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VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Eilinis VLIKO valdybas posėdis įvyko 

Washingtone balandžio 11 d. Dalyvavo 
pirm. dr. K. Bobelis ir nariai: dr. E. Ar
malienė, dr. J. Balys, dr. K. Jurgėla. inž. 
L. Grinius, dr. J. A. Stifclorius ir įstaigos 
vedėja M. Samatienė.

Pirm. dr. Bobelis referavo apie VLIKO 
Tarybos posėdį Chicagoje kovo 28 d., ku
riame buvo svarstytas ir priimtas VLIKO 
metinis biudžetas. Ta proga būdamas Chi- 
cagoje dr. Bobelis turėjo spaudos konfe
renciją, kurioje dalyvavo apie 200 asme
nų. Dr. Bobelis taip pat papasakojo apie 
savo dalyvavimą Pietų Amerikos Lietuvių 
kongrese Buenos Aires vasario! 1-15 d., 
kuriame jis padarė pranešimą Lietuvos 
laisvinimo reikalais.

VLIKO teisinė patarėja dr. E. Armanie- 
nė plačiai painformavo valdybą apie savo 
kelionę į Los Angeles, kur ji atstovavo 
Bražinskus JAV Imigracijos teisme, ku
riame buvo svarstomas klausimas ar su
teikti jiems azylio teisę šiame krašte. Tuo 
reikalu buvo padarytas platus apklausinė
jimas Simo Kudirkos ir Vlado šakalio. Jų 
apklausinėjimo protokolai bus teismui 
kaip įrodymas, kad Bražinskų grąžinimas 
sudarytų pavojų jų gyvybėms. Bražinskų 
aziliaus klausimas dabar perduotas Vals
tybės D-tui, prašant pareikšti savo pata
riamą nuomonę (advisory opinion). Jau 
eilė metų VLIKAS rūpinasi 'Bražinsku rei
kalu, dėdamas daug pastangų, kad Pranas 
Ir Algirdas Bražinskai nebūtų išduoti so
vietams ir kad jiems būtų leista apsigy
venti JAV-bėse.

■Posėdy taip pat apsvarstyta eilė eina
mųjų reikalų ir padaryti atitinkami spren 
dimai. VLIKAS parems 3,000 dol. suma 
naują Šapokos „Lietuvos istorijos“ išlei
dimą. ELTA

LMKF SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos su

važiavimas įvyks spalio 24 d. New Yorke, 
JAV.

Bus renkama nauja valdyba ir aptaria
mi kiti organizacijos reikalai.

Suvažiavimas prasidės 9 vai. ryto ir 
baigsis 17 vai. vak.

Vakare ruošiamas koncertas.
Anglijai atstovauti pakviestas L.L.M. 

„Dainavos“ Sambūris.

POLITINĖ KONFERENCIJA 
NEW YORKE

Šių metų birželio 12-13 (penktadienį ir 
šeštadienį) įvyks bendra Pasaulio, JAV 
ir Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungų bei 
Lietuvių Bendruomenių politinė konferen
cija New Yorke.

Praeitais metais Washingtone vyku
sioj konferencijoj, suruoštoj LB-nės ini
ciatyva, dėmesys buvo nukreiptas į Lietu
vos valstybingumo klausimus. New Yortko 
konferencija akcentuos lietuvių veiklos 
gaires Jungtinių Tautų organizacijos rė
muose.

Penktadienio dienos posėdžiai vyks 
Church Center for the United Nations pa
talpose, priešais JTO rūmus, o šeštadienio 
— New Yorko lietuvių Kultūros Židinyje. 
Konferencija baigsis iškilmingo baisiojo 
birželio ir 1941 m. sukilimo sukakčių mi
nėjimu - akademija.

Konferencijos darbams vadovauja JAV 
LB Visuomeninių reikalų taryba, kuriai 
■pirmininkauja Algimantas Gečys. Politi
nės konferencijos ruošoj aktyviai dirba 
PLJS-gos politiniams reikalams vicepir
mininkė Gintė Damušytė. Darbuose talki
na ir kun. Kazimieras Pugevičlus, Lietu
vių Informacijos Centro vedėjas, ir JAV 
LB New Yorko apygardos valdyba.

(PLIS biuletenis)

PALAIKO RYŠIUS SU VYRIAUSYBE IR 
ATSTOVYBĖMIS

Australijos PB krašto valdybos pirmi
ninkas Albinas Pocius savo rašte PLB pir 
mininkui V. Kamantų! džiaugiasi, kad 
jiems sekasi palaikyti gerus ryšius ne tik 
su Australijos vyriausybe, bet ir su kai 
kurių valstybių ambasadomis. Pvz. nese
niai jie gavo raštą iš JAV ambasados, ku
ri pažymi, kad JAV nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą ir palai
ko santykius su nepriklausomų Baltijos 
valstybių atstovybėmis, taip pat palaiko 
ryšį su lietuvių tauta, duodant lietuviškas 
informacijas per Amerikos Balsą, per Ra
dio Liberty ir JAV įstaigos padeda susi
jungti perskirtoms šeimoms.

GRŪDAI SOV. SĄJUNGAI
JAV ir Sov. Sąjungos delegacijos baigė 

derybas dėl grūdų pardavimo. Amerika su 
tiko parduoti Sov. Sąjungai papildomai 
šiais metais šešis milijonus tonų grūdų. 
Tokiu būdu iki spalio mėn. pabaigos Ame
rika bus pardavusi Rusijai viso 14 milijo
nų tonų grūdų.
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MASKVA DAR NEPATENKINTA
DĖL PADĖTIES LENKIJOJE

Lenkijos komunistų partijos centro ko
mitetas birželio 11d. baigė savo nepapras 
tą suvažiavimą, pareiškęs pasitikėjimą 
savo vadovybei ir atmetęs reikalavimą 
padaryti pakeitimus, kurie iškilo iš So
vietų kritikos.

Sov. Sąjungos kom. partijos centro ko
mitetas buvo atsiuntęs lenkams ilgą laiš
ką, kuriame buvo išreikštas nepasitenki
nimas dėl padėties Lenkijoje ir buvo pa
tariama imtis griežtesnių priemonių prieš 
socializmo priešus.

Lenkijos centro komiteto rezoliucijoje, 
kurią priėmė suvažiavimas, sakoma, kad 
politiniai streikai yra neleistini. Bendra
darbiavimas su „Solidarumu“, siekiant iš
eiti Iš dabartinės krizės, yra priimtinas, 
bet jis turi bazuotis socializmo principais.

Partijos spauda privalo ginti partijos 
pozicijas. Antl-sovietinė spauda bus lai
koma kenksminga valstybės interesams.

Suvažiavimas pasisakė už partijos dis
ciplinos atstatymą. Rezoliucijoje sakoma, 
kad kongreso delegatų rinkimuose esama 
tendencijų, kurios nukreiptos prieš ideo
loginius ir teisinius partijos principus. To
kios tendencijos negali būti toleruojamos.

Anglų spauda sako, kad Sovietų spau
dos susilaikymas nuo komentarų apie len
kų centro komiteto posėdžio eigą, rodo, 
kad Maskva yra labai nepatenkinta suva
žiavimo rezultatais.

LENKAI NUSILEIDŽIA SOVIETAMS
Lenkijos komunistų partijos centro ko

miteto posėdyje birželio 9 d. S. Kania, 
partijos, lyderis, patvirtino, kad Sov. Są
junga reikalavo sudrausti Lenkijos ,,kontr 
revoliucionierius“. Jis pasakė, kad „mūsų 
draugai turi teisę tokiu būdu reaguoti.“

■Prieš savaitę atsiųstame laiške Krem
lius sakė: „Rimtas pavojus, kuris gresia 
socializmui Lenkijoje, sudaro grėsmę pa
čiai Lenkijos valstybės nepriklausomybei.“

Sovietų spauda jau ilgesnį laiką nusi
skundžia, kad Lenkijos laikraščiai pasi
sako už revizionizmą, kas Maskvai yra vi
siškai nepriimtina. Todėl Kania dabar pa
sakė, kad Lenkijos komunistinė valdžia 
ketina įvesti tvirtesnę spaudos kontrolę.

Tuo pat laiku S. Kania pareiškė, kad 
„politinio atsinaujinimo procesas“ Len
kijoje bus tęsiammas, ir kad partijos kong 
resas, sušauktas liepos mėnesį, įvyks kaip 
buvo numatyta.

Atrodo, kad S. Kanios kalba bus sutik
ta Maskvoje su pasitenkinimu, bet Sov. 
Sąjunga stebės kaip lenkų pažadai bus 
vykdomi.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZE
Gen. Ennio Battelli, italų masonų ložės 

vyresnysis, pareiškė spaudos atstovams, 
kad šiuo metu Italijoje yra tyrinėjamos 
masonų organizacijos visų narių bylos, 
nors tik desėtkas priklausė P2 grupei, ku
rioje veikė Signor Ličio Gelli. Tas žmo
gus yra įtariamas šnipinėjimu ir todėl P2 
grupės nariai šiuo metu yra tardomi.

■Dėl P2 grupės skandalo atsistatydino 
Arnaldo Fortam i vadovaujama Italijos vy 
riausybė, nes kai kurie ministrai buvo tos 
grupės nariais. Taip pat įtariami kai ku
rie aukšto laipsnio kariškiai. Ginkluotųjų 
pajėgų viršininkas admirolas Giovani Tor- 
risi, o taip pat keli žvalgybos viršininkai 
ir 15 generolų paleisti atostogų.

Resp. prezidentas A. Pertini susirūpi
nęs kad kuo greičiau būtų sudaryta nau
ja koalicinė vyriausybė, nes kraštas rei
kalingas tvirtos vyriausybės, kuri turi 
imtis tvarkyti ekonomines, finansų ir te
rorizmo problemas.

NUTEISĖ LATVĮ
„Daily Telegraph“ (VI. 8) pranešė, kad 

Sovietų teismas Rygoje nuteisė Latvijos so 
ciaUdemOkratą dr. Juris Bumeisters (63 
m. amžiaus) penkiolikai .metų darbo sto
vyklos „už išdavystę“.

Byla buvo svarstoma prie uždarų durų 
ir net kaltinamojo žmona bei duktė nebu
vo įleistos į .teismo salę. Latvių Stockhol- 
me turimomis žiniomis, dr. Bumeisters 
buvo kaltinamas palaikęs ryšius su orga
nizacijomis užsienyje Ir teikęs joms žinių.

Sužinoję apie teismo nuosprendį, jau
nieji latviai Londone suruošė protesto de
monstraciją prie Sovietų ambasados.

IRANO iFREZIDENTAS PAŽEMINTAS
Irano Ajatolah Khomeni atėmė iš Res

publikos prezidento Bani-Sadr vyriausio
jo kariuomenės vado pareigas, kurioms 
jis pats buvo prezidentą paskyręs praei
tais metais.

Oficialus pranešimas sako, kad nuo bir
želio 10 d. Irano žemės, oro ir jūros kari
nės pajėgos veiks pagal tiesiogines in
strukcijas iš Imanio Khomeni.

40-ji SUKAKTIS LONDONE
BALTIECIŲ DELEGACIJA PRIIMTA 

FOREIGN OFFICE.
PADĖTAS VAINIKAS PRIE 

PAMINKLO ŽUVUSIEMS.
GEDULINGOS PAMALDOS LONDONO 

BAŽNYČIOJE
Birželio 12 d. Baltijos tautų delegacija, 

kurią sudarė Estų, Latvių ir Lietuvių Są
jungų. D. Britanijoje atstovai, buvo pri
imti D. Britanijos užsienio reikalų minis
terijoje, kur turėjo ilgesnį pasikalbėjimą 
su Rytų Europos departamento direkto
rium..

