briedžiai, ištroškę šaltinio vandens“.

Deja, tos išganingos laisvės jie nei vie
nas nebesulaukė. Vietoje jos Rainių miš
kelyje artimieji pritvirtino lentą su už
rašu: „Šioje vietoje 1941 m. birželio 24 d. 
naktį okupantai bolševikai negirdėtu 
žiaurumu nukankino 73 Žemaičių žemės 
sūnus“. Lietuvių Enciklopedijos žiniomis, 
ši lenta dabar yra pašalinta, o prie bend
rojo kankinių kapo Telšių kapinėse karo 
metu nebebuvo spėta paminklo pastatyti. 
M. L. T. Enciklopedija Rainių tragedijos 
visiškai nemini.

Žvelgdatmi į kankinių nuotraukas ir 
skaitydami jų trumpas biografijas mato
me, kad tai nebuvo žymūs politiniai vei
kėjai, aukšti valdžios pareigūnai ar bur- 
žujai-dvarininkai, o paprasti ūkininkai, 
mokytojai, darbininkai, moksleiviai. 
Skaudžiausia gal tai, kad, kaip įžangoje 
sakoma, „dalis mūsų tautiečių mėgo kai
šioti liežuvį, skųsti savo brolius, juos 
įdavinėti“.

Prisimenant, kad Rainių miškelis nėra 
vienintelė žudynių vieta, leidinio auto
riai padarė naudingą darbą, primindami 
mums ir pasauliui apie ils dalies pamirš
tą lietuviškąjį Katyną — Rainių miškelį.

J. Baltm.

„AMERIKIETIS RAUDONOJOJE 
SKAISTYKLOJE“

Tokiu pavadinimu „Chicago Tribūne“ 
fepausdino F. Kaputo straipsnį apie lie
tuviškos kilmės amerikietį, įstrigusį Sov. 
Sąjungoje.

Jonas Jodvalkis (Juodvalkis?) ir jo vy
resnioji sesuo Lorena buvo dar maži vai
kai, kai motina juos atsivežė Lietuvon 
1930-tais metais. Jie ir šiandien čia gyve
na, lyg kokie sovietinės valstybės belais
viai, nors abu yra gimę Čikagoje ir yra 
Amerikos piliečiai pagal Jungtinių Valsti
jų įstatymus. Jų nelaimei, pagal sovieti
nius įstatymus jie laikomi Tarybų Sąjun
gos piliečiais, o tai ir sukliudė jiems iki 
šiol repatrijuoti Amerikon. Jonas Jodval
kis ir jo sesuo jau dvidešimt metų kas
met prašo išvažiavimo vizos. To paties 
siekia jų šeimos nariai Amerikoje ir Vals
tybės departamentas jau nuo 45-ųjų me
tų, bet visos pastangos atsimuša į dažnai 
žiaurią ir įnoringą sovietinę biurokratiją.

Kai šiemet kovo mėnesį Maskvoje lan
kėsi Valstybės sekretorius C. Vance, jis 
perdavė sovietiniams atstovams sąrašą su 
trimis šimtais šešiasdešimt šešiomis pa
vardėmis asmenų, kuriems Amerika pra
šo emigracijos leidimo. Vance’s sąraše 
buvo įrašyti iir Jonas Jodvalkis, jo sesuo 
Lorena bei jų šeimos. Tačiau ir Vance's 
asmeninis prašymas kol kas neatnešė jo
kių vaisių. 'Bent taip teigia prieš porą sa
vaičių brolį ir seserį Lietuvoje aplankiu
si jų sesuo či'kagietė vienuolė Berta Jod
valkis. Sovietinė valdžia paprastai nelei
džia emigruoti asmenims, dirbusiems gy
nybos pramonėje, tačiau nei Jonas Jod
valkis, įrankių gamintojas Kaune, nei jo 
sesuo Lorena, vienos Kauno ligoninės tar
nautoja, niekad nedirbo tokio darbo, ku
ris liestų Sovietų Sąjungos saugumą.

Sesuo Berta taip pasakoja apie savo 
šeimos likimą. Prieš 47-rius metus ji pa
siliko su tėvu Čikagoje, o motina su pen
kiais vaikais išvyko Lietuvon. Euivo sun
kūs krizės metai, todėl tėvas norėjo, kad 
šeima gyventų laikinai Lietuvoje ir rėmė 
ją pinigais. Prasidėjus Europoje karui, 
trys vyresnieji vaikai grįžo Amerikon ir 
stojo kariuomenėn. Motina liko Lietuvoje 
su dviem jaunesniais vaikais Jonu iir Lo
rena. Kai Jonas, šaukiamas į sovietinę ar
miją, atsisakė jom stoti kaip Amerikos pi-
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Lietuva tarptautinėje bendruomenėje
Dr. A. Gerutis

(Santrauka paskaitos, skaitytos Studijų 
Savaitėje)

Savo paskaitoje dr. A. Gerutis atkreipė 
dėmesį į tai, kad mes, lietuviai tremtyje 
lygiu būdu kaip ir kitų baltų tautų — lat
vių ir estų — nariai, laikome tarytum sa
vaime suprantamu dalyku, kad dar ir 
šiandien, praėjus daugiau kaip 37 metams 
nuo (Baltijos valstybių okupacijos, JAV ir 
daugelis kitų vakarų pasaulio valstybių 
vis dar nepripažįsta .Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos. Nepripažinimo aki
vaizdi išdava yra ta, kad Vašingtone ir 
kitur veikia Lietuvos diplomatinės atsto
vybės, tiesa, kai .kur su daugiau ar ma
žiau apkarpytomis teisėmis.

Referentas betgi pastebėjo, kad tokia 
džiuginanti būklė nėra savaime supranta
ma. Priešingai, tarptautinė teisė ir diplo
matinė istorija lig šiol nežinojo tokio at
sitikimo, kad praslinkus 37 metams nuo 
valstybės okupacijos, toliau galėtų veikti 
okupuotosios valstybės cficiališkai pripa
žintos diplomatinės ir konsulai inės atsto
vybės. Prelegentas išvedė, kad ne pripaži
nimo priežastys glūdi giliau, ne kaip vie
nas kitas mano. Jis savo padkaitoje ir 
ėmėsi panagrinėti tokio fenomeno atsi
radimą.

Vilniškė Lietuvos Taryba pir.T.o'o pa
saulinio karo metu ne tik siekė paskelbti 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, bet 
ir viską darė, kad laimėtų atsistatančios 
valstybės pripažinimą ir tuo pačiu įves
dinimą į tarptautinę 'bendruomenę. Paaiš
kinęs pripažinimo sąvoką bei jos padari
nius tarptautinėje teisėje ir nurodęs į dvi 
tos sąvokos kategorijas (de facto ir de 
jure), prelegentas išvedė, kad Taryba, 
greičiausia, skyrė pripažinimui net per 
didelę reikšmę. Ji už pripažinimą buvo 
sutikusi, kad Lietuva sueis su Vokietija į 
„amžiną tvirtą sąjungą“ ir pasirašys mui
tų, pinigų, susisiekimo ir karo sutartis. 
Tokia kaina aiškiai buvo per aukšta, nes 
ji būtų pavertusi pačią nepriklausomybę 
iliuzorine.

Kai Berlynas net ipo tekių pažadų delsė 
Lietuvą pripažinti, Taryboje didėjo opozi
cija. Pati vilniškė institucija suskilo. Vie
nybė buvo sugrąžinta, paskelbus Vasario 
16 aktą, (kuriuo deklaruojama besąlyginė 
nepriklausomybė, santykių nustatymą su 
kaimynais, taipgi ir su Vokietija, palikus 
Steigiamajam .Seimui. Išdėstęs, kokiomis 
aplinkybėmis kaizerinė Vokietija pripaži
no .Lietuvą, dr. Gerutis pabrėžė, kad Vo
kietija buvo pati pirmoji pripažinusi nau
jai atsiradusią valstybę. Pripažinimo ak
tą respektavo taip pat po revoliucijos su
sidariusi Vokietijos respublika.