Per pasikalbėjimą baltlečiai išreiškė pa
dėką D. Britanijos vyriausybei už ligšioli
nį nepripažinimą Baltijos kraštų įjungi
mo 'į Sov. Sąjungą ir priminė 1941 m. bir
želio mėnesio įvykius Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Ta proga DBLS Centro Val
dybos atstovas, dalyvavęs pasikalbėjime, 
paprašė perduoti ministrei pirmininkei M. 
Thatcher padėką už jos dėmesį mūsų tau
tai ir įteikė jai dedikuotą knygą „Soviet 
Genocide in Lithuania“.

Tuo pat laiku buvo įteiktas užsienio rei
kalų ministrui raštas dėl žmogaus teisių 
laužymo okupuotoje Lietuvoje.

Po pasikalbėjimo Foreign Office dele
gacijos, nuėjo prie Cenotapho, žuvusioms 
Paminklo, esančio sentilnėje Londono gat 
vėje Whitehall, kur estų, latvių ir lietu
vių jaunimas (apsirengęs tautiniais rū
bais) padėjo vainikus Baltijos tautų kovo
tojams žuvusiems dėl laisvės ir tremti
niams mirusioms Sibiro tremtyje.

Sekmadienį, birželio 14 dieną įvyko ge
dulingos pamaldos St. Martin-in-The- 
Field bažnyčioje, Londono miesto centre, 
kur dalyvavo Baltijos kraštų diplomati
niai atstovai, jų tarpe Lietuvos Charge 
d‘Affairs V. Baltokas su ponia, daug anglų 
ir Rytų europiečių. Pamaldas už žuvusius 
ir mirusius baltiečius laikė estų, latvių 
kunigai ir Londono lietuvių klebonas kun. 
J. Sakevičius.

Pamaldas ruošė Baltų Taryba Londone.

AUDRA LIETUVOJE
Kaip buvome pranešę praeitą savaitę, 

nepaprastas viesulas Lietuvoje padarė 
daug nuostolių. Vilniaus laikraščiai apie 
tą nelaimę pranešė kiek pavėluotai.

Vilniuje leidžiamas „Gimtasis kraštas“ 
(VI. 4) apie tai taip rašo:

Šių metų gegužės 29 d. apie 17 valandą 
Širvintų priemiesčius prasiautė galingas 
viesulas. Jis padarė nemažai materialinės 
žalos miesto įmonėms ir gyventojams. Ap
griauta sviesto - sūrių gamykla, meliora
cijos statybos valdybos technikos kiemas, 
15 gyvenamųjų namų, apdaužyta 30 auto
mobilių. Vienas žmogus žuvo, yra sužeis
tų.

Pakomentuoti šį gamtos reiškinį Eltos 
korespondentas paprašė Lietuvos respub
likinės hidrometeorologijos ir gamtinės 
aplinkos kontrolės valdybos viršininką 
Mykolą Mikalajūną, štai ką jis papasako
jo:

— Tokie gamtos reiškiniai pasaulyje 
apskritai gana dažni, tačiau mūsų resipūb- 
liikoje jie reti. Pavyzdžiui, tekio stiprumo 
viesulo šį šimtmetį pas mus nėra užregist
ruota. Sprendžiant iš sugriovimų masto, 
vėjo greitis sūkurio viduje siekė ne ma
žiau kaip 70 metrų per sekundę, nors pats 
viesulas judėjo kur kas lėčiau — maždaug 
15 kilometrų per valandą greičiu.

Šie reiškiniai susiję su perkūnijos de
besimis. Tai reiškia, kad jie būna tik vasa
rą, kai greta ribojasi labai šiltas, drėgnas 
oras ir šaltesnės oro masės. Ir šis viesu
las susiformavo iš perkūnijos debesies. 
Nusileidęs žemyn, 200—250 metrų skers
mens sūkurys per keletą minučių praūžė 
miesto pakraščiu ir vėl pakilo aukštyn. 
Galimas dalykas, kad jis galėjo vėl nusi
leisti ir prasiausti kitomis vietovėmis.

NUTEISĖ A. KORIAGINĄ
Rusų psichiatras Anatolij Koriagln. di

sidentų grupės patarėjas, birželio 5 d. 
Charkove buvo nuteistas septyneriems 
metams darbo stovyklos ir 5 metams trem
ties „už anti-sovietinę agitaciją“. Jis bend 
radanbiavęs su Ukrainos disidentais, ku
rie renka medžiagą apie psichiatrijos pikt 
naudojimą Sovietuose persekiojant disi
dentus.

SUSIŠAUDYMAS KABULE
Iš Vakarų diplomatinių šaltinių prane

šama, kad birželio 1-2 dienomis Afganis
tano prezidento rūmuose įvyko susišaudy
mas, per kurį vienas sargybinis bus nu
kautas. Sakoma, kad per susišaudymą 
prez. Karmelio šalininkai nušovė puikiniu 
ką Mohamed ą Saleh.

Prez. Karmelio šeima, žmona ir vaikai 
buvo išskraidinti į Maskvą. Sukilėliai Ka
bule, Afganistano sostinėje, nušovė kelis 
komunistų partijos pareigūnus.

DBLS VALDYBOS RAŠTAS 
BRITANIJOS UŽSIENIO REIKALU 

MINISTRUI
Birželio 12 d. DBLS Valdybos atstovas 

įteikė Užsienių Reikalų ministerijai tokio 
turinio laišką.

Masinių deportacijų iš Lietuvos į Sibi
rą 40-ties metų sukakties proga, D. Brita
nijos lietuviai nori pareikšti Jos Dideny
bės vyriausybei padėką už neteisėtų ir 
nežmoniškų veiksmų, kuriuos įvykdė So
vietų Sąjunga prieš lietuvių tautą, nepri
pažinimą. Mes laibai vertiname mūsų Pa
siuntinybės veiklą Londone ir pageidau
tume, kad jos veikla tęstųsi ir toliau.

Vertindami Britų delegacijos nusista
tymą Madrido konferencijoje, kuri peržiū
ri Helsinkio sutarimų iš 1975 m. įgyvendi
nimą, kiek tas liečia žmogaus teises, tu
rime vilties, kad tas darbas bus naudin
gas okupuotos Lietuvos gyventojams.

Tačiau mes esame priversti nurodyti 
Tamstoms visą eilę Helsinkio sutarimų 
laužymų iš Sov. Sąjungos pusės okupuo
toje Lietuvoje, tuo labiau kad tas vyko 
tuo laiku, kol dar posėdžiavo Madrido kon 
ferencija. Vėliausias Helsinkio sutarimų 
sulaužymas, apie kurį pranešė Le Mond 
1981 m. balandžio 18 d., įvyko 1981 m. ko
vo 25 dieną Kaune. Tą dieną buvo suimti 
du lietuviai: Vytautas Vaičiūnas ir Me
čislovas Jurevičius, Helsinkio sutarimams 
'įgyvendinti Lietuvoje grupės nariai. Jie 
buvo suimti dėl to, kad pasiskundė sovie
tų valdžios įstaigoms dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoje.

Mes prašome Jos Didenybės vyriausy
bę reikalauti, kad čia paminėti mūsų tau
tiečiai būtų paleisti iš kalėjimo, o taip 
pat ir daugelis kitų, kurie buvo nuteisti 
darbo stovyklų bausmėmis. Išleistiesiems 
iš kalėjimų bei stovyklų turi būti grąžin
tos pilnos teisės, ir turi būti leista grįžti 
į tėvynę visiems tiems, kurie yra depor
tuoti.

Lietuvos pogrindžio spauda, ypač Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, yra 
pilna pranešimų apie represijas ir perse
kiojimus tų žmonių, kurie bando naudo
tis pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Dau
gelis pogrindžio aktyvistų yra nuomtnės, 
kad visas tas kančias atnešė žinomas Ri- 
bbentropo -Molotovo paktas, ir reikalau
ja, kad tas paktas būtų paskelbtas nega
liojančiu. Paremdami jų iniciatyvą, mes 
prašome Jos Didenybės vyriausybę pa
skelbti, kad tas paktas yra neteisėtas nuo 
tos dienos, kai Nacių Vokietija buvo nu
galėta 1945 m.

Pagaliau mes norėtume Tamstoms pra
nešti apie kliūtis, kurios yra daromos lie
tuviams kurie nori aplankyti savo gimi
nes Lietuvoje. Iš turistų yra imamas la
bai aukštas mokestis už žemos klasės vieš 
bučius, jiems leidžiama būti Lietuvoje tik 
penkias dienas ir tik Vilniuje, krašto sos
tinėje. Išvykos į provinciją oficialiai yra 
uždraustos. Seni ir ligoti giminės yra pri
versti keliauti didelius atstumus, norint 
susitikti. Šis labai nepatenkinamas sutvar 
kymas reikalauja iš žmonių daug išlaidų 
ir neleidžia jiems pamatyti jų draugus bei 
gimines. Iš antros pusės, Lietuvos gyven
tojams galimybės Išvykti į užsienį yra 
labai ribotos. Mūsų nuomone, tie keliavi
mų suvaržymai yra taip pat Helsinkio su
tarimų laužymas iš Sovietų valdžios pu
sės.

Dėkojame Tamstoms už sudarytą pro
gą pareikšti mūsų pastabas ir tikimės, kad 
tuo būdu pavyks palengvinti kai kurias 
žmonių problemas Lietuvoje“.

ŠŪVIAI Į KARALIENĘ
Karalienei Elžbietai II vykstant į jos 

oficialaus gimtadienio paradą birželio 13 
d,, stovėjęs minioje 174kos metų jaunuolis 
šovė į. ją iš revolverio. Londono gatvėje 
kelių metrų atstume paleisti šūviai Iš
gąsdino arklį, kuriuo jojo karalienė, bet 
nieko nesužeidė, šoviniai buvo be kulkų.

Jaunuolis bus teisiamas pagal išdavys
tės įstatymą.

REFORMOS LENKIJOJE
Pertvarkant Lenkijos vyriausybę, buvo 

atleisti 5 ministrai. Min. pirm. gen. Jaru
zelski be to pasakė, kad Lenkijoje nebus 
toleruojama antisovietinė veikla ir bus 
įvesta griežtesnė kontrolė neoficialiems 
leidiniams. Jis pasakė Seime, kad Lenki
joje bus sumažintas centrinis krašto ūkio 
planavimas ir išplėsta savivalda.

PRANCŪZIJOJE LAIMĖJO 
SOCIALISTAI

Prancūzijos parlamento rinkimuose so
cialistų partija laimėjo daugiausia balsų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IRANE
Per žemės drebėjimą Irane žuvo apie 

5000 žmonių ir padaryta daug nuostolių.

PAŠA U YJE
— JAV viceprezidentas G. Bustas pa

reiškė, kad Kubos kišimasis į Centrinės 
Amerikos valstybių vidaus reikalus turi 
būti sustabdytas. EI Salvadoras, kuriam 
jau suteikta karinė ir ekonominė parama, 
yra pirmasis bandymas.

— Po kruvinų riaušių Jugoslavijos al
banų Kosovo provincijoj kovo-balandžio 
mėn., iš komunistų partijos pašalinta apie 
500 narių. Taip pat pakeistas to rajono 
saugumo viršininkas.

— Dėl sumažėjusios pasaulyje naftos pa 
klausos ii- vis naujų šaltinių atradimo, 
kainos pradeda kristi. Meksika numušė 
net 4 dod. nuo statinės.

— Naujoji prancūzų vyriausybė nutarė 
pakelti mokesčius bankų ir naftos kompa
nijų pelnams, o taip pat dar įvesti specia
lų apmokestinimą turtingiesiems.

— Tarptautinė oro transporto sąjunga 
Ženevoje nutarė prašyti kraštų vyriausy
bes sutikimo pakelti kainas nuo rugsėjo 
mėn. 1 d. 5%.

— Izraelio min. pirm. Beginąs vis dar 
puola Vokietijos kanclerį Schmidtą. Jo 
žodžiais, visi buvusiojo Reicho karininkai 
yra atsakingi už praėjusio karo nacių 
žiaurumus.

Rytų Vokietijos vyriausybė, kurios Be
ginąs visiškai nemini, smarkiai į tai rea
guoja ii’ kaltina žydus už jų ekspansyvi- 
nę politiką Palestinoje ir kitur.

— Protestuodami prieš nepakenčiamas 
sąlygas, viename 'Lenkijos kalėjime keli 
šimtai kriminalinių kalinių paskelbė ba
do streiką.

—Graikų pogrindžio teroristų organi
zacija, pasivadinusi Revoliucine prieška- 
pitalistine iniciatyva, sprogdina didžią
sias krautuves.

— Ispanijos basikai ateityje tikisi išsi
kovoti pilną autonomiją. Dabar susitarta 
su Madrido vyriausybe dėl surinktųjų 
mokesčių paskirstymo ir vietinės admi
nistracijos.

— 12-kos pasaulio kraštų bankai duos 
paskolas atsistatyti praėjusiais metais Ne
apolio rajone žemės drebėjimo sugriau
tiems pastatams. Apskaičiuota, kad Iš vi
so reikia apie 7 bil. svarų.

— JAV pasiruošusios suteikti karinę 
paramą Afrikos kraštams, kuriems gresia 
dabartinės Libijos vyriausybės veiklia.

— Beecham firma D. Britanijoje gavo 
leidimą paleisti rinkon naująjį „Augmen- 
tin“ antibiotiką, kuris skirtas gydymui 
gerklės ‘ir bronchų uždegimams.

— Šiuo metu britų karo laivyną suda
ro 2 lėktuvnešiai, 14 naikintuvų, 47 frega
tos, 4 Polaris tipo povandeniniai, 12 bran
duolinių povandeninių, 16 paprastų povan 
deninių, 106 minininkai ir kitokie pagel- 
biniai laivai.

Karo laivyne tarnauja 65.800, o jūrų 
pėstininkuose — 7.800.

— Europos Bendrosios Rinkos kraštų 
praėjusių metų prekybos su Sov. Sąjunga 
deficitas pasiekė rekordinę 4.8 bil. dole
rių sumą.

— Prez. Reaganas siūlys kiniečiams su
daryti (bendrą prekybos reikalams komisi
ją, kurios uždavinys siekti glaudesnių 
ekonominių ryšių. Tikima, kad Iki 1984 
metų Kinija taps svarbiausiu JAV preky
bos partneriu.

— D. Britanijos naftos produkcija 13% 
viršija krašto poreikius.

Praėjusiai metais Šveicarijoje buvo 7 
streikai, iš kurių tik 5 tęsėsi pilną darbo 
dieną. Iš viso streikavo 3.590, prarasta 
5.718 darbo dienų.

Ir tai laike paskutiniųjų 30 metų įkai
toma rekoridu.

— Britų sveikatos ministerija išleido 
naujas korteles tiems, kurie po mirties 
skiria savo kūno organus medicinai.

1980 metais buvo 25 širdžių, 12 kepenų 
864 inkstų pakeitimo operacijos.

— Prez. Reaganas pareiškė, kad per 
ateinančius 3 metus jo 'administracija yra 
numačiusi sumažinti valstybinius mokes
čius 25%.

— D. Britanijoje automobilį vairuoti 
leidimus gauti egzaminų vidutiniškai ten
ka laukti apie 15 savaičių. Ilgiausiai Lon
done — apie 35 savaites, o trumpiausiai 
Bishop Aucklande — 1 savaitę.

— Luxemburge Bendrosios Rinkos kraš 
tų įgaliotiniai tarėsi Vak. Europos bedar
bystės reikalais.

— Londono sode vienerių metų kūdikis 
8 vilkinių šunų buvo mirtinai sukandžio
tas.

— Sov. Sąjunga, kuri neseniai pasirašė 
draugystės sutartį su Sirija, susitarė 
bent pusantro karto padidinti abipusę pre 
kybą.

— 94% Kinijos pasėlių nukentėjo nuo 
didžiosios sausros. Kai kuriose provinci
jose trūksta net geriamo vandens.

— Saudi Arabija ketina atnaujinti sa- 
sa aukso tiekimą ir artimoje ateityje pra
dėti vario gaminimą.
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RYKLYS IR DELFINAI
,;Pridš mane išnėrė, iSkilo trys del

finai. Du griebė ryfldlį, o trečiasis įrė
mė savo snukį į padangą ir stūmė 
mane“.

Antanas Tūly s

Yra žmonių, kurių gyvenimas klostosi 
kaip intriguojanti apysaka: tiek daug per
gyventa įvykių, kuriuos įvairiomis spal
vomis nudužo savitas pasaulėvaizdis, nau
jos mintys, susikurta originali filosofija.

Mus intriguoja ne tik Antano Strazdo 
dainos bei giesmės, bet ir jo gyvenimo bū
das, nepasisekimai, sunkūs pergyvenimai.
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Mums maga vis daugiau sužinoti apie 
Maironio, V. Mykolaičio-Putino, Salomė
jos Nėries gyvenimą, prasmės jieškojimą 
laimėjimus, klaidas, kad jų 'kūryboje pa
justume gyvą, kenčiančią širdį ir jos ai
manas bei džiaugsmus.

Emigranto dalia
Kai paimame į rankas neseniai „Nidos“ 

leidyklos išleistas Antano Tūlio „Intiligen 
tų stalo“ novelės, pirmiausia susidomime, 
kas jis, knygos autorius, kada, kur kaip 
gyveno, ką veikė, kokia buvo jo gyvenimo 
pasaulėžiūra.

Antanas Tulys-Tulevičius gimė 1898 
m. balandžio 6 d. Šeduvoje, plikbajorio tė
vo ir motinos, pasiturinčios ūkininkaitės, 
šeimoje. Motinai jo tėvas buvo antrasis 
vyras — lenkiškai įr rusiškai kalbėjęs 
grytelninkas, o ji pati, gimusi ir augusi 
Baukų kaimo dideliame ūkyje, sudarė 
sąlygas žmoniškiau gyventi vyrui ir trims 
vaikams — Antanui, Marijai ir Petrui.

Tėvo matyt būta rūpestingo ir dabš- 
taus žmogaus, kad, norėdamas žmoniškai 
aprūpinti šeimą, 1905 m. iškeliavo į Ame
riką ir sunkiai uždirbtais doleriais rėmė 
žmoną. Laikydama vieną arklį, vieną kar
vę, kelias aveles ir porą skerdžiamų kiau
lių, rūpestingai tvarkė savo žemės ,,šniū
rus“ ir gyveno geriau nei turtingesni ūki
ninkai.

Po 4-5 metų grįžęs į Lietuvą, tėvas pa
sistatė naują trobą, pripirko daugiau že
mės ir po metų vėl nusidangino į Ameri
ką. 1914 m., susirgęs greitąja džiova, pa
sirgo mėnesį ir mirė.

Piemenėlis ‘— vaistininkas
Antaniukas tuo tarpu lankė rusų pra

džios mokyklą, vasarą ganė gyvulius, o 
15 metų amžiaus išvažiavo pas tėvą į 
Ameriką. Pradžioje dirbo geležies fabri
ke, svajodamas mokytis. Tačiau tik po tė
vo mirties 1916 m. įstojo į Valparaiso uni-

,,išsikėlęs į viensėdžius“. ,,Paskutinio pa
simatymo“ novelėje A. Tulys apie savo 
tėviškę rašė:

„Kaip gyvas atsistojo prieš mano akis 
Baukų sodžius. Atsišaukė kalbos, pasakos, 
dainos, o tuo tarpu žaliavo kviečiai ru
giai, tarp jų įsimaišęs žirnis iki pat kelio 
toje vietoje, kur palikau Baukų sodžių“.

Lietuvoje A .Tulys susipažino su visa 
eile rašytojų: V. Mykolaičiu-Putinu, L. 
Gira, T. Tilvyčiu, A. Venclova, K. Kor
saku ir kitais. Galbūt šių pažinčių įtako
je Spaudos Fondas 1936 m. išleido „Aš 
bučiavau tavo žmoną“ novelių rinkinį. 
Pažymėtina, kad dar 1928 m. Šiaulių 
„Kultūra“ išleido A. Tūlio dramas „Jau 
tik per sapną“ ir „Mūsų kelias“.

Valparaiso universitete studijavęs far
maciją, o taipgi literatūrą ir psichologiją, 
1924 m. pradėjo dirbti vaistinėje. 1927 m. 
įsigijęs savo vaistinę, dirbo joje iki 1946 
m. Vėliau persikėlė į Floridą, St. Peters- 
burge pasistatydino motelį ir, ištikimai 
žmonai Faustinai tvarkant ūkinius reika
lus bei globojant atostogininkus. galėjo 
ne tik žuvauti, bet ir tęsti kūrybinį darbą.

Mirė 1977 m. sausio 14 dieną, palikęs 
palyginti ne mažą literatūrinį palikimą. 
Be jau minėtų knygų, 1960 m. buvo išleis
tos „Tūzų klubo“, o 1965 m. „Inicialai po 
tiltu“ novelių knygos. Praėjusių metų pa
baigoje mūsų Nidos“ leidykla išleido 
ketvirtąją A. Tūlio vienuolikos novelių 
knygą „Inteligentų stalas“.

A. Tūlio žmonės
Apie rašytoją A. Tūlį 1963 m. dr. D. 

Jasaitis parašė įdomią studijėlę, naudoda
masis rašytojo pasakojimais bei jo kūry
ba. Apie jo gyvenimą ir kūrybą rašė Pr. 
Naujokaitis „Lietuvių literatūros istori
jos“ III tome ir Vi. Kulbokas ..Inteligentų 
stalo“ įvade.

D. Jasaitis savo studijėlėje rašo: „A. 
Tulys romanų ir novelių rašytojui stato 
griežtus reikalavimus. To žanro kūriniai 
privalo turėti žardą. Jo manymu, kai ku
rie mūsų net ir premijuoti romanai yra 
be griaučių, tešliniai. Juos galima užbaig
ti, kada tik nori. Jie gali būti vieno šimto 
ar kelių šimtų puslapių“.

Griežtus reikalavimus literatūros moks 
las stato ir novelėms, kuria ypač puoselė
jo A. Tulys. Novelė nebūtinai turi būti 
trumpa, tačiau svarbu, kad jos architek
tonika būtų darni, vieninga, kadveiksmas 
slinktų numatyta kryptimi ir vaizduotų 
nepaprastą, įspūdingą 'įvykį, vedantį į 
aiškų konfliktą ir netikėtą pabaigą. No
velės dramatinę įtampą sustiprina gerai 
motyvuotas pagrindinio veikėjo charakte
ris.

Marionetės ir konfliktai

autorius: „Mano nevelės neišgalvotos, ar
ba jų branduolys nėra išgalvotas... Aš tu
rėjau norą parodyti, kaip kas gyvena. Te
gu moralistai žiūri, kad taip nebūtų — 
tai ne mano reikalas ...Man atrodo, kad 
mano novelės yra be niekeno įtakos, žmo 
gus yra aukščiausias kūrinys, tai apie jį 
ir reikia daugiausia rašyti. Gamtos pieši
mą jau su kaupu išnaudojo kiti lietuviai 
rašytojai“.

Literatūros kūrinyje paprastai veikė
jai suvedami į konfliktą su aplinka: , Ano 
ryto veikėjas, užsimetęs ant peties maši
nos padangą, nutolsta į jūrą ir, ryklio 
pastebėtas, pergyvena mirties agoniją. Nie 
ko nepadeda filosofinės sistemos, kol jo 
neišgelbsti trys delfinai.

Laikui bėgant novelistai atkreipė dė
mesį į pagrindinio veikėjo charakterį, 
įgalinantį laikytis dvasios padiktuotų ver
tybių arba pasiduoti kuriai savo aistrai. 
„Velnio laiško“ Marytė, kurios apvalus 
veidas nubertas šunvotėm, nesulaukusi 
mylimojo atoveikos, pasiduoda neapykan
tos, keršto aistroms ir įvairių prasimany
mų prigrūstu laišku apverčia aukštyn ko
jom kelių žmonių gyvenimą.