Taryba stengėsi, kad Lietuvos valstybę 
pripažintų ir Sovietų Rusija. Tačiau ru
sai ne 'tik nepaisė jų pačių paskelbtojo 
laisvo tautų apsisprendimo principo, bet 
siuntė raudonosios armijos pulkus Lietu
vai užimti. 1918 m. gruodžio mėn. įbuvo 
paskelbta Lietuvos „revoliucinė sovietų 
respublika“, (kurią Rusija tuojau pat pa
siskubino pripažinti. Bet įtuo tarpu, kai 
Vasario 16 Lietuva nusikratė vokiškosios 
„globos“, kaipsukiškoji sovietų valdžia rė
mėsi išimtinai raudonosios armijos dur
tuvais. Ji negalėjo įleisti šaknų, nes buvo 
svetimos valstybės įrankis.

Pagaliau Maskva buvo priversta pripa
žinti savo eksperimento nesėkmę ir pasi
rašyti 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartį. 
Pagal ją Sov. Rusija „gera valia visiems 
amžiams“ .pripažino Lietuvos, valstybės 
nepriklausomybę.

.Daug sunkiau sekėsi laimėti didžiųjų 
vakarų valstybių — Prancūzijos, D. Bri
tanijos ir Italijos (kartu su Japonija) pri
pažinimą. Lietuvos delegacija Paryžiaus 
taikos konferencijoje grįžo tuščiomis ran
komis. Prancūzija, pasidariusi .Lenkijos 
sąjungininkė, be atodairų rėmė lenkų už
mačias vienokia ar kitokia forma atgai
vinti istorinę uniją su lietuviais, gudais ir 
ukrainiečiais. Iš tokio svaičiojimo kilo 
liūdnos atminties Želigovskio „maištas“. 
Ir Tautų Sąjungos pastangos išspręsti Vil
niaus konfliktą (vad. Hymanso projek
tai) kyšiojo mintis susieti Lietuvą su .Len
kija savotiSkais unijiniais saitais.

Pagaliau tik po beveik ipenkerių metų 
didžiosios valstybės pripažino 1922 m. pa
baigoje Lietuvą de jure. Net ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės tiktai 1922 m. vasarą

AMERIKIETIS SKAISTYKLOJE

(Atkelta iš 2 psl.)
lietis ir paprašė leidimo grįžti Amerikon, 
valdžia ijį ir seserį suėmė, išlaikė aštuo
nis mėnesius kalėjime, paskui išvežė į Si
birą, kur išbuvo sunkiųjų darbų stovyk
lose vienuolika metų.

Po Stalino mirties jiems buvo leista su
grįžti Lietuvon. Visos jų Amerikoje gyve
nančio tėvo pastangos, pradėtos tuojau po 
karo, atsiimti juos pas save, kaip minėta, 
liko (bevaisės. Šiuo metu vienas Jodvalkių 
brolis gyvena Aliaskoje, kitas Floridoje; 
viena sesuo Bostone ir kita Čikagoj. Pats 
Jonas Lietuvoje sukūrė šeimą, augina du 
berniukus ir dukrą. Jo sesuo Lorena taip 
pat turi .šeimą, augina dvi dukras. Nese
niai juos aplankiusi čikagietė sesuo Ber
ta pasakoja, kad abi šeimas sovietinių 
valdžios organų skriaudžiamos dėl savo 
noro išvykti pas savo gimines Amerikon.

L 

ryžosi pripažinti Lietuvą, čia daug padė
jo Amerikos lietuviai, surinkę vieną mi
lijoną parašų ir reikalavę Lietuvos pripa
žinimo.

Pasak prelegento, Lietuva vėlokai buvo 
įvesdinta į tarptautinę bendruomenę kaip 
pilnateisis jos narys ne dėl ko kito, kaip 
dėl buvusių unijinių ryšių su Lenkija.

Tačiau 1940 m. Lietuvai buvo užkarta 
nauja unija, šį kartą Sov. Sąjungos ribo
se. Pasakoms a.pie „savanorišką“ įsijun
gimą į Sov. Sąjungą mažiausiai tiki pati 
Maskvą. Kremlius, susitaręs su Hitleriu, 
pasinaudojo proga užgrobti Baltijos vals
tybes ir palju.ngti jas rusiškajam imperia
lizmui, pridengus agresiją „liaudies iš
laisvinimu iš kapitalizmo“.

Kaip pasaulis reagavo į maskvinę anek
siją? Prieš atsakydamas į tą klausimą, dr. 
Gerutis nusakė aneksijos sąvoką tarptau
tinės teisės požiūriu. Aneksija reiškia sve
timos teritorijos, vienpusišką pasisavini
mą. Kad aneksija įgytų teisinį pagrindą, 
reikia, kad tarptautinė (bendruomenė tokį 
aktą pripažintų. Tiesa, ne tik nacių Vo
kietija pripažino Lietuvos įjungimą į so
vietų imperiją, bet ir karo metu vokiečių 
kontroliuotoji prancūzų kolaborantų vy
riausybė ir fašistinė Italija. Visas likusis 
vakarų pasaulis, su mažomis išimtimis, 
atsisakė Maskvos įvykdytą aneksiją pri
pažinti, pirmoje vietoje Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Kad tokia vakarų demok
ratinių valstybių 'laikysena nebuvo atsi
tiktinė, patvirtina jau vien tas faktas, kad 
dar ir šiandien, po daugiau kaip 37 me
tų nuo sovietų okupacijos, tos valstybės 
esmėje nepakeitė savo laikysenos.

Prelegentas nurodė į tokios laikysenos 
priežastis. Dar 1928 m. Paryžiuje (buvo

Sdaitgiaju fališkai
VERTA BUVO ATVYKTI

Iš lietuviškųjų studijų savaitės Londo
ne parsivežėme visą glėbį įspūdžių. Atro
do, būtų pravartu čia jais pasidalinti ir su 
visais „E. Lietuvio“ skaitytojais, išsisklai
džiusiais ne tik Valk. Europos, bet ir toli
mų užjūrių kraštuose, dėl įvairių priežas
čių negalėjusių toje studijų savaitėje da
lyvauti.

Mudu su žmona, į tą savaitę susiruošę 
pirmą kartą, parsivežėme neužmirštamų 
įspūdžių ir tvirtą pasiryžimą ateityje, kol 
tik sveikata leis, nė vienos studijų savai
tės, (kur jinai bebūtų rengiama, neapleis
ti.

Pagrindinė studijų savaitės sėkmė glū
di rengėjų sumanyme vietą sąskrydžiui 
parinkti kiek toliau nuo Londono centro, 
dideliame, uždarame parke, kas susibūru- 
siems lietuviams teikė iliuziją grynai lie
tuviškos aplinkos, kurios mes, svetimųjų 
tarpe išbarstyti, taip godžiai pasigenda
me.

Nakvynė ir patalpos (Colegijos Cam
pus) puikios.

Maistas labai geras. Prie jo skanumo 
prisidėjo ir angliško personalo mandagus 
ir malonus patarnavimas. Prie gero baro 
pasisekimo prisidėjo neabejotinai labai 
žmoniškos kainos.

O ką bekalbėti apie rengėjų pastangas 
mūsų viešnagę (Londone padaryti visapu
siškai malonia. Jiems tai pavyko visu 100 
procentų ir dar su kaupu. Gilų įspūdį 
mums padarė labai dosniai ir puikiai su
rengtas priėmimas Londono lietuvių na
muose ir sekančią dieną puikiai suorga
nizuota iškyla su vaišėmis lietuvių sody
boje, kuria Anglijos lietuviai tikrai gali 
didžiuotis, nes vangu kur kitur pasaulyje 
lietuviai turi įsigiję tokius rūmus.

Aš čia negvildensiu studijų savaitės pa
skaitų ir diskusijų, nes tai būtų medžiaga 
ilgam straipsniui. V. Natkevičiui darniai 
moderuojant, jos buvo visos įdomios ir 
visą laiką turėjo gerą auditoriją. Jau vien 
tik dr. Štromo ir poeto Venclovos prane

pasirašytas Kellogo paktas, pavadintas to 
meto JAV užsienių reikalų ministro var
du. Paktu (kanas, kaip politikos priemonė, 
buvo paskelbtas už įstatymų ribų. Nors 
paktas nenumatė sankcijų, bet jo povei
kis buvo toks stiprus, jog Nuernbergo 
teismas, teisdamas karo nusikaltėlius, 
tarp kita pasirėmė ir Kellogo paktu. Be
je, paktą pasirašė ir Sov. Sąjunga...