Erotiniai unotyvai
A. Tūliui D. Jasaitis, Pr. Naujokaitis, 

B. Pranslkus ir kiti prikiša „siaurų eroti
nių pergyvenimų“, seksualinio gyvenimo 
ir jo apraiškų“, „nevaldomo erotizmo, sek- 
sualizmo“ aprašymus, nors, pasak D. Ja
saičio, „nepateikia seksualinio gyvenimo 
apraiškų ant sidabrinio padėklo su gun- 
dinančių kvepalų svaiguliu“. Pats gi A. 
Tulys pažymėjo, kad duona ir meilė atė
jo žemėn prieš bet kurį gyvį ir pagimdė 
pirmą gyvūną: „Kultūros, tradicijos, 'įvai
rios doros ir nedoros kalbos yra žmonių 
sukurtos, ir todėl jos nepastovios“. Antra 
vertus, tokie žmonių poelgiai daugiau jį 
veikia, giliau įstringa, „palieka neužmirš
tami, pina pasaką, ir todėl yra lengviau 
ir geriau parašomi".

Taigi, A. Tūlio novelės ne iš piršto išlauž 
tos: jo noras buvo „parodyti, kaip kas gy
vena“. Parinkdamas kurios novelės pa
grindinį veikėją, jis vis dėlto atskleidžia 
jo psichologiją, suriša su aplinka, ir nuo
vokiam skaitytojui nesunku suprasti ki
limo ar puolimo priežastis. Kai karo me
tu „Japonės“ novelės geišą Eiką du ame
rikiečiai kariai „nusineša į laivo kajutę“, 
vėliau ją, grįžtančią į laivą, Jonas Žvalgą 
nušauna. Dėl ko? „Nežinau“, — atsa
ko. Tačiau kai nueina prie išsitiesusios, 
užmigusios japonės, kai, ją, pasodinus, jos 
rankos nudrimba prie kūno, dvi,, granatos 
iškimta Iš jos rankų.“

„Inteligentų stalo“ novelių žmones, jų 
poelgių motyvus bei idėjas plačiau palie
sime sekantį kartą.

Bendras sukilėlių kapas Kauno kapinėse

versitetą, kur pats mokėsi ir kitus mokė 
lietuvių kalbos, už tai atleistas nuo mo
kesčio už mokslą ir maistą. Nors nebuvo 
tikintis, tačiau prisidėjo prie katalikų kuo 
.pelės narių, kad kovotų prieš prokomu- 
nistų Bimbas bei Andriaus sėbrus Litera
tūros draugijoje.

1933 m. aplankė Lietuvą, tačiau nebe
rado gimtojo Baukų kaimo, kuris buvo

Kai kurie kritikai prikiša, kad A. Tū
lio veikėjai „daugumoj marionetės — kli
jai autoriaus rankose kuriamai situacijai- 
anekdotui sulipdyti“.

žinia, pasak paties A. Tūlio: ,,Jei au
torius nepatinka, — išdergia viską o tai 
nėra kritika“. Kad jo veikėjai ne mario
netės, o gyvi žmonės, perleisti per rašy
tojo individualią prizmę, tvirtina pats

BRONIS IKASLAS PRANCŪZIŠKAI
Paryžiaus leidykla Maisonneuve et La

rose tik ką išleido Broniaus Kaslo knygą 
„La Lithuanle et la Seconde Guerre Mon- 
diale (Lietuva ir antrasis pasaulinis ka
ras). Šioje 350 psl. knygoje surinkta pilna 
dokumentacija apie prieškarines vokie- 
čių-sovietų sutartis Ir Lietuvos užgrobimą 
karo metu.

Atsiusta paminėti
„Svečias“, Nr. 3-4, 1980 m. Lietuvių 

evangelikų liuteronų laikraštis, redaguo
jamas ir leidžiamas Čikagoje, JAV. Vy
riausias redaktorius yra: senjoras kunigas 
Ansas Trakis, 6620 So. St. Louis Avenue, 
Chicaga, Ill. 60629, USA. Išeina dabar tik 
du kartus į metus, bet už tai dvigubais 
numeriais: liepos mėn. pradžioje ir Ka
lėdoms. Europoje prenumerata metams 
DB 10. — (dešimt DB), kitur 4 US dol. 
metams ar kita atitinkama valiuta.
Administracija:

„Svečio“ atstovas Europai: kunigas Fr. 
Skėrys, Muelhausestr. 9, D — 6800 Mann
heim 71, (Friedrichsfeld), Telefonas: 0621 
-475591, Konto Nr. 744 128 0 bei der Sfadt 
spankasse Mannheim.

„Svečio“ atstovė JAV: Dr. Adelė Tra
kis, 6620 So. St. Louis Avenue, čikago, D1‘ 
USA.

„Svečio“ atstovė Canadoje: Mrs. A. Lan
gas, 27 Edgemore Drive, Toronto, M8Y, 
NI, Canada (Ontario)

„Svečio“ prenumeratos ir kitais reika
lais prašome kreiptis į atstovus ir patikė
tinius, taip pat nuoširdžiai prašoma siųs
ti prenumeratos mokestį ir aukos tik at
stovams. Fr. Skėrys, ev. kun.

Budėkime, Nr. 90, 1981 m. vasara. LSS 
Europos Rajono Vadijos žurnalas. Reda
guoja redakcinė kolegija Londone. Adre- 
saes: Lithuanian House, 2, Ladbroke 
Gdns., London Wil 2PT.

Lituanus Nr. 1, 1981, The Lithuanian 
Quarterly journal of Arts and Sciences. 
Leidžia: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago 
Ill. 60629, USA.

Pasaulio lietuvis Nr. 1-2, 1981 m. sausis 
-vasaris. Leidžia PLB Valdyba, Chicago, 
JAV.

Sietynas, Nr. 8, 1981 m. birželis. Lietu
vių pensininkų žurnalas, leidžia pensinin
kų klubas Hamiltone, Kanadoje, šiame nu
meryje — 30 psl.

Su 
pasaulyje

MEČIUI (MACKEVIČIUI ,75 (METAI
Vienam iš žymiųjų mūsų visuomeninta- 

kų prof. Mečiui Mackevičiui sukako 75 
metai amžiaus. Prieš 40 metų, Kaune su
darant po sukilimo laikinąją Lietuvos Vy- 
riausybę, jis buvo paskirtas teisingumo 
ministru.

M. Maskeivlčius gimė 1906 m. balandžio 
15 d. Savačiūnų kaime, Antalieptės vis., 
Zarasų apskrities. Baigė Zarasų progini- 
naviją ir 1930 m. Kauno Pavasario gimna. 
zįją. 1936 m. baigęs VDU teisių fakultetą, 
gilino studijas Frelburgo ir Paryžiaus uni- 
versitetuose. Baigęs studijas dirbo Kauno 
apygardos teisme.

Vokiečiams okupavus Lietuvą ir išvai
kius laikinąją vyriausybę, 1941-43 m. M. 
Mackevičius buvo teisingumo tarėju ir 
dėstė Vilniaus universiteto teisių fakulte
te.

Nuo jaunystės dirba visuomeninį darbą. 
Gimnazijoje įstojo į Lietuvos Jaunimo S- 
gą, studijuodamas buvo studentų varpi
ninkų korporacijoje. Liaudininkų s-goje 
ėjo gen. sekretoriaus ir vėliau pirmininko 
pareigas.

1940 m. atėjus bolševikams M. Mackevi
čius buvo suimtas. Pasipriešinęs prieš jau
nimo mobilizaciją į vokiečių kariuomenę, 
1943 m. kovo mėn. buvo Gestapo suimtas 
ir uždarytas Stutthofo koncentracijos sto
vyklom iš kurios išsilaisvino tik karui pa. 
sibaigus.

1947-49 m. M. Mackevičius buvo VLIKo 
nariu, o persikėlęs gyventi į JAV dirba 
eilėje organizacijų ir nemažai rašo.

Jubilijatui linkime ilgiausių metų!

MIRĖ S. REMENČIUS
Gegužės 25 d. San Paulo mieste, Brazi

lijoje, mirė sulaukęs 78 m. amžiaus Sta
sys Remenčius, buv. Lietuvos konsulato 
San Paulo m. sekretorius.

S. Remenčius buvo gimęs Raudonėje, 
Raseinių apsk. Baigė Kauno „Aušros“ gim

A. GERUTIS

PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Su 1941 metų birželio mėnesio lietuvių tautos 

sukilimu prieš maskvinius okupantus daugiausia 
yra susijęs Lietuvos nepaprasto pasiuntinio ir įga
lioto ministro, generalinio štabo pulkininko Kazio 
Škirpos vardas. Pasiuntinys 1973 metais išleido 
Vašingtone stambų veikalą, apimantį beveik 600 
puslapių, pavadintą „Sukilimas Lietuvok Isuvcte- 
numui atstatyti“. Veikalas išsamiai aprašo, kaip 
sukilimas ruoštas, kaip jis (įvykdytas ir kuo pasibai
gė. Sukilimo proga kiekvienam pravers dar kartą 
įdėmiai paskaityti, ką autorius per kone 600 pus
lapių dėsto apie aną istorinį įvykį. Tiesa, Škirpos 
rašyto veikalo skaitymas reikalauja didelio dvasi
nio įtempimo. Tai nėra lengvas skaitinys, kurį ga
lima pavartyti laisvai valandai praleisti. Jame dės
toma materija yra tragiško pobūdžio, kaip lygiai ir 
pats mūsų tautą ištikęs likimas reiškia neapsako
mą tragediją. Autorius patikslina, kad jo veikalas 
esąs „dokumentinė apžvalga“.

Mūsų paskutinis atstovas Berlyne buvo savai
minga asmenybė, jungusi savyje du pradus: kario ir 
diplomato. Kai man teko su Škirpa atvejų atvejais 
vienaip ar kitaip bendrauti bei bendradarbiauti, 
perteiksiu kiek atsiminimų bei iš pirminių šaltinių 
patirtų faktų, susijusių su sukilimu. Pasitenkinsiu 
'betgi tik daugiausia tais epizodais, iš kurių turėtų 
išryškėti, kaip Škirpai atiteko istorinis sukilimo 
svarbiausio inspiratoriaus vaidmuo. Tai Škirpos ro
lei suvokti vis dėlto reikia bent trumpai mesti žvil
gsnį į praeitį ir nušviesti tas aplinkybes, kurios pri
vedė prie pačios sukilimo minties atsiradimo bei 
prie didingo užmojaus įvykdymo.

Kai dėl antrojo pasaulinio karo sugriuvo Tau
tų Sąjunga, prie jos veikusioji Lietuvos nuolatinė 
delegacija (tokį pavadinimą turėjo Ženevoje bu
vusios atskirų valstybių misijos, atsiet pasiuntiny

bės) ūmai nustojo savo reikšmės. Delegacija kurį 
laiką dar merdėjo, kaip ir pati Tautų Sąjunga. 1940 
m. vasarą buvau perkeltas į Berną, kur mūsų vy
riausybė nusistatė atnaujinti pasiuntinybę. Pasili
kau oficiališkai ir toliau tebeveikusios delegacijos 
prie Tautų Sąjungos sekretoriumi. Pasiuntinio pa
reigas Šveicarijoje ėjo Dr. Jurgis šaulys, nors savo 
tarnybinę būstinę turėjo Berlyne, o paskutiniuoju 
laiku prieš karą — Varšuvoje. Besirūpinant patal
pų ieškojimu, pasiuntinybės įrengimu ir t.t., Lie
tuvą ištiko klaikioji katastrofa: sovietų ultimatumas 
ir raudonosios armijos okupacija su visais iš to 
sekusiais padariniais. Berno pasiuntinybėje netru
kus gauta telegrama iš užsienių reikalų ministerijos, 
kad pasiuntinybės sekretorius Gerutis perimtų pa
siuntinybę iš pasiuntinio šaulio. Į tai taip pat tele
grama atsakyta, kad sekretorius staiga susirgęs ir 
turėjęs dėl to išvykti gydytis sanatorijoje.

Tikrovėje pasiuntinybės sekretorius A. Geru
tis išvyko ne sanatorijom bet — Berlynan. Kai pa
siuntinybė Berlyne buvo arčiausia prie Lietuvos ir 
iš ten buvo patogiau žvalgyti okupuoto krašto įvy
kius, man buvo pavesta nuvykti į Vokietijos sostinę 
ir ten būti pasiuntinio K.škirpos dispozicijoje. Taip 
atsidūriau Berlyne ir apsigyvenau iki tol buvusio 
patarėjo Juozo Kajecko valdiniame bute. Pats pa
tarėjas prieš įsakmų pasiuntinio Škirpos norą sau- 
vališkai pasitraukė iš pareigų ir išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur jis buvo gimęs (taigi Ame
rikos pilietis) ir kur ketino privatiškai įsikurti. Tik 
Diplomatinės Tarnybos šefo S. Lozoraičio dėka 
pasiuntinys Vašingtone Povilas žadeikis, nors ir 
labai nenoromis, sutiko Kajecką įtraukti aiškiai ne
nustatytoms pareigoms į pasiuntinybės tarnautojų 
sąrašą.

Mūsų užsienių reikalų ministerijos samdytame 
buv. pasiuntinybės patarėjo bute apsigyvenome 
dviese su Dr. Juozu Jurkūnu, pasiuntinybės Taline 
sekretorium, kuris, raudonajai armijai užėmus ir 
Estiją, laivu pasitraukė iš okupuoto krašto ir at
plaukė į Vokietiją, o netrukus atvažiavo į Berlyną. 
Jurkūnas, karštas patriotas, kilęs iš Punsko krašto

(Smalėnų ir dar kaip gimnazistas turėjęs nuo lenkų 
persekiojimų ieškoti prieglobsčio laisvojoje Lietu
voje, buvo mano geras bičiulis. Rekomendavau jį 
pasiuntiniui Škirpai. Taip bičiulis Juozas pasidarė 
Škirpos artimu bendradarbiu, tarytum sekretorium.

Iš pirmųjų pasikalbėjimų su Škirpa paaiškėjo 
du dalykai: 1) pasiuntinys buvo įsitikinęs, kad na- 
cių-bolševikų draugystė greit pasibaigsianti ir kad 
ginkluotas susirėmimas tarp abiejų ligšiolinių bi
čiulių esąs neišvengiamas, 2) kad abiejų bičiulių 
karinio konflikto atveju jis pasiryžęs atstatyti Lie
tuvos valstybę.

Su pulkininku (jo niekada kitaip nevadinau ir 
po to, kai jis buvo .perimtas į diplomatinę tarnybą ir 
1937 metais gavo paskyrimą pasiuntiniu — nuola
tiniu delegatu prie Tautų Sąjungos Ženevoje, o aš 
pasidariau delegacijos sekretoriumi) mane rišo pa
žintis dar iš tų laikų, kai jis ėjo karo atstovo parei
gas Berlyne, o aš dirbau kaip Lietuvos Telegramų 
Agentūros ,,Eltos“ (agentūra buvo užsienių reikalų 
ministerijos skyrius) korespondentu Vokietijos sos
tinėje. Pulkininkas, išbuvęs Berlyne daugiau kaip 
10 metų, sugebėjo susidaryti Vokietijos sostinėje 
įsidėmėtiną tarnybinę poziciją. Jis suėjo į glaudžius 
santykius su aukštais įtakingais vokiečių karinin
kais, kurie paskum iškilo vokiečių kariuomenėje į 
pačias vadovaujamas vietas — maršalus (Keitei, 
von Brauchitsch ir kt.). Pulk. Škirpos dėka keli mū
sų karininkai galėjo išeiti Vokietijoje aukštuosius 
karinius mokslus, nors pagal Versalės taikos sutartį 
Vokietijai buvo uždrausta turėti generalinio štabo 
karininkus ruošusias mokyklas. Tarp tokių karinin
kų buvo busimieji generolai S. Raštikis ir V. Vit
kauskas, kuriems buvo lemta būti svarbiais akto
riais mūsų valstybės bei tautos tragedijos metu.

Būdamas karo atstovu, pulk. Škirpa nevengda
vo — tiksliau pasakius, ieškodavo — kontakto il
su politikuojančiais vokiečių kariškiais. Dažnų po
kalbių tema būdavo ne tik bendriniai Lietuvos — 
Vokietijos politiniai santykiai, bet ir otpieji Klaipė
dos krašto reikalai,kurie dažnai drumsdavo abiejų 
kaimyninių valstybių gerą sugyvenimą.

(bus daugiau)

naziją ir studijavo teisę. 1930-32 m. dirbo 
Lietuvos (pasiuntinybėje Maskvoje ir 
1936-40 m. — San Paule. Vėliau mokyto
javo Lituanistinėje mokykloje Ir dalyvavo 
lietuvių veikloje.

KERAMIKOS PARODA
Bostone, JAV, balandžio 4-5 dd. buvo 

suruošta daii. Valentinos Dargytės - Bal 
sienės keramikos darfbų paroda. Viešnia 
iš Kanados parodos atidaryme kalbėjo 
apie keramikos meną bei jos techniką. Bos 
tonan ji buvo atsivežusi ne tik keramikos 
kūrinių, bet ir porceliano dirbinių.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS INR. J5

Vienos šeimos vaikai žaidžia sodely.
Kaip išaiškinti, jei kiekvienas berniu

kas turi tiek pat brolių ir seserų, o kiek
viena mergaitė turis tris karta daugiau 
brolių, negu seserų?

Atsakymas (Nr- 14
a) Kai vanduo sušalęs.
ib) Karštis, nes šaltį Anglijoje galima 

pagauti.
c) Ar miegi?

Paryžiaus tarptautinėj lėktuvų parodoj, 
į sovietų skyrių užeina prancūzas. Aipžiiū- 
rėjęs rusų lėktuvą, priekyje pastebėjo pra
bangiau įruoštą kabiną.

— Taigi ir jūsų lėktuvuose yra klasių 
skirtumas.

— O, ne. Pas mus viena klasė.
— Tai kaip gauti vietą toj kabinoj?
— Reikia brangiau mokėti.

Cirko stipruolis, išspaudęs sausai apel
siną, tarė žiūramas:

— Kas išspaus dar bent lašelį sunkos, 
gaus 100 svarų!

Nuo suolo pakilo sausas žmogelis ir. pa
ėmęs apelsino likučius, išspaudė net visą 
šaukštą skysčio.

— Kas jūs toks? Kur dirbate? — nuste
bo cirkininkas.

— Aš mokesčių Inspektorius.
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SUKILIMAS
Vokietijos-Rusljos karas 1941 m. birže

lio 22 d. rytą prasidėjo anksti buvo su
naikinta pasienio užtvaros, bombarduoti 
Kauno, Vilniaus, Kėdainių, Šiaulių (Zok
nių) ir kt. aerodromai. Arčiau Vokietijos 
sienos jau VI 22 spontaniškai vyko suksi
mas, vietos vykdomųjų komitetų ir mili
cijos būstinių puolimas, jų nuginklavimas 
ir vietos valdžios j LAF rankas perėmi
mas; pasipriešinę ginklu sovietiniai pa
reigūnai, vietos komunistai ar pastatus 
padeginėję asmens buvo naikinami vieto
je, kitus jau VI 22 teisė vietos sukilėlių 
teismas. Arčiau VOkietijos sienos daugelį 
vietovių vietos sukilėliai išvalė dar VI '22 
ir patys sutiko atžygiuojančią vokiečių 
kariuomenę; vokiečiams tai buvo neįtikė
tina. Daug kur sukilėlius vokiečiai laikė-so 
vietiniais partizanais, nors jie dėvėjo bal
tus raiščius su juodomis, TDA (Tautinio 
Darbo Apsauga), juos nuginklavo ir vie
tomis mažai trūko, kad būtų visus sušau
dę; juo paėmė įkaitais, kaip ir vietos ku
nigus, turtingesnius ūkininkus, gydytojus 
ir kt. Pirmo smūgio išgąsdinti sovietų ka
riuomenės daliniai, panikiškai sutikę su
kilėlių šūvius, pajutę sunaikintus ryšius, 
stengėsi, dažnai į gyventojus šaudydami, 
kuo skubiau trauktis toliau nuo Vokieti
jos sienos. Maskva įsakė VI 22 19 vai. eva
kuoti gilyn 'į Rusiją 29 šaulių teritorinį 
korpą, i'š kurio 7000-8000 ten buv. lietu
vių įstengė atsipalaiduoti per 5000 karei
vių ir a>pie 500 karininkų; atsipalaidavimo 
metu žuvo 23 karininkai, 6 kariūnai Ir 92 
kareiviai. Karui prasidėjus NKVD skubė
jo išsiųsti Rusijon kalinius, dalį jų išve
žė iš Kauno kalėjimo ir išžudė Červenėje. 
Telšių kalinius nužudė Rainiuose; žudė 
Panevėžyje, Zarasuose, Pravieniškėse ir 
kt.

Kauno LAF numatytas sukilimo planas 
Kauno mieste buvo sėkmingas. L. Prapuo
lenis įsikūrė vienoje Žaliakalnio senelių 
prieglaudoje. Kita štabo dalis susitelkė 
Chemijos institute (buv. Ginklavimo val
dybos laboratorijos), kur, nors budėjo 
komjaunimo dalinys, studentija rūsiuose 
suslėpė 2 milicijos nuovadas, priklausiu
sias slaptai LAF. Jie su pik. dr. J. Vėbra 
užėmė Kauno radijo stotį Vytauto kalne, 
o iš Aukštaičių gatvės senelių prieglaudos 
P. Naručio vadovaujami sukilėliai — 
Kauno radiofoną (Daukanto gatvėje). 
Stud, medikai greitosios pagalbos automo
biliais (B. Stasiukaitis, K. Ambrazaitis) 
sudarė saugiausius ryšininkus ir suvežto
jo radijo specialistus bei reikalingas da
lis pataisyti Kauno radiofonui; visa buvo 
atlikta VI 22-23 naktį. Gerai paruošti ir 
ginkluoti sukilėliai nakties metu išsprog
dino Vilijampolės centrinę sovietų kariuo
menės ryšių stotį, sukeldami visuotinę pa
niką ne tik Kaune, bet ir Užnemunės ir 
Žemaitijos kariuomenės junginiuose. Tuo 
pat metu buvo užimti ir Kauno pašto 
centriniai rūmai su telefonu ir telegrafo 
centrinėmis; i'š čia buvo skubiai paskam
binta karo komendantui ir pranešta, kad 
vokiečių desantininkai Kaune, ir stoties 
veikimas išjungtas, šio pranešimo suklai
dinta Kauno sovietų kariuomenės įgula, 
netekusi jau ryšio su Vilijampole, pa
skubomis ėmė evakuotis, sukeldama ir 
vietos komunistinės vyriausybės bei pa
reigūnų paniką. Ir noris Kauno dar nebu
vo LAF kontrolėje, tačiau apsispręsta 
skelbti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymas. VI 23 apie vai. buvo pasirašytas 
atsišaukimas ir 9,20 vai. jau LAF štabo 
įgaliotinis L. Prapuolenis buvo Kauno ra
diofone. Kauno radijo stoties vyrai, užė
mę dar silpnomis įgulomis pačią stotį, bi
jojo, kad sovietai pajutę vėl veikiančią 
stotį, nepultų, nes čia išsilaikyti ilgesnė

Pranas Milašius

Laukaičio seniorina
Sekantį sekmadienį taip atsitiko, kad 

ji susitiko Baužį. Būtinai turėjo taip at
sitikti. Ėjo ji per tiltą, o ant tilto Baužys 
stovėjo. Apsimetė nustebusi, gerai suvai
dino. — A, labas; — sako ji. — Se
niai matytas.