Amerikos laikysenos negalėjo nepa
veikti ir kita doktrina, turinti Stimsono 
doktrinos vardą. Henry Stimson, Ameri
kos valstybės sekretorius (užsienių reika
lų .ministras), kai tarp Japonijos ir Kini
jos prasidėjo karo veiksmai, 1932 m. sau
sio mėnesį paskelbė, kad Amerika nepri
pažins teritorinių pakeitimų, įvykdytų ka
rinių priemonių pagalba.

Amerikos užimtajai pozicijai įtakos tu
rėjo ir vad. Saavedra Lamas doktrina. 
Šis argentiniečių politikas, 1932-38 m. bu
vęs užsienių reikalų ministru, 1933 m. pa
siūlė Amerikos žemyno valstybėms pasi
rašyti sutartį, smerkiančią karą bei kito
kį smurtą. Kai raudonoji armija 1940 m. 
vasarą užėmė Lietuvą, o paskui Maskva 
užmaskavo smurtą tariamais „liaudies 
seimo“ nutarimais įsijungti į Sov. Sąjun
gą, to meto amerikiečių užsienio politikos 
vadovas Summer Welles vyriausybės var
du pareiškė, kad Amerika nepripažįsta 
sovietinio smurto, netiesioginiai užsimin
damas ir apie minėtąją Saavedra Lamas 
doktriną.

Dr. Gerutis dar paminėjo, kad Ameri
kos vyriausybės neigiamas nusistatymas 
Maskvos smurto atžvilgiu įtaigojo ir kitas 
vakarų demokratines valstybes. Pvz. D. 
Britanija karo metu pasirašė su Sov. Są
junga bendradarbiavimo sutartį ir buvo 
pavojus, kad britai sustabdys Lietuvos 
atstovybės Londone veikimą. Tačiau ame
rikiečių pavyzdys paveikė britus ir atsto
vybė nebuvo uždaryta, nors jos veikimo 
galimumai yra riboti.

Prelegentas pareiškė pasitenkinimą, kad 
teisiškai Lietuvos valstybė dar tebeegzis
tuoja ir, jeigu ji vėl atgautų nepriklauso
mybę, ji nebūtų laikoma nauja valstybe. 
Tarptautinės teisė? literatūroje Baltijos 
valstybių būklė nuolat svarstoma ir, jų 
atsitikimu pasirėmus, gimsta net naujos 
sąvokos, nepripažįstančios aneksijos kaip 
nesuderinamos su galiojančiomis teisinė
mis normomis. Iš didžiųjų valstybių vie
na Sov. Sąjunga laužo tas normas.

ILaigdamas prelegentas suminėjo dau
gybę tarptautinės teisės žinovų, kurie sa
vo veikaluose yra pareiškę nuomonę, kad 
Maskvos smurtas prieš Lietuvą bei kitas 
Baltijos valstybes nėra panaikinęs tų 
valstybių teisinės egzistencijos. Tai pa
drąsina mus kovoje už valstybės nepri
klausomybės atgaivinimą. Ypač gausioji 
lietuvių emigracija Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gali įtaigiai prisidėti, kad Bal
tijos valstybių klausimas ir toliau liktų 
atviras, kol baltų tautoms nušvis naujos 
laisvės aušra.

šimų pasiklausyti verta buvo tūkstantį 
kilometrų sukarti.

Neužmirštamos ir baigminės pamaldos 
vietos parapijos bažnyčioje, kurias atlai
kė su asista vysk. A. Deksnys. E'ažnyčią 
pripildė lietuviai.

Kai sugaudė galingu unisonu Pulkim 
ant kelių (vargonais palydint prof. Vasy- 
liūnui), pasijutome visi tarytum grįžę į 
Lietuvą.

Už tai, kad 24-oji studijų savaitė liks 
neužmirštama mums iš viso pasaulio su
sirinkusiems, padėka priklauso Anglijos 
veikėjams: Vilčinskų šeimai, Jurui, Žu
kauskui, Makūnui, Tričiui, Tamošiūnui, 
Motuzai, Lietuvių Sodybos vadovybei ir 
visiems tyliesiems bendradarbiams, kurių 
mums neteko pažinti. Didelis dėkui ir Los 
Angeles lietuviškojo 'šokio ir dainos an
sambliui „Spindulys“ už gražų pasirody
mą Sodyboje ir koncerte bei daininin
kams, praturtinusiems koncerto programą 
puikiomis dainomis.

Širdingas ačiū.
E. ir V. Vilkutaičiai

P. S. Ryšium su šiuo atsiliepimu pra
šoma paskelbti, kad Studijų Savaitės 
pagalbinio komiteto (Londone) sudėtis ir 
pareigomis pasiskirstymas buvo toks: 
pirmininkas — Aleksas Vilčinskas, vice- 
pirm. — Klemensas Tamošiūnas (tvarkė 
pramogų reikalus), iždininkas — Paulius 
Tričys (tvarkė ekskursijų reikalus), in
formacija — Juozas Lūža, sekretorius ir 
reikalų vedėjas — Juozas Vilčinskas.

SACROSONG 77
Rugsėjo 15-18 d. d. Kalisze, Lenkijoje 

ruoilšamas devintas religinio meno festi
valis — Sacrosong 77. Jo direktorius kun. 
Jan Palusinski išsiuntinėjo kvietimus 
Lenkijos, lenkų emigrantų ir kitų kraštų 
rašytojams, kompozitoriams ir poetams 
dalyvauti su savo kūryba festivalyje. 
Kartu išsiuntinėtas atsišaukimas,, raginąs 
drąsiai pasisakyti už pagrindines žmogaus 
teises.

„ AUŠRA44
(Nr. 6)

ZIETELOS LIETUVIŠKA SALA

Apie 240 kilometrų į pietus nuo Vil
niaus ir apie 20 kilometrų už Nemuno, 
buvusioje Naugarduko apskrityje (dabar 
Gardino srityje) yra Zietelos miestelis. 
Zietelos apylinkėse prieš pirmą pasaulinį 
karą buvo keli sodžiai, kuriuose žmonės 
kalbėjo lietuviškai, 'būtent: Zasėčiai, Pa
giriai, Narčiai, Kurpešai, Dainava ir kiti.

Prof. E. Volteris Zietelos dvaro inven
toriaus 1580 metų sąrašuose rado lietuviš
kų pavardžių ne tik minėtuose sodžiuose, 
bet ir pačioje Zieteloje, Strėloje (9 km į 
vakarus nuo Zietelos), Aleknavičiuose ir 
kitur. 1886 metų valdinė statistika rado 
Zietelos apylinkėje 1.156 lietuvius. Ta
čiau Seimuose leidžiamas laikraštis Šalti
nis 1910 metų Nr. 31 rašė, kad Zietelos 
parapijoje yra apie 2.000 lietuvių, kurie 
drąsiau ėmė ginti savo kalbą, dainuoja 
lietuviškas dainas ir vaikus moko kate
kizmo lietuviškai.

Prof. K. (Būga, apsilankęs čia 1906 m., 
pažymi, kad lietuviškai susikalbėti gali
ma buvę vien Zasėčiuose su 400 gyvento
jų, o i(kta tiek lietuviškai nors nekalbėję, 
bet supratę. 1921 m. rudenį Zasėčių kai
mo gyventojai nepriėmė lenkų valdžios 
atsiųstos mokytojos lenkės, o, pasikvietę 
lietuvį mokytoją, jie įsteigė lietuvišką 
mokyklą ir išgavo jai leidimą. 1933 m. čia 
lankęsis A. Valaitis rado Zasėčiuose dar 
31 'šeimą, kalbančią tarp savęs ir su sa
vo vaikais lietu visikai (95 suaugę ir 25 
vaikai) ir 80 šeimų, kuriose senieji kal
bėję lietuviškai, o jaunimas daugiau gu
diškai (245 suaugę ir 175 jauni), tačiau 
visos kitos 67 šeimos (309 asmenys) lie
tuviškai nekalbėję.

A. Vidugiris apie 1959 m. Zietelos salo
je dar rado du sodžius — Zasėčius ir Pa
girius, kuriuose kalbėta lietuviškai. Vien 
Zasėčių sodžiuje buvę apie 30 žmonių, 
mokančių ir kalbančių lietuviškai, o su
prantančių (lietuviškai trigubai daugiau. 
(A. Vidugiris. Kai kurios Zietelos tarmės 
ypatybės. 'Lietuvių kalbotyros (klausimai, 
1959 m., II sąsiuvinys). Bet neseniai mus 
pasiekė žinia, kad 1969 m. Zietelos saloje 
išmirė paskutiniai seneliai(-ės), kalbėję 
lietuviškai.