— A, panelė iš miesto! labas! — ir Bau
žys per tilto atramą nusispiauna į upę.

Priėjusi susikabina rankomis, žiūri jam 
į akis. Kiti bernai pasitraukia toliau, te
gul juodu vienudu pasikalba.

— Žinai, kur mane rasti, o niekuomet 
neateini, — sako ji.

— Kaip aš čia dabar iš pasmirdusio 
kaimo eisiu pas miesto panelę!

— Eik tu, aš tik juokais pasakiau, o 
tu rimtai. Aš dabar turiu eiti atidaryti 
kioską. Ateik vėliau, pasikalbėsime, kai 
žmonių nebus.

Ir Baužys atėjo. Smarkus toks, išdidus, 
bet atėjo. Nusipirko papirosų, rūkė į šalį 
nuėjęs, o kai žmonių prie kiosko nebuvo, 
juodu pasikalbėjo ir sutarė vėl susitikti.

Ir laiminga ji buvo su Baužiu, užteko 
duonos iš to mažo žemės sklypelio, o pi
nigo jis visokiais būdais iiš jūros prasima
nydavo. Kad ne ta nelaimė... Ką dabar 
daryti? Viena moteris negali gyventi“, nei 
tu arsi, nei su valtimi į jūrą išplauksi. O 
šitas gonddierius? Iš proto reiktų išeiti 
su tokiu. Plepa visokias nesąmones, nė su

mis kautynėmis nebuvo vilties, Buvo ap
sispręsta besąlyginai skelbti, ir 9,28 vai. 
LAF Vyriausiojo štabo vardu įgaliotinis 
Leonas Prapuolenis paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą ir laikinąją Lie
tuvos vyriausybę, kurią teko tuojau papil
dyti. Toliau sekė Lietuvos himnas. Kau
no radijas tas žinias nuolatos kartojo, skel 
bė vokiečių, prancūzų k. LAF vyr. štabo 
žinią — Lietuvos nepriklausomybės at
statymą — išgirdo visa Lietuva ir atsakė 
visuotiniu sukilimu. Kaune buvo išplėšti 
Parodos aikštėje sovietų ginklų sandėliai, 
davę apie 25.000 įvairių ginklų, ir sanita
riniais automobiliais, sunkvežimiais išve
žioti į numatytas vietas.

Atkakliausios kautynės VI 23-25 išsivys 
tė Šančiuose. Iš Žaliakalnio nuskubėjęs 
Itn. M. sutelkė iš vietos kariuomenės san
dėlių ginklais apsirūpinusius darbininkus. 
Jie iš Tilkos, Metalo fabrikų apšaudė besi 
traukiančias Juozapavičiaus prospektu 
sovietų kariuomenės dalis, gynė Kauno 
glžlk. stotįį ir kt. Sukilėliams pavyko kau
tynėse paimti šarvuočių, minosvaidžių ir 
kt. Sovietų kariuomenės dalys (apie 2-3 
divizijas) iš Jiesios bandė laiveliais keltis 
per Nemuną, bet jas atrėmė Kranto gat
vėse apsikasę sukilėliai. Napoleono kalne 
sovietai telkė artileriją, kurią minosvai
džių ugnimi sukilėliai apšaudė iš Šančių, 
ir sovietų kariuomenės daliniai pasitraukė 
Iš Jiesios.

Kautynės vyko prie Vytauto D. (Alek
soto) tilto, dėl P. Vileišio (Vilijampolės) 
tilto, Kauno radijo stoties, radiofono ir vi
sos eilės kitų pastatų. Palyginti, greit Kati
nas perėjo į sukilėlių rankas; nieko neišti
kę sovietų sprogdintojai išsprogdino Ža
liąjį, arba Geležinkelio, tiltą. Dėl Vytauto 
D. (Aleksoto) tilto vyko atkaklios kauty
nės, kurių metu žuvo Itn. J. Dženkaitis, 
bet tilto neišgelbėjo; panikos pagauti so
vietų kariai jį išsprogdino drauge su be
žygiuojančia savo kariuomene, šių tiltų 
ankstyvas susprogdinimas buvo tikra pa
laima Kauno sukilėliams, nes besitrau
kiančios milžiniškos sovietų kariuomenės 
dalys iš Užnemunės turėjo aplenkti Kau
ną. Sovietų karių voros puolė per Nemu
ną uostą, keldamosios laiveliais ir kito
mis priemonėmis, bet sukilėliams pavyko 
2 dienų nuolatinėmis kautynėmis juos at
mušti; čia daugiausia sukilėlių žuvo. Ne
mažiau žiaurios ir atkaklios kautynės bu
vo prie Vilijampolės tilto; jį išgelbėjo, 
sprogstamąją medžiagą atkirpęs, sukilėlis 
Juozas Savulionis, buvęs Vilniaus II nuo
vados viršininkas; išgelbėjo tiltą, bet ir 
žuvo. Kauno mst. kautynėse vadovavo pik. 
Butkevičius.

VI 24 vakare Kauno sukilėliams buvo 
pats didžiausias pavojus :prie Jonavos ap
sitvarkęs sovietų tankų dalinys ir pėsti
ninkai buvo gavę įsakymą atsiimti Kau
ną. Kauno radijas šaukėsi pagalbos, pra
nešdamas sovietų kariuomenės telkinius; 
vok. kariuomenė pranešimais pasinaudojo, 
ir sovietų tankus užpuolė vok. lėktuvai.

Tris dienas Kaune vyko gatvių kauty
nės, bet visas tris dienas Kaunas buvo tik 
rai laisvas, be svetimųjų įsakymų, sveti
mųjų necenzūruojamas VI 25 išėjo ir LAF 
dienraštis į Laisvę, turėjęs ir vokie
čiams okupavus Lietuvą didelės reikšmės, 
šiai Kauno laisvei Iškovoti reikėjo paau
koti per 200 sukilėlių, per 150 buvo jų su
žeista; laisvės kovai gyvybę paaukojo ir 
gimnazistas, ir studentas (A. živatkaus- 
kas, V. živatkauskas, A. Norkūnas, P. 
Savulionis), Ir VDU dėstytojas (J. Milvy
das), ir paprasčiausias namų sargas (P. 
Bendinskas); tai buvo visų sutelktinė lais
vės auka.

VI 22 vakare sukilėliai telkėsi ir Vilniu

prasti jo negali, kai pirmą kartą su vyru 
kaimynus lankė, nustebo pamačiusi tiek 
daug knygų.

— Dabar šį tą skaitau, — sako Lukaitls.
— „Meilės ir mirties gondola.“ — Ir ėmė 
aiškinti, kad Italijos miestuose vietoje 
gatvių yra kanalai, žmonės ten valtimis, 
kurias gondolomis vadina, irstėsi ir man
dolinomis groja. Visą dieną, nuo ryto iki 
vakaro, nieko kito nedirba, tilk irstosi ir 
skambina mandolinomis. Juokėsi juodu 
su vyru, namo sugrįžusiu, ir nuo to laiko 
Lukaitli gondolleriu vadino. Žmogus ne
geria, nerūko, su tokiu duonos netruktum, 
bet kad jis tokių niekų neplepėtų. Kad 
nebūtų šiandien tą seną pažįstamą sutiku
si, gal ir būtų rimtai apie Lukaitį pradė
jusi galvoti. Dabar kažin? Sutiks ji dar 
kartą tą seną pažįstamą sekantį sekmadie
nį, dar pakalbės, tada pagalvos, ką daryti.

Praėjo vasara, vasarojus jau suvežtas, 
beliko tik kūlimas ir bulvių kasimas. Lu- 
kaičių troboje naujas radijas, sklinda iš 
jo dainos, muzika. Policininkas, kėdėje 
patogiai atsilošęs, mosuoja koja į muzikos 
taktą, kartais ir pats pritardamas la-la- 
la. Per muziką Lukaitis girdi įkyrų sesers 
pasakojimą:

— Aš tau bulvių nukasti padėsiu, Ir 
tada žinokis. Aš turėsiu savo vyrą apžiū
rėti, negaliu dviem ponams tarnauti. Mo

je, bet veiksmingai pradėjo veikti tik 
VI. 23 rytą. Jie tuoj perėmė įstaigas ir jų 
pastatus, dažnai susikaudami ne tik su 
komunistais, bet ir neaiškiais „valdžiai“ 
kandidatais — gatvių valkatomis. Buvo 
sudarytas Vilniaus mst. komitetas (pirm. 
St. Žakevičius, VI. Jurgutis, D. Gruodis, 
J. Vaičaitis ir kt.), kuriam teko visai sa 
varankišikai reikalus tiesiog tvarkyti su 
vokiečių karine valdžia, neturint tiesiogi
nio ryšio su Kaunu ir ten esančia Laiki
nąja vyriausybe.

Kauno radijui paskelbus Lietuvos ne- 
priklausomybęs atstatymą, sukilo visos 
Lietuvos LAF tinklas neišskiriant nė to
limesnių Rokiškio-Zarasų apl., su kuria
ntis ryšys buvo nutrūkęs. Kauno radijo ži 
nia jiems buvo tiesiog įsakymas išvykti 
į miškus ir pulti savo apylinkės milicijos 
bei kitas komunistinės atsparos vietas. 
Tačiau VI 23 tose apylinkėse pradėtas s. 
buvo tikrai per ankstyvas — visur tebe
buvo nepasitraukę stambūs sovietų ka
riuomenės dalinniai, prieš kuriuos suki
lėliams tiesiog nebuvo galima priešintis, 
teko skubiai išsisklaidyti ir susislėpti. Pvz. 
VI 23-24 saktį Mūšos miškuose tarp Lin- 
kuvo ir Pašvitinio susirinko per 80 visai 
neginkluotų vyrų būrys, daugiausia pabė
gusių i'š aerodromo statybų. Pirmojo bran 
duolio 6 šautuvais, teturinčias po 6-15 šo
vinių, ir 3 pistoletais bei 4 granatomis bu
vo nuginkluoti transportiniai sovietų sunk 
vežimiai, įsigyta kelios dešimtys šautuvų, 
deja, teturėta vos po 11 šovinių. VI 26 so
vietų daliniai apsupo Mūšos miškus, ir iš
augęs per 100 vyrų sukilėlių būrys buvo 
pasmerktas VI 27 mirti; išsigelbėjo VI 28 
visai atsitiktinai, jau išbaigę šaudmenis, 
kai priartėję vokiečiai ėmė apšaudyti pa
trankų ugnimi tuos pačius Mūšos miškus 
ir kartu juos supti. Panašiai per tas ke
lias s. dienas stipriai kovėsi Vabalninko, 
Panevėžio, Kupiškio, Anykščių, Užpalių, 
Kamajų, Jūžintų, Dusetų, Salako, Daugai
lių ir Antalieptės, Zarasų ir visos eilės ki
tų vietovių sukilėliai. Iš jų visų sunkiau
siai kovėsi Rokiškio ir Obelių sukilėliai. 
Rokiškio sovietų karo lauko komendantas 
suskubo mobilizaciją paskelbti ir ją vyk
dyti. Veikė ir sovietinis „liaudies tribuno
las“, VI 25 paskelbęs 23 rokiškėnams mir
ties sprendimus (jų tarpe ir pusaklei pir- 
kelninlkei K. Štamaitei), bet puolę Rokiškį 
sukilėliai minosvaidžiais ir pasiuntę kelis 
mažos patrankėlės sviedinius sovietinio 
štabo link nusmelktuosius išlaisvino. Ap
lamai LAF sukilėliai krašto vietoves pe
rėmė į savo rankas veik visur anksčiau, 
negu vokiečiai atžygiavo. Visi šie sukilė
lių žygiai daugelyje vietų ne tik paskubi
no sovietinių kariuomenės dalinių skubes
nę evakuaciją, bet dažnai išgelbėjo ir bū
rius už neišpil tas pyliavas nubaustų ūki
ninkų, suimtų mobilizacinio amžiaus jau
nuolių ir šiaip gyventojų, 'į kuriuos pra
bėgdami įvairūs sovietų pareigūnai ir ko
munistai ėmė šaudyti, jų ūkius ir mst. tro 
besius deginti. Aplamai s. dalyvavo pra
džioje slaptai ginkluotų apie 10.000 LAF 
vyrų, pirmomis dienomis įsijungė apie 
50.000 LAF narių, kurie sau ginklus pasi
rūpino iš vietos milicijos ar prabėgančios 
sovietinės kariuomenės, ir LAF visame 
krašte dar susilaukė apie 50.000 vyrų, atė 
jusiu pas sukilėlius kovoti už savo krašto 
laivę; juos taip pat apginklavo LAF kdvų 
metu įsigytais ginklais. Taig, 1941 VI 22- 
27 s. dalyvavo per 100.000 vyrų, nebūtinai 
tik lietuvių, nes Rokiškio ir Zarasų aps. 
prie sukilėlių prisidėjo ir dalis sulietuvė- 
jusių rusų.