Zietelos lietuvių kalba ir tarmė jau se
niai sudomino ne tik Lietuvos, bet ir ki
tų (kraštų kalbininkus. Zietelos kalbą ir 
tarmę tyrinėjo E. Volteris (apie 1888 m.), 
estų (kalbiTinkas P. Arumas, Jurgis Geru
lis, norvegas Chr. Stangas (apie 1930 m.) 
ir kiti. Po antrojo pasaulinio karo Ziete
los lietuvių tarmę tyrinėjo A. Vidugiris, 
kuris iš surinktos medžiagos apgynė di
sertaciją.

Zietelos lietuvių kalbos sala rodo, iki 
kur siekė etnografinės Lietuvos teritori
ja. Už Zietelos miestelio apie 15 km į pie
tus teka Ščaros upė, ir .kalbininkai išaiš
kino, (kad Ščara yra suslavintas žodis ska
ra.

Zietelos lietuviška sala, išsilaikiusi ne 
vieną (šimtą metų, greitai sunyko mūsų 
laikais. Kas prisidėjo prie greito jos su
nykimo?

Minėtame straipsnyje A. Vidugiris ra
šo: „Pasak vietinių žmonių prie lietuvių 
kalbos nykimo čia stipriausiai prisidėjusi 
lenkų okupacijos metais varyta lietuvių 
kalbos draudimo ir niekinimo akcija... 
Nemaža lietuvių išvažinėje ir žuvę karo 
metu, kita dalis pokario metais užsirašė 
lenkais ir išvažiavo į Lenkiją.“

Pokario metais Zietelos lietuvių tauti
nei mažumai egzistavimo sąlygos, aišku, 
nebuvo geresnės, kaip (kitur Baltarusijo
je. Zietelos lietuviai neturėjo nei lietuviš
kos mokyklos, nei spaudos, nei kitų prie
monių, kurios palaikytų 'tautinę gyvybę. 
Be to, jie toli atsikirti nuo pagrindinės 
tautos dalies.

Mus nelabai džiugina žinia, kad A. Vi
dugiris apgynė disertaciją ir kad Zietelos 
lietuvių tarmė aprašyta, nes pačios tar
mės atstovų jau nebėra. 1969 metai mūsų 
tautos istorijoje bus įrašyti kaip lietuvių 
tautos dalies laidotuvių metai. Du labai 
skaudūs lietuvių tautos istorijoje faktai 
įvyko mūsų akyse:

1944 m. buvo Rytprūsių lietuvių galuti
nio sunaikinimo metai, o
1969 m. — Zietelos lietuviškos salos su
nykimo metai.
Dabar ateina eilė Lazdūnų lietuviškai 

salai... Lietuvių apgyvendinti plotai vis 
labiau siaurėja mūsų dienomis. Ir tai 
vyksta 'tuomet, kai oficialiai skelbiama, 
jog Tarybų Sąjungoje yra sudarytos visos 
sąlygos tautų augimui ir klestėjimui. (E)

V. NOREIKA APIE KONCERTUS 
AUSTRALIJOJE

.Solistas Virgilijus Noreika kartu su 
žmona pianiste šešias savaites lankėsi 
Australijoje ir surengė keturis koncertus. 
„Tiesoje“ jis aprašė savo kelionės įspū
džius, kurie šitaip užbaigiami:

„Į koncertus susirinkdavo lietuviai emi
grantai, žiūrovų tarpe buvo nemaža kitų 
Australijos gyventojų. Po vieno koncerto 
prie manęs priėjo būrelis konservatorijos 
studentų ir paprašė palikti jiems ypač pa
tikusios A. Raudonikio dainos „švelnu
mas" gaidas. Daug gražių valandėlių pa
dovanojo pažintys su Australijos žmonė
mis, su kultūros veikėjais, su tautiečiais. 
Esu dėkingas visiems, kurių svetingumas 
lydėjo viešnagėje. Tai buvo išimtini, nau
dingi susitikimai.“

APDOVANOTI MOKSLO IR MENO 
ŽMONĖS

Lietuvos KP ir Vyriausybė vadinamo
siomis respublikinėmis premijomis apdo
vanojo didelį būrį mokslo, technikos, li
teratūros ir meno darbuotojų. Iš plačiau 
besireiškiančių ir laibiau žinomų mokslo 
ir meno žmonių apdovanoti šie asmenys:

prof. dr. (kibernetikos) E. Vilkas, doc. 
(filologas) J. Pikčlingis, filosofijos dr. R. 
Plečkaitis, chemijos d'r. D. Poškus, 'kalbi
ninkas K. Ulvydas, filologas V. AlmJbra- 
zas, dail. K. Bogdanas, kompozitorius S. 
Vainiūnas, solistė iB. Grincevičiūtė, dail. 
A. Kučas, poetas E. Matuzevičius ir kt.

Apdovanotųjų tarpe esama keletas ir 
rusiškų pavardžių.

D. BANIONIS — „BEETHOVENAS“

Filmų aktorius lietuvis Donatas Banio
nis, Rytų Vokietijos pastatytame filme 
,Ludwig van (Beethoven gyvenimo die
nos“ vaidina patį kompozitorių Beethove- 
mą. Jo sukurtas vaidmuo kritikų labai ilš- 
girtas. Gaila, kad anglosaksų spaudoje D. 
Banionis pristatomas kaip rusų aktorius.

LIETINGA VASARA

Liepa pateisino netingiausio metų mė
nesio vardą. Kritulių beveik visur iškrito 
pusantros —■ dvi mėnesio normos. Ypač 
gausiai lijo pirmą dešimtadienį. Pavyz
džiui, Trakuose liepos 9 d. per 5 valandas 
iškrito 98 mm kritulių, o tai kiek daugiau 
už visą mėnesio normą. Liepos 7-9 d. vie
nos (liūties metu po 40-60 mm kritulių bu
vo Kelmės, Pakruojo, Vilniaus, Kaišiado
rių rajonuose. Lietaus buvo per daug, ši
lumos per maža. Mėnesio temperatūra 
1,5-2,5 laipsnio nesiekė vidutinės daugia
metės liepos temperatūros.

RAŠYTOJŲ MUZIEJUS VILNIUJE
Prie Vilniaus rašytojų memorialinio 

muziejaus įrengiami rašytojų kambariai 
ir butai. Jau įrengtas A. Venclovos butas. 
Netrukus būsiąs įrengtas V. Mykolaičio- 
Putino butas-muziejus. Ten būsianti per
kelta ir rašytojo (kelių tūkstančių tomų 
biblioteka, kurioje esama knygų įvairio
mis pasaulio kalbomis.

Rašoma, kad V. Mykolaitis-Putinas bu
vęs ir nemenkas fotomėgėjas. Fotografa
vo iš jaunystės dienų. Pasak žmonos, E. 
Mykolaitienės, domėjęsis šios rūišes tech
nika, pirkęs, neretai gana brangiai, tobu- 
lesnius aparatus. Dažnai fotografuodavęs 
nuo trikojo su automatiniu išlaikymu, to
dėl poetas matomas daugelyje grupinių, 
ypač šeimyninių, nuotraukų. Tvarkant 
biblioteką, tarp knygų buvęs aptiktas se
novinis „Zeiss Ikon“ fotoaparatas . Kilo 
susidomėjimas, nes joje galėjo būti pas* 
kutintai paties poeto foto darbai. Išryški
nus juostą spėjimas pasitvirtino.

MOKSLŲ AKADEMIJOS DARBAI
Lietuvos spaudoje paskelbta tokia ži

nia apie Mokslų akademijos leidinius:
„Išėjo iš spaudos „Lietuvos TSR Moks

lų akademijos darbų“ serijos „B“ šimta
sis tomas. Šis „storasis“ mokslinis žurna
las, pirmą kartą pasirodęs 1955 metais, 
gvildena chemijos, technikos ir fizinės 
geografijos problemas, jame bendradar
biauja įžymūs respublikos mokslininkai.