Sukilimas pareikalavo per 2700 Tcaftty- 
nėse žuvusių, per 1500 kalėjimuose ir šiaip 
nužudytų, per 4000 sužeistų. Taigi, šių ke
lių dienų s. žuvusiųjų kraujo auka buvo 
žymiai didesnė negu 1919-23 kovų metu. 
Ir labai prasmingai 1941 VI 26 skambėjo 

tina — pats matai — laukuose negali dirb 
ti, nevisada ir valgį gali išvirti. Galėjai 
seniai vesti, ko lauki? Manai, kad mote
ris ateis ir pati tau pasipirš?

Įeina Baužienės duktė, dabar ji pripra
tusi prie Lukaičių, jai tiek čia, tiek na
mie. Dabar visi nutyla, negi ginčysies 
prie vaiko apie tokius dalykus, ypač kad 
ta moteris, kurią Lukaitį jo sesuo vesti 
ragina, yra mergaitės motina.

Tyli visi ir klausosi radijo.
— O tu neužilgo į mokyklą pradėsi ei

ti, —sako senoji Lukaitienė mergaitei, 
kai muzika nutyla. — Toli eiti tokiai ma
žai, rudenį per purvą, žiemą per sniegą.
— Aš Kaune eisiu į mokyklą, sausais 

šaligatviais vaikščiosiu, — sako mergaitė.
— Kaune? Kas tave veš į Kauną?

—Mama važiuos į Kauną pas poną 
Kamauską.

— Kas tas ponas Karnaudkas?
— Šoferis jis yra, automobiliu važinė

ja. Buvo į Palangą atvažiavęs, prašė, kad 
mama su juo važiuotų, dabar vėl iš Kau
no laišką atsiuntė, mama jam parašė, kad 
ativažiuos ir mane atsiveš

Troboje visi į kits kitą susižvalgo, tik 
Lukaitis nejuda, akis įvieną vietą įsmei
gęs sėdi kaip negyvas.

— Eik tu dabar namo, — sako sesuo 
mergaitei, — tuojau pradės temti. — Už 
rankos paėmusi išveda ji mergaitę pro 
duris.

— Na, ką dabar darysi? — kreipėsi ji 
sugrįžusi į brolį, bet tas nieko neatsako, 
sėdi lyg žado netekęs.

— Knygos, tos prakeiktos knygos! —

Gimtadienis
Gegužės mėn. Dr. Andrejui Sacharovui 

suėjo 60 metų. Ta proga beveik visa Va 
karų spauda vėl prisiminė tą didįjį žmo
gaus teisių kovotoją.

„The Times“ Maskvos 'korespondentas 
Michael Binyon rašo:

Sovietų disidentas fizikas ir Nobelio 
Taikos premijos laureatas Dr. Andrejus 
Sacharovas savo 60 metų gimimo sukaktį 
praleido KGB saugumo priežiūroje Gorkio 
mieste, kur jis daugiau kaip metai leidžia 
tremties dienas. Pamažu vis mažėjančios 
sovietų disidentų bendruomenės lyderis 
neturi teisės išvykti iš šio didelio, apie 
250 mylių į rytus nuo Maskvos, pramonės 
miesto.

1980 m. sausio 22 d. suimtas Maskvos 
gatvėje, be teismo, „administraciniai nu
baustas“ ištrėmimu, atėmus visus titulus 
ir valstybinius apdovanojimus, lėktuvu 
skubiai išsiųstas iš sostinės.

Jo žmona Elena, kuri taip pat atvyko į 
Gorkį, bet vėliau gavo leidimą grįžti Mask 
von, kartu šventė jo gimtadienį. Apie 60 
draugų ir gerbėjų susirinko Sacharovo bu
te, ir ta proga pasižadėjo toliau remti jį 
ir tęsti žmogaus teisių kovą Sov. Sąjungo
je.

Prieš išvykdama iš Maskvos, Sacharovo 
žmona informavo Vakarų korespondentus 
apie naujus KGB kliudymus Sacharovo 
pasūnio. (kuris gyvena Amerikoje, suža
dėtinei Lizai Aleksiejevai emigruoti 'į 
JAV. Tai pranešta, kad prašymas išvykti 
atmestas, o po dviejų dienų saugumas ją 
iškvietė naujiems tardymams.

Gorkio mieste, į kurį užsieniečiai nėra 
įleidžiami, Dr. A. Sacharovas tęsia savo 
kovą toliau, skelbdamas deklaracijas, 
smerkdamas disidentų persekiojimus ir 
sovietų politiką Afganistane. Anksčiau jis 
rėmė olimpiados boikotą, sveikino Lenki
jos darbininkų streikus ir kreipėsi į Va
karus nedaryti jokių nuolaidų Madrido 
konferencijoje, keliant sovietų prasižengi
mus Helsinkio nutarimų atžvilgiu.

Šie jo griežti pareiškimai slaptu keliu 
pasiekė Vakarus. Neseniai namų gamybos 
filmas, kuriame Sacharovas kreipėsi į 
laisvojo pasaulio mokslininkus 'paramos,

Laikinosios vyriausybės atstovo J. Am
brazevičiaus žodžiai, laidojant žuvusius 
Kauno kapinėse bendrame kape: ,,Nebe- 
pirmas kartas šioje vietoje prasiveria duo
bės kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas 
reikalingas palaistyti tautos laisvei... Ta
čiau niekados toji duobė nebuvo tokia di
dėlė kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lietu
vos žemė yra ištroškusi laisvės... Pajau- 
čiam šių gilių kapų akivaizdoje visos tau
tos pasiryžimą gyventi per mirti“. Tai bu
vo Lietuvos atsakymas visam 'Pasauliui, 
kad ne savanoriškai įsijungė į Sovietų 
S-gą. Kauno sukilėlių radijo žodį 1941 VI 
23 išgirdo Stockholmas, Helsinkis, Bernas, 
jį pakartojo ir visam pasauliui. Laisvos 
Lietuvos žodį pakartojo ir pasaulio spau
da, neišskiriant nė JAV New York Times. 
Lietuvos sukilimą savaip patvirtino Mask
va: išplūdo socialistinės laisvės nevertą 
kraštą per Maskvos radiją Molotovas (tai 
vėliau bandė vėl nuneigti). Savaip sutiko 
Lietuvos sukilimą Berlynas; jis sulaikė 
ministrą pirm. K. Škirpą, laikinai interna
vo daugelį LAF žmonių, o atsiuntęs i 
Kauno radiofoną vieną leitenantą prane
šė, kad Kauną, taigi, jų supratimu ir Lie
tuvą, jau užėmė vokiečiai, šiuo savo žy
giu demaskavo visus germanizacijos sie
kimus ir lietuviui priminė, kad nors lai
kinai pasiekta laisvė, bet ji teks dar kartą 
nelygioje kovoje savo krauju laimėti. 
(L.E. XV tomas) 

šaukia sesuo. — Ar tu negali savu protu 
galvoti, negali elgtis kaip vyras?

Pagriebusi nuo stalo knygą, sviedžia į 
kampą. Knyga, atsimušusi 'į mūralį, ap
siverčia ir pliumteli ant grindų. „Kraujas 
ir smėlis“ rėkte rėkia nuo knygos viršelio 
stambios raidės.

-— Aš eisiu dabar, — sako policininkas, 
— laikas į tarnybą. — Atsitoja ir išeina 
pro duris, sesuo jį išlydi.

Apstulbęs Lukaitis sėdi ir žiūri į kny
gos viršelį ant grindų. „Kraujas ir smėlis.“

Ką darytų matadoras, atsidūręs tokioje 
padėtyje? Eitų jis ir iššauktų savo var
žovą į dvikovą. Numestų jam pirštinę, tas 
ją pakeltų, nueitų su palydovais į aikštę, 
stebėtų visą dvikovos eigą, ant smėlio pa
sipiltų kraujas, tada jis prieitų prie jos 
ir sakytų: „Seniorina, dabar tu mano, 
mano amžinai.“ Bet Lukaitis ne matedo- 
ras, ir Baužienė ne seniorina, kas įkaity
ta knygose, jo gyvenime nepritaikoma, 
sėdi Lukaitis dabar bejėgis, nieko nesu
galvodamas.

Aš myliu vasaros rugiagėles,
jos taip švelniai vilioja mane, 

iš naujo radijo šaukta Dolskis. Ak, nerei
kia Lukaičiui nei Dolskio, nei rugiagėlių, 
kad primintų jos akis, jis mato jos dabar 
kaip gyvas, matys jas, tur būt, visą gyve
nimą. Su Hofimeklerių muzika ateina į 
trobą vakaras, 1r į Lukaičio krūtinę ver
žiasi širdgėla. Nepatrinsi juk širdies ruo
nio taukais iš tošinės dėžutės, kaip moti
na staibius.

(Pabaiga)

KGB globoj
buvo rodamas švedų ir amerikiečių televi
zijoje.

Tačiau jo keturių kambarių tremties 
bute gyvenimo sąlygos kasdien blogėjia, 
Sacharovas kas dešimt dienų privalo re
gistruotis milicijoje, neturi laisvės naudo
tis telefonu, siųsti ir gauti laiškus iš už
sienio. Lankytojai stabdomi, apklausinė
jami ir tardomi. Paštas tikrinamas ir spe
cialus radijo trukdymo aparatas neleidžia 
klausytis užsienio žinių.

Kartą į jo būtą įsiveržė kažkokie gir
tuokliai, grasino naganu ir žadėjo išsiųsti 
į psichiatrinę ligoninę. Sacharovas daž
nai gauna mirtim grasinančių laiškų, o jo 
žmona kelis kartus gatvėje buvo sumuš
ta. Neseniai jis skundėsi, kad KGB kon
fiskavo visus jo rankraščius, žurnalus ir 
užrašus. Tai jis pavadino „bandymu api
plėšti atmintį.“

Po Sacharovo ištrėmimo, sovietų spau
doje pasirodė įvairiausi kaltinimai, kad 
jis remia nacių idėjas, reiškiasi juodojoj 
rinkoj, bando nuvesti esamąją sistemą Ir 
išduoda sovietų atomines paslaptis. Vienas 
laikraštis net pavadino jį „patologiškai 
nežmonišku“, nes jis ragina JAV ginkluo
tis Ir duoda antisovietinius intervius.