Per 22 metus leidinyje išspausdinta (be
veik 2.000 mokslinių straipsnių, visų jo 
tomų apimtis — 21,5 tūkstančio puslapių. 
Didžioji tiražo dalis keliauja į broliškas 
respublikas, daugelį užsienio šalių.

1955 metais pradėtas taip pat leisti ki
tas periodinis žurnalas — „Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos darbų“ serija „A“. 
Šis leidinys spausdins medžiagą visuome
nės mokslų temomis. Po penkerių metų 
gimė trečioji akademijos žurnalų serija 
„C", skirta ‘biologijos mokslams.

Akademija leidžia dar du periodinius 
mokslinius žurnalus, gvildenančius fun
damentalias ir taikomąsias problemas. Tai 
— .Lietuvos fizikos rinkinys“ ir „Lietu
vos matematikos rinkinys“. Šie leidiniai 
verčiami į anglų kalbą ir pakartotinai iš
leidžiami Jungtinėse Amerikos Valstijo
se.“

SKATINA PRIVATIŠKĄ GAMYBĄ
„Valstiečių laikraštis“ neseniai įsidėjo 

tokį Paruošų ministerijos skelbimą:
„Tikslu padidinti gyventojų suintere

suotumą kuo daugiau auginti ir parduoti 
gyvulių bei pieno valstybei, vyriausybė 
rado galimybę nuo šių metų rugpiūčio 1 d. 
sulyginti gyventojų parduodamų gyvulių 
bei pieno kainas su dabar veikiančiomis 
ūkių kainomis. Pažymėtina, kad pakilus 
superkamosioms kainoms, mažmeninės 
kainos mūsų parduotuvėse pasilieka tos 
pačios. Gyventojams už parduodamus gy
vulius bei pieną bus apmokama kaip ir 
ūkiams, kuriuose jie gyvena, pagal šiuo 
metu veikiančias keturias kainų zonas.

Superkamų kainų padidinimas gyven
tojams tai didelis paskatinimas kuo dau
giau parduoti gjtvulių .bei pieno valstybei.

Todėl kviečiame gyventojus kuo dau
giau parduoti valstybei galvijų, kiaulių ir 
pieno.“

O dar taip neseniai buvo rašoma apie 
visišką privatiškų ūkių likvidavimą.
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Europos_
Lietuvių Kronika

MUS PASVEIKINO
Australijoje leidžiamas savaitraštis 

„Mūsų Pastogė“ (red. V. Kazokas) pa
sveikino „E. Lietuvį“ 30 metų sukakties 
proga. Tarp kitko, ten rašoma „Europos 
Lietuvis“ yra labai gerai informuotas 
laikraštis ir aptarnauja ne vien tik Brita
nijos, ibet ir Europoje gyvenančius lietu
vius.

Malonu pasveikinti šia proga „Europos 
Lietuvį“ ir jo darbuotojus, linkint sėk
mingo darbo ir nuolatinio tobulėjimo.“

UŽUOJAUTŲ KAINOS

Kadangi laikralštyje spausdinamosios 
užuojautos paprastai užima daugiau ne
gu vieno colio plotį, todėl minimalus mo
kestis už įdėtą užuojautą nustatyta £3.00. 
Už didesnį plotą užimančią užuojautą 
imama atitinkamai daugiau. Paprastų 
skelbimų kainos ir toliau lieka tos pačios
— £2.00 už colį vienos skilties eilutėse.

AUKA TAUTOS FONDUI
Jonas Glernža (Vokietija) paaukojo 

Tautos Fondui 10 sv.

STUDIJŲ SAVAITĖS NUOTRAUKOS
Studijų savaitės metu buvo padaryta 

gana daug nuotraukų (juoda ir balta). 
Niifotcigrafuoti paskaitininkai Savaitės 
dalyviai, literatai, dainininkai, šokėjai ir 
kt.

Nuotraukos parduodamos labai prieina
momis kainomis — po 15 p (plius persiun
timo išlaidos iki 3 atviručių 25 p, o dau
giau — 50 p.). Pinigus galima siųsti bet 
kurio krašto valiuta.

Norintieji nuotraukų gauti, prašomi ra
šyti:

V. Motuzą, 53 King Street, South Roch
dale OL11 3TR England.

PARAMA STUDIJŲ SAVAITEI
Per Studijų Savaitės fondą Vokietijoje 

(ved. J. Lukošius) aukojo: Viktoras Sut
kus — 200.00 DM, dr. P. Radvila (Bern)
— 184.50 DM, kun. D. Kenstavičius, dr. A. 
V. Raižys, dr. Jonas Grinius, Jonas Glem- 
ža, dr. Jonas Norkaitis ir K. Bendoraitis
— po 100.00 DM.

Simas Veiverys, Mykolas Žilinskas, Jo
nas Norkaitis, sen., Mečys Strumila ir tėv. 
dr. Konst. Gulbinas — po 50.00 DM, Wi
told Fugalewitsch — 40.00 DM.

■Likutis iš praeitų metų — 5.50 DM. Iš 
viso 1.274.50 DM.

Per Finansų komisiją Šveicarijoje (dr. 
A. Gerutis, dr. A. Hofer ir O. Linderienė) 
surinkta aukų iš viso 1.080 šv. frankų. 
Aukotojų sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Studijų Savaitės fondui parama iš 
VLIKo — 120 sv. sterlingų.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja
Studijų Savaitei Rengti komitetas

LANKĖSI L. NAMUOSE

Grįždama iŠ Lietuvos, Lietuvių Namuo
se, Londone buvo sustojusi adelaidiškė 
(Australija) lietuvaitė Lidija Pocienė- 
Šimkutė. Ji dalyvavo šešių savaičių li
tuanistikos kursuose Vilniuje ir aplankė 
žymesnes Lietuvos vietas. Lidija, pati bū
dama lituanistė ir literatė, kursus ver
tino teigiamai. Pakeliui dar aplankė Mas
kvą, Londoną ir Paryžių.

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJOS „VILNIUS“ 

SUSIRINKIMAS
Ateinantis Draugijos susirinkimas 

įvyks šėštaidenį, rugsėjo 3 d., 6 vai. vak. 
Manchesterio lietuvių klube. P. Popikienė 
parodys Karalienės Sidabrinio Jubilie
jaus pašto ženklų, išleistų britų bendruo
menės kraštuose, seriją.

Visi lietuviai filatelistai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 
rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų 
Manchesterio lietuvių klubo patalpose 
ruošia

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.: 

Sv. Mišios už Tautos Patriarchą ir 
Rektorių prel. J. Maironį Mačiulį.

LEEDSE — rugsėjo 11 d., 3 vai. p. p.: šv. 
Mišių auka už a. a. Konstanciją Ja
kimavičienę.

BRADFORDE — rugsėjo 18 d., 12.30 vai.
MANCHESTERIS — rugpiūčio 28 d., 11 

vali., Lietuvių Namuose.
ECCLES — rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 4 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugsėjo 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje, švč. Marijos Ši
luvoje ir Tautos šventės proga.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys H. Vainius ilš Boiltono, 

o su menine programa žada atvykti Wol- 
verhamptcno lietuviai.

Manchesterio ir apylinkių lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti ir keletą valandų pra
leisti lietuvių klube. Vietos užteks vi
siems — tiek jaunimui, tiek senesniems. 
Iki malonaus susitikimo.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems Mancheste

rio, Huddersfieldo ir Doncasterio lietu
viams, palydėjusiems mano mylimą vyrą 
Juozą į amžino poilsio vietą, prisiuntu- 
siems gėlių ir liūdesio valandose išreiš- 
kusiems man ir šeimai giliausią užuojau
tą.

Ypatingai dėkoju V. Motuzai, kuris daž
nai lankydavo ligonį, ir O. Ramonienei, 
kuri padėjo susitvarkyti namuose.

Visiems širdingas ačiū.
O. Ivanauskienė

BRADFORDAS
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS BPADFORDE

Nuo senų laikų mūsų tautos žmonės 
mėgsta, atsipūsdami nuo įkyraus kasdie
nio darbo, susirinkti draugėn, atnaujinti 
draugystės ryšius, susipažinti su niekad 
nesutiktais tautiečiais, pasižmonėti, o sve
tur — dvasiniai praturtėti, tautiniai su
stiprėti, ką nors naujo, įdomaus, užde
gančio išgirsti.