Dr. A. Sacharovas visus kaltinimus at
metė ir reikalavo viešo teismo. Savo laiške, 
lapkričio mėn., Mokslų Akademijos prezi
dentui, jis rašė: „Ar Mokslų Akademijos 
vadovybė yra pasiryžusi reikalauti mano 
greito sugrįžimo Maskvon ir viešame teis 
me nustatyti primetamus prasižengimus, 
ar nekaltumą? Aš neprašau pasigailėjimo, 
bet reikalauju teisybės.“

Kol kas dar vis Sacharovas tebėra 
Mokslų Akademijos narys Ir palaiko ry
šius su daugeliu įžymiųjų sovietų moksli
ninkų. Praėjusiais metais jį keletą kartų 
aplankė kolegos iš fizikos instituto, 'bet 
spalio mėn. Sacharovas pareiškė, kad jis 
nutrauks visus mokslinius ryšius, jeigu 
A'lėksiejevnos emigracijos reikalas nebus 
išpręstas palankiai.

Daugelis sovietų vyresniųjų ir įtakin
gųjų intelektualų tarpe, Sacharovas vis 
dar turi didelę pagarbą, nors spaudoje jau 
daug kartų buvo reikalaujama pašalinti 
jį iš Akademijos, 'bet galutiniai žingsniai 
dar nepadaryti.

Vien dėl Dr. A. Sacharovo populiarumo 
užsienyje, sovietų valdžios organai nesi
ryžta traukti jį teisman. Jie tiki, kad pa
mažu Vakarai užmirš Sacharovą, nežiū
rint jo paskutiniojo atsišaukimo į pasaulio 
mokslininkus ir laisvųjų kraštų vyriausy
bes nepamiršti jo kovos.

Skaitytojų laiškai
LIETUVIŲ NAMŲ KNYGYNO 

PAVADINIMO REIKALU
Spaudoje teko pastebėti pasiūlimą pa

vadinti Lietuvių Namų Londone bibliote
ką a.a. pulkininko T. Vidugirio vardu. 
Mano Ir Sodybos skyriaus narių nuomone 
tai pagirtina mintis. Mes visi supranta
me, kad patikusiems šią žemelę mūsų 
akolados nėra reikalingos, bet pasitarna
vusių asmenų vardo įamžinimas pasilieka 
spindinčiu pavyzdžiu gyviesiems ir atei
nančioms kartoms.

Retas žmogus parodė tiek meilės ir pa
sišventimo lietuviškai knygai. Spausdintu 
žodžiu jis aprūpindavo ne tik londonie- 
čius, bet ir plačiai po visą Angliją išsi
sklaidžiusius lietuvius, pats asmeniškai 
padengdavo knygų 'persiuntimo išlaidas. 
Neužmiršo mūsų spaudos ir atsisveikin
damas su šiuo pasauliu savo testamente.

Taip, tai tikrai geras pasiūlymas pava
dinti Londono Lietuvių Namų biblioteką 
pik. T. Vidugirio vardu.

Kun. A. Geryba

PATIKSLINIMAS (E.L. Nr. 22)
Mano straipsnyje apie motinos dienos 

minėjimą Nottinghame buvo neteisingai 
atsiliepta apie „Žaibo“ šokių grupę. Man 
rašant straipsnį buvo suteikta klaidinga 
informacija. Todėl labai atsiprašau šokė
jus, kurie apie šį koncertą nieko nežinojo 
ir nebuvo pažadėję dalyvauti, O.J.H.

LIETUVOJE
GAISRAI LIETUVOS KAIME

1980 m. Lietuvos kaimuose buvo 396 
gaisrai, padarę nuostolių už 192 tūkst. rub 
lių. Per gaisrus žuvo 30 žmonių, jų tarpe 
— 5 vaikai. Daugiausia gaisrų kilo dėl ne
sutvarkytų elektros laidų ir elektros prie
taisų.

LIAUDIES (KONTROLIERIAI
Nepasitikėjimas žmogaus žmogumi Sov. 

Sąjungoje pasiekė tokį laipsnį, kad ligšio
liniams komunistų partijos ir saugumo 
pareigūnams talkininkauti turėjo būti su 
darytas naujas organas — liaudies kont
rolieriai. Jo uždavinys „kovoti prieš vals
tybinės drausmės pažeidimus, neūkišku
mą ir piktnaudžiavimus“.

Pagal oficialius duomenis, šiuo metu 
vien Lietuvoje veikia 3200 liaudies kont
rolierių mokyklų ir 1400 nuolatinių semi
narų. Iš viso respublikoje yra 7614 liaudies 
kontrolės grupių ir 2012 postų. Į grupes 
1r postus įtraukta 118 tūkstančių žmonių.
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1981 M.
VI. 20. DBLKB Suvažiavimas ir Tautos 
1041 m. Sukilimo Minėjimas 30 Bentinck 
Rd., Nottingham. Pradžia 18.00 vai.
VI. 26. 8.00 vai. vak. Vitalis Žukauskas 
Londono Sporto ir Soc. klubo salėje.
VI. 27 7 v. vak. V. Žukauskas Bradforde, 
Vyties klube.
VH. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaras Šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montvillar- 
gemne, Chantilly-Gouvleux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vičas — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
J. Subačius, A. Miliūnas ir A. Gudelis 

— po 2.50 sv., Taujinskas, — 2.00 sv., K. 
Jaunkus — 5.00 sv. Ir J. Damskis 10.0 sv.

Ačiū.
AUKOJO DBLS CENTRINIAM SKYRIUI

Ponas X paaukojo — 2 sv. Centriniam 
skyriui.

Ačiū
PR. POŽERSKIS SKLANDYMO 

PIRMENYBĖSE
Kaip praneša „Daily Telegraph“ (V. 26), 

šiais metais blogas oras neleido sėkmin
gai baigti D. Britanijos sklandymo pirme
nybių.

Greenham Common aerodrome prie 
Newbury sklandytojų pirmenybėse tarp 
kitų dalyvavo lietuvis Pr. Požerskis su 
Sklandytuvu Nimbus 2. Jis laimėjo 936 
taškus.

Londonas
LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Viktoras Motuzą, gyv. Rochdalėje, lan
kėsi Lietuvių Namuose, dalyvavo literatū
ros vakare ir pirmininkavo Pirmadienio 
klubo posėdyje.

PENSININKAMS NEMOKAMAS POZ. 
GELEŽINKELIS

Nuo birželio 7 d. Londono požeminiais 
geležinkeliais čia gyvenantieji pensinin
kai gali važinėti nemokamai, bet tik to
kiu laiku: darbo dienomis po 9.30 vai. ry
to, o savaitgaliais ir šventadieniais — vi
są dieną.

SVEČIAS IS JAV
Audronis Zunde iš Denver, Colorado, 

aplankė savo tėvą inž. Praną Zundę Aus
trijoje, buvusį žymų V. Vokietijoje liet, 
veikėją. Dabar jis laikinai dėsto System 
Theory Linz mieste. Po to lankėsIRomoje, 
ir grįždamas namo trumpam užsuko į Lie
tuvių Namus Londone. Užsisakė E. Lietu
vą ir žadėjo ateityje atvykti į Londoną ir 
pasilikti čia ilgesniam laikui.

STASYS ŽUKAS LONDONE
Australijos lietuvių veikėjas ir choro 

dirigentas Stasys Žukas su žmona Collet
te gegužės 22 d. iš Sidnėjaus išsileido ke
lionėn po pasaulį, aplankys ir Lietuvą.

Londone buvo birželio 5 d., iš kur išvy
ko į Afriką.

20-24 d.d. vėl praleis Londone, o po to 
vyks į pietų Europą.

Liepos 1-5 d.d. sugrįž trečią kartą Lon
donan, ir per Paryžių iš Varšuvos pasieks 
Vilnių.

Australijon parskris rugpjūčio 15 d.

SPORTO (IR SOCIALINIO KLUBO 
NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį birž elio 21 dieną 5 vai., po 
pietų bus metinis klubo narių susirinki
mas klubo salėje 345A Victoria Park Rd., 
London E9.

Susirinkime kviečiami dalyvauti visi na 
rial ir su savimi turėti savo nario korte
les. Klubo Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0o 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

JUMORISTO VITALIJAUS ŽUKAUSKO 
KONCERTAS — REČITALIS

Londono Lietuvių Parapijos Taryba ren 
gia Jumoristo Vitalijaus Žukausko Kon
certą — Rečitalį Londone, Penktadienį, 
birželio mėn. 26 dieną, 8 valandą vakaro 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje 345A. 
Victoria Park Road, London E. 9.

Visi lomdoniečiai kviečiami dalyvauti 
rečitalyje ir vėliau susitikti su aktorium 
Vitalijų Žukausku.

MIRĖ JONAS (MACIANSKAS
Birželio 8 d. Londone, savo bute staiga 

mirė Jonas Macianskas.
Mišios birželio 15 d. Ealing Abbey 

Church of St. Benedict, po to Kremato
riume.

Bradfordas
VITALIO ŽUKAUSKO VAKARAS

Birželio 27 d., 7 vai., p.p. Vyties klulbo 
patalpose, 5 Oak Vilias, rengiamas:

VITALIO ŽUKAUSKO JUMORO 
VAKARAS

Bradfordo ir apylinkės lietuvius kviečia 
me kuo skaitlingiausia dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Derby
MIRĖ ANTANAS MARMA

Gegužės 31 dieną Derbyje staiga mirė 
ilgametis skyr. narys Antanas Marma, 67 
metų amžiaus, kilęs iš Kėdainių apsk. Ve
lionis buvo geros valios lietuvis ir kuklus 
skyr. narys.

Širdyje liūdime.
Derby skyr. Valdyba ir nariai

Notlinghamas
LAUKIAME PASIRUOŠĘ

Birželio 20 d., Lietuvių židinyje, 11 vai. 
pamaldomis už Lietuvą prasideda Bendri
jos suvažiavimas, o 18 vai., punktualiai, 
30 Bentinck Rd., Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąskrydis minėti Lietuvos sukilimo 
40 metų sukaktį, pasigėrėti žymiojo artis
to Vitalio Žukausko rimtuoju bei links
muoju teatru, tautiniais šokiais, lietuviš
komis dainomis, poezija, tautiečių pabend 
ravimu prie šnektos, muzikos ir šūkių.

Tad ir laukiame pasiruošę visų!
DBLK Bendrija

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Mančesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba birželio mėn. 21 d. sekmadienį, 
3 vėl., p.p. savo patalpose šaukia klubo 
narių pusmetinį susirinkimą. Dienotvar
kėje valdomųjų organų pranešimai ir val
dybos rinkimai.

Kvorumui numatytą valandą nesusirin
kus, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai ir po to pravestas, nežiūrint susi
rinkusių narių skaičiaus.

MIRĖ JONAS MILAKNIS
Š.m. gegužės 8 d. vakare savo virtuvė

je, širdies smūgio ištiktas, staiga mirė J. 
Milaknis, sulaukęs 71 m. amžiaus.

Jonas buvo gimęs 1910 m. gegužės mėn. 
1 d. Rokiškyje. Baigė 6 pradžios mokytklos 
Skyrius. Būtiną tarnybą atliko 5 pjp. 
Aukštojoj Panemunėj. įgijo jaunesnio 
pusk, laipsnį. Vėliau tarnavo viešojoje po
licijoje. 1945 m. atvyko į V. Vokietiją ir 
apsistojo Liubecke. Į Angliją atvyko 1947 
m. Apsistojo Linkonshire, Everby & Slea
ford, ir dirbo žemės ūkyje. į Manchester! 
atvyko 1949 m. sausio 15 d. Buvo išvykęs 
į J.A. V-jas ir ten išbuvo vienerius metus, 
vėliau vėl grįžo į Manchester] ir dirbo 
tekstilėje. Susirgo. Sirgdamas sulaukė 
pensijos i kurią išėjo 1975 m. gegužės 
1 d. Manchesterio liet, klube buvo bar- 
manu, sekretoriumi, klubo valdybos na
riu, daug pasitarnavo klubui, dirbdamas 
įvairius darbus. Daug metų gyveno lietu
vių klube, kur ir mirė. Sirguliavo 10 mė
tų. Jonas buvo draugiškas ir vaišingas. 
Daug kas yra jo bute praleido linksmų 
ir nepamirštamų valandų. Buvo ramovė- 
nas.

Pomirtines