Šitokių vilčių vedini, rugpiūčio 13 d. 
rinkosi tautiečiai iš arti ir toli į didįjį są
skrydį lEradfonde, ieškodami šaunios Vic
toria Hall Saltaire priemiestyje. Priean
gyje, girklšnodami alutį ir įvairius miši
nius, bradfordiškiai sveikino pažįstamus 
ir pirmąkart sutiktus ne tik iš Halifaxo, 
Leeds, Huddersfieldo, bet ir iš kaimyninio 
Manchesterio ir jo periferijų, iš Rochda- 
•lės ir Stocke on Trent, iš Nottingham© 
(pakeliui „sugriuvusius“) ir Derby, Glou- 
cesterio ir net tolimo Londono.

Niekaip neišvengiama „lietuviška ma
da“ sąskrydis buvo pradėtas visa valanda 
vėliau — 6.30 v. v. Jį pradėjo Vyčio klu
bo pirm. J. Adamonis, suminėjęs tris su
kaktis — 30 metų mūsų gyvenimo D. Bri
tanijoje, 25 m. karalienės vainikavimo ir 
Jaunimo metus. Laisvės, esą, dar nema
tyti, o pensininkai sudarą pusę narių 
skaičiauą: nedaug turima nė jaunimo.

Jis pats skaitė ir sveikinimus, kuriuos 
atsiuntė Lietuvos atstovas V. Balickas, 
prel. J. Gutauskas su vyšk. A. Deksnio 
palaima ir Škotijos Lietuvių Instituto 
valdyba, žodžiu sveikino DELS centro 
valdybos pirm. J. Alkis, pažymėjęs, jog 
nesama prasmės nusiminti, nes dar ne
mirštame: kai klubas šiais metais Šven
čius 20 metų sukaktį, skautai jau veikią 
30 metų, organizuojamas ir mūsų jauni
mas; Studijų savaitės darbai įrodę, jog 
esame gyvi, kūrybingi. Kanados kai kurių 
organizacijų vardu sveikino svečias iš 
Toronto Ve. Ignaitis, priminęs saitus, ri
šančius D. Britaniją su Kanada, JAV prez. 
Carter'io naujos politikos prošvaistes ir 
pasaulio lietuvių dieną, rengiamą Kana
doje ateinančių metų liepos mėn.

Šita palyginti trumpa ir liesa programa 
buvo užbaigta oficialioji sąskrydžio dalis.

Meninę dalį lietuvių ir anglų kalbomis 
pravedė O. Adamonienė. Pirmiausia pasi
rodė M. Galvinauskienės vadovaujami 
Gloucesterio šokėjai: 5 mergaitės ir 1 
berniukas. Jie pašoko Suktinį ir Kalvelį, 
stengdamiesi suderinti judesius ir gerai 
nuteikti žiūrovus.

Tada į apšviestą sceną įžengė tautiniais 
rūbais pasipuošusios Nottinghamo mote
rys (J. Makavickienė, V. Montvilaitė, E. 
Stulgienė ir S. Smith), kurių dainoms va
dovavo gerai žinoma dainininkė E. Vai
norienė, pianinu akomponuojant jos duk
teriai Nijolei. Jos Įsijausdamos padaina
vo ,Naktį, svajonėmis puoštas“, „Tau, 
gimtine“ ir humoreską.

Toliau sekė baletas, kurį išpildė lietu
vio ir ukrainietės sūnus Romanas Rimo
nis, neseniai pirmąkart pasirodęs su sa
vo mokiniais anglų visuomenei, ir Kath
leen Mountain. Juodu nuotaikingai pašo
ko lietuvių bei ukrainiečių motyvais nu
austą šokį, nors pasirinkta muzika galėjo 
išvengti Lietuvos vergiją primenančio 
„katiušiško“ epizodo. Antrąjį šokį — „Di
dingų rūmų juokdarį“ — R. Rimonis ne
galėjo užbaigti „užkimus“ muzikai. Ver
tėjo sąskrydžio proga surasti ką nors lie
tuviško, — žiūrovai būtų daug šilčiau pri
ėmę.

Nottinghamo moterys vėl išjudino žiū
rovus nuotaikingų dainų pyne: puikia) 
skambėjo „Tavo vardas Lietuva“ ir „Jei 
tai >būtų“ dainos, įnešusios ne tik naujų 
minčių, bet ir ligi šiol negirdėtų garsų. 
Tai pavyzdys, ką gali padaryti pasiryžu
sių ir lietuvišką dainą pamilusių moterų 
būrelis.

Po dainų scenoje pradėjo lakstyti 
„linksmieji broliai“ — J. Adamonis ir Pr. 

Vasys ^pindami lietuvių gyvenimo humo
ristinį montažą ir paįvairindami jį dzin
guliukais ir skaudama dūšia, kad „jauni
mas atitrūkęs“.

Pabaigoje Gloucester'io mažieji patrep
sėjo „Ragučius“: akims švytint, kojelėms 
trepsint, stengtasi pagal .jaunutes jėgas 
ir gabumus įnešti mūsų liaudies kūrybos 
tikrai lietuviškų motyvų.

Sąskrydžio programą trumpa kalba už
baigė DBLS Bradford© skyr. pirm. A. Bu- 
čys, padėkojęs programos dalyviams, ren
gėjams ir gausiai susirinkusiems svete
liams. Kai jaunos mergaitės — M. Bud
rytė, A. Traškaitė ir M. Zundaitė — gėlė
mis apdovanojo dainininkes, jaunuosius 
šokėjus ir baletinin'kus, visi galingu bal
su sugiedojo Tautos Himną.

Dabar kas norėjo, galėjo ligi soties .pa
sišokti, užkąsti sumuštinių ir troškulį ap
raminti, dalindamiesi programos įspū
džiais, atsiminimais, tolimesnės veiklos 
planais ir atnaujindami seną ar naują pa
žintį.

Sąskrydžio dalyviai turėjo progos ge
rai pasižmonėti. Ar jie dvasiniai pratur
tėjo, ką nors naujo, įdomaus išgirdo — 
sunku pasakyti. Dirbama ir nuolat moko
masi. Ne maža vis dėlto pasimokyta, tu
rint galvoje didelio mąsto sąskrydžio or
ganizavimą ir reikia turėti vilčių, kad 
apie tai dar bus ne maža kalbama ir 
svarstoma. Ypač sveikos komunikacijos 
reikalu.

Už gražias pastangas ir įdėtą darbą rei
kia nuoširdžia: padėkoti Bradford© DELS 
skyriaus, o taipgi Vyčio klubo valdyboms, 
kurių sutartinu bendradarbiavimu šiais 
sunkiais laikais galima dar daug pasiek
ti.

J. K. 
HUDDERSFIELD

A. A. E. LAURAIČIO PAMINKLAS
Rugpiūčio 14 d. šv. Juozapo bažnyčioje 

susirinuko gražus būrelis lietuvių meti
nių Mišių už a. a. Eduardo Lauraičio vė
lę. Šv. Rašto ištraukas ryškiu balsu skai
tė svečias iš Kanados Ve. Ignaitis. Pa
mokslo metu kun. kapelionas kalbėjo apie 
gyvenimo saulėleidį ir mirtį. Pabaigoj vi
si sugiedojo „Marija, Marija“ giesmę.

Po pamaldų visi susirinkusieji nukelia
vo į kapines, kur velionio našlė Domicėlė 
vyro atminimui pastatydino gražų pa
minklą. Pašventinės jį, kun. J. Kuzmic- 
k:s priminė velionio gyvą atminimą visų, 
o ypač jo žmonos viduje. Ta proga buvo 
aplankyti kitų lietuvių kapai.

Lietuvių papročiu po visų apeigų D. 
Lauraitieinė savo bičiuliams surengė šei
myniškas vaišes jaukiuose namuose. Prie 
vaišių stalo buvo pasidalinta mintimis ir 
atsiminimais apie karo metus bei jo pasė
kas.

Miela ir gražu gyventi vienybėje!

ŠVEICARIJA
KYBARTŲ AKTAI ŠVEICARŲ 

DIENRAŠTYJE
Šveicarijos sostinės dienraštis „Der 

Bund“ rugpiūčio 8 ir 9 d. d d. numeriuo
se paskelbė per visą puslapi straipsnį apie 
„Kybartų aktus“. Pasirėmęs dr. A. Geru
čio mėnesiniame ,jAidų“ žurnale atspaus
dintu straipsniu apie „Kybartų aktų“ at
siradimą (straipsnį persispausdino Cleve- 
lando „Dirva“ ir Londono „Europos Lie
tuvis“), 'šveicaras R. Rychener įdėjo ber- 
niškiame dienraštyje ilgą studiją, kurio
je išsamiai atpasakojo priežastis, pagim
džiusias. „Kybartų aktus“. O priežastis iš
šaukė maskvinė agresija prieš Lietuvą 
bei kitas 'Baltijos valstybes, kai raudono
ji armija 1940 m. birželio mėnesį okupa
vo tas valstybes.

H. Rychenerio straipsnyje nušviesta, 
kaip Kremlius, susitaręs su Hitleriu, pa
teikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą. 
Straipsnyje atpasakota, kaip vyko minist
rų tarybos „paskutinis posėdis“, kuriame 
buvo svarstomas sovietų ultimatumas, ir 
kaip respublikos prezidentas A. Smetona 
nusistatė išvykti į užsienį. Autoriui kaip 
šveicarui ypač rūpėjo ilgėliau sustoti ties 
A. Smetonos kelione į Šveicariją. Jis 
smulkiai nušvietė, kur ir kaip preziden
tas gyveno Berne, kaip vyko su diploma
tais pasitarimai, kurių metu atsirado 
„Kybartų aktai“. Pagal šiuos aktus pre
zidentas paskyrė diplomatijos šefą S. Lo
zoraitį ministru pirmininku ir savo pava
duotoju. Laikraštis paskelbė „Kybartų 
aktų“ tekstą ir nurodė, kad tragiškomis 
aplinkybėmis žuvus respublikos preziden
tui A. Smetonai, formališkai užtikrintas 
funkcijų tęstinumas.

Straipsnis iliustruotas A. Smetonos ir 
S. Lozoraičio atvaizdais, be to, -įdėta Ky
bartų miesto nuotrauka. Autorius straips
nio įpynė savo paties atsiminimus, kai 
jis, tuomet dar jaunas vyras, lankėsi Ryt
prūsiuose ir dairėsi Lieponos upelio pa
krantėje, to paties pasienio tarp Lietuvos 
ir Vokietijos upelio, kurį respublikos pre
zidentas A. Smetona 1940 m. birželio 15 
d. perbrido, gelbėdamasis nuo okupanto.

„Der Bund“ redakcija, spausdindama 
straipsnį, įdėjo įvadinę pastabą, kurioje 
paaiškino, kaip Baltijos valstybės buvo 
Maskvos užimtos: „Nei nutylėjimas, nei 
dialektinė akrobatika, nei pakartotiniai 
skundai, kad šmeižiama Sovietų Sąjunga, 
nepakeičia fakto, kad ne laisva tautos va
lia (išreikšta laisvais rinkimais), o šan
tažas ir raudonosios armijos įžygiavimas 
1940 m. vasarą privedė prie ‘Baltijos vals
tybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą“.

Straipsnio autorius H. Rychener, moky
tojavęs Berno gimnazijoje, šių metų pa
vasarį išėjo į pensiją. Ta proga bemiškė 

spauda įdėjo jo atvaizdą ir šiltais žodžiais 
perteikė jo biografiją bei darbus. Ryche
ner pasižymėjo ne tik pedagoginiais ga
bumais (tarp kita ko, jis parašė vokiečių 
kalbos vadovėlį), bet pasireiškė ir kaip 
publicistas ir rašytojas. Keliais atvejais 
lankydamas laisvojoje Latvijoje įsikūrusį 
dėdę, autorius pažino taip pat Lietuvą bei 
Estiją. Viena žinoma bemiškė leidykla 
1975 m. išleido Rychenerio knygą apie 
Baltijos valstybes.

VOKIETIJA
AUKSINIS JUBILIEJUS

Saulėtekis .gražiausias dienos laikas, o 
po jo — saulėleidis. įpratę ilgai miegoti, 
mažai kas mato tekančios saulės pažadin
tą, bundanti pasaulį, pirmųjų saulės spin
dulių nudažytą dangų ir nežino rytmečio 
džiaugsmo. Bet auksinis saulėtekis savo 
grožiu džiugina visus, besileidžiančios 
saulės ramybė užviešpatauja sieloje, o 
rausvų spindulių nušviesti veidai nušvin
ta pasigėrėjimu.

Saulėtekis, vidudienis ir saulėleidis tai 
žmogaus gyvenimas. Rytmetys, pirmieji 
kūdikystės žingsniai, ašaromis reiškiasi, 
kaip sako Maironis. Jaunystę lydi bren
dimo skausmai ir nerimas, toliau eina 
kova už būvį, už tautos gyvastingumą ir 
tėvynės laisvę. Pagaliau ateina gyvenimo 
saulėleidis, auksiniai spinduliai nušvie
čia palinkusį žmogų ir jo pasaulį.

Sidabro aureolė padengė galvas Sofijos 
ir Juozo Laukaičių iš Muencheno, šven
čiančius savo vedybų auksinį jubiliejų. 
Jaunystės prisiminimai nušvietė nubluku
sias akis, gyvenimas įrašė charakterio 
bruožus veiduose, sielą nuskaidrino nuei
to kelio našta ir tikėjimas, kuris pasireiš
kė ramiu vidiniu saulėleidžio džiaugsmu.

Praėjo penkiasdešimt metų nuo tos die
nos, kai jaunus Lietuvos mokytojus Sofi
ją ir Juozą sutuokė prel. Laukaitis, oku
pacijos metu išvežtas į Sibirą ir ten žu
vęs. Sutuoktuvės įvyko laisvoje Lietuvo
je, o auksinis jubiliejus švenčiamas trem
tinius priglaudusioje Vokietijoje.

Pasklido varpų garsai bavariškame 
kaime. Laukų ramybę suvirpino jų -aidas, 
pievoje sumykė karvė. Mažytę koplytėlę 
pripildė nemažas būrelis puošnių lietu
vių. Suklaupė; sielos pakilo į dangų mal
doje, o širdyš ir mintys nuskrido į gražias 
Lietuvos bažnyčias, rusiškos okupacijos 
panaikintas ar uždarytas, vargšams trem
tiniams neprieinamas.

Suklaupė Sofija ir Juozas Laukaičiai 
jubiliatai prieš altorių. Vakarų Vokietijos 
lietuvių sielovados direktorius prelatas J. 
Aviža, kun. A. Bunga ir iš Romos atva
žiavęs marijonas kun. Vaišnora pradėjo 
iškilmingas mišias, susirinkusiems gie
dant. Palaiminimas ir maldos sustiprino 
jubiliatų santuoką, darniai trukusią pen
kiasdešimt metų.

Jubiliatus, praėjusius sunkų tremties 
kelią nuo Lietuvos iki Muencheno, apsupo 
artimieji: ilš Rochester, Amerikos, atvyko 
pirmagimis sūnus Juozas su savo žmona 
Liucija, taip pat iš Amerikos vyresnioji 
duktė Danguolė su vyru William-u ir 
dviem dukrelėm studentėm ir jaunesnioji 
duktė Rūta su vyru Jonu. Tolimiausia 
viešnia :š Sydney, Australijos, jubiliatės 
Sofijos sesuo, Ava Saudangienė.

Jubiliejinės šventės šeimininkas, jau
niausias sūnus Arūnas, senstančių tėvų 
paguoda, visą laiką su tėvais gyvenęs, 
Muencheno universitete įgijęs medicinos 
daktaro laipsnį, vienintelis iš vaikų dėl 
susidėjusių aplinkybių arti prie tėvų gy
venęs, yra saulėleidžio dienų parama. Jis 
teikia ne tik medicinos, bet ir moralinę 
pagalbą tėvams, sulaukusiems gražaus 
auksinio jubiliejaus. Didžiausias jubilia
tų, senelių Sofijos ir Juozo džiaugsmas — 
jauniausias anūkas Audrius, Arūno sū
nus, kuris vien savo artumu teikia sene
liams džiaugsmo, nes kitų anūkų augimu 
neturėjo galimybės džiaugtis.

Tėvai suseno. Išsisklaidę visame pasau
lyje vaikai susirinko tėvų auksinio jubi
liejaus proga. Be giminių ir artimųjų ju
biliatus -apsupo didelis būrys bičiulių ir 
kaimynų. Tik gaila, kad ne visi anūkai 
galėjo atvykti, taip pat negalėjo į šią 
šventę atvykti giminės iš okupuotos Lie
tuvos.

Kaimo koplytėlėje plaukė malda; belai- 
minant nulenktas galvas, įskrido kregž
dutė, pavasario šauklys, atgimimo simbo
lis. Paukštukas suko ratus palubėje, virš 
jubiliatų galvų, tartum ir gamta šventė 
tą nepaprastą įvykį, kurio retai kas gyvų
jų susilaukia.

Juozas ir Sofija Laukaičiai darnaus šei
myninio sugyvenimo pavyzdys. Jie užau
gino keturis vaikus, įkvėpė jiems tėvynės 
meilę, prisirišimą. Kaip tėvai, taip ir vai
kai neužmiršo lietuviais esą.

Juozas ir Sofija Laukaičiai kukliai pa
sakoja apie savo gyvenimą. Jų nueitas ke
lias, tai kelias laisvos Lietuvos mokytojų, 
kurie išaugino jaunimą, mylintį savo tė
vynę, tremtyje mokė jaunimą didžiuotis 
lietuvio vardu, nenustoti dvasinės stipry
bės. Atsidūrę tremtyje su keturiais mažais 
vaikais, Laukaičiai ir toliau liko ištikimi 
savo profesijai. Jie ne -vien -mokė ir auk
lėjo savo vaikus, bet dirbo lietuviškose 
mokyklose.

Po bažnytinių apeigų, prie vaišių stalo 
jubiliatus sveikino vyriausias sūnus Juo
zas, duktė Rūta, sesuo Ava, specialiai šiai 
ceremonijai atskridusi dvidešimt tūkstan
čių kilometrų iš Australijos. Raštu pa
sveikino vyskupas A. Deksnys, prel. Ce- 
liešius, giminės iš Lietuvos ir tolimesni 
draugai. Ava Saudargienė

ITALIJA
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

(Iš pavėluotos — ilgai pašto kely „už
migusios“ — Italijos spaudos: IL POPO- 
LO DELL“ OSSCLA, RISVEGLIO OSSO- 
LIANO — ECO DELL“ OSSOLA).

,Lietuva, Tėvyne mūsų... Tegul dirfba 
Tavo naudai ir žmonių gėrybei!“

Tdkiu Lietuvos himno žodžiu prasidėjo 
9-tasis Šiaurės Italijos Lietuvių suvažia
vimas, įvykęs birželio 3, 4 ir 5 dienomis. 
Buvo trumpai paminėti 3 žymūs Lietuvos
sūnūs: šimtmetinė sukaktis (1877-1977) 
nuo Oskaro Lado Milašiaus, — poeto, eu
ropinio lygio rašytojo, filosofo, diplomato 
ir mistiko, — mirties; 50-metinė sukaktis 
nuo Jurgio Matulaičio, Tėvų marijonų 
vienuolijos atkūrėjo, Vilniaus vyskupo; 
dr. Jono -Basanavičiaus, vieno didžiausių 
Lietuvos nepriklausomybės atstatytojų. 
Pasakyta trumpai, nes šį rudenį lietuviai 
mano atitinkamai šiuos vyrus paminėti.

Didžiausioje miesto šventovėje lietuviai 
meldėsi kartu su broliais krikščionimis
italais. Pirmąsias mišias laikė Unbanijos 
katedros prelatas Cristoforo Campana, 23 
metus dirbąs Kenčiančios Bendrijos, ypač 
Lietuvos Bendrijos, labui. Jis labai karš
tais žodžiais priminė italams, kokia kaina 
gina broliai krikščionys lietuviai savo 
laisvę -bei tikėjimą. Kartu su juo laikė 
mišias du lietuviai kunigai — tėv. Mečys 
Burba, Lietuvių saleziečių namų „Vytė- 
nai“ vedėjas, ir tėv. Tąsius Ereminas, 
rosminietis. Skaitymai buvo dviem kal
bom: itališkai ir lietuviškai. Skaitė Danu
tė Puzinaitė-Bajardienė, Vida Vaitkutė, ir 
evangeliją — tėv. Burba.

Mišių metu lietuviai ir italai atnešė 
bendrąsias aukas. Nešė duonos, vyno tau
rę ir kitas aukas Mikutis Bajardis, viena 
italiulkė ir dvi lietuvaitės tautiškais rū
bais, ir dar trys italai: berniukas, mer
gaitė ir rosminietė prof. dr. Jonutė Lom
bardi. Darnią eiseną vedė tėvas Ereminas, 
I. C.

Lietuviai išreiškė gražių gražiausius 
maldos-meilės jausmus į Dievą lietuviš
komis giesmėmis. Tvirtu gražiu balsu gie
dojo svečias čikagietis kun. Ladas Mažri
mas ir kartu su kitais dainininkė berly- 
nietė Vida Vaitkutė. Miesto Šv. Cecilijos 
giesmininkų choras giedojo lotyniškai.

Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį 
lietuviai surengė osoliečiams labai senų 
ir gražių dainų koncertą. Šių eilučių -ra- 
šėjas pats asmeniškai kalbėdamas, išgirdo 
gražių muzikos žinovų atsiliepimų apie 
koncertą. Vidos Vaitkutės (iš Berlyno) 
koncertas buvo tikrai aukšto meninio ly
gio. Tie patys muzikos žinovai pasiūlė Vi
dą Vaitkutę pakviesti į Domodosolos 
miestą koncertuoti.

Lietuvių suvažiavimas buvo naudingas 
ne tik lietuviams, bet ir italams maldos ir 
kultūros požvilgiu, ypač todėl, kad ta pro
ga buvo įsteigtas .Lietuvių Bičiulių Sam
būris“, apimąs Domodosolos miesto ir vi
sos Ossolos apylinkės gyventojus.

Šio ir visų kitų Šiaurės Italijos Lietuvių 
suvažiavimų pradininkas yra tėvas Ere
minas , rosminietis.

A. S.

Skautiškuoju keliu
PARAMA SKAUTAMS

Po stovyklos VI. Dargis iš Stoke-on- 
Trent prisiuntė skautų-jaunimo stovyklai 
aukų su tokiais žodžiais: „Dar kėli pe
nai, kad skautiški laužai nenustotų lieps
noję mūsų jaunimo tarpe““. Iš viso sto
vyklai paaukota 18.50 sv.

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus valdy
bos parama atstovo kelionei į Australiją 
— 5.00 sv.

Mielam aukų rinkėjui, Štoko visuome
nei ir DELS skyriaus valdybai reiškiame 
širdingą skautišką padėką.

ATEITININKŲ KONGRESAS

Ateitininkų devintasis kongresas vyks
ta Clevelande, JAV, šiais metais rugsėjo 
1-4 d, d. Per tas keturias dienas bus pa
skaitos, simpoziumai, parodos, jaunųjų 
kūrybos vakaras, vaidinimai ir kongreso 
užbaiga religinėmis iškilmėmis. Anglijos 
ateitininkams šiame 9-tajame kongrese 
atstovaus dr. Ramūnas Girnius iš Madi
son Wise, JAV.

Anglijos ateitininkų valdyba pasiuntė 
savo sveikinimą kongresui. Ateitininkų 
šakotam darbui vykdyti yra reikalingi ir 
pinigai. Ateitininkų federacijos valdyba 
skelbia platesnį finansinį vajų. Vajaus 
centrinis komitetas yračikagoje, jam va
dovauja inž. Mečys šilkaitis, 8134 So Map
lewood, Chicago, Ill. 60629, USA. Kviečia 
ir Anglijos ateitininkus prisidėti.

Šia proga norime priminti, kad žurna
las „Ateitis“ yra labai patrauklus, gražiai 
leidžiamas ir turi jaunų bendradarbių, 
kurie rašo apie dabartį ir ateitį. Tai jau
nesnius kartos žurnalas. Jo kaina 5 dole
riai arba tik 3 svarai angliškais pinigais. 
Kas norėtų užsakyti, administratoriaus 
adresas: Juozas Pelikaitis, 7235 S. Sacra
mento Ave, Chicago, Ill. 60629, USA.

S. K.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 
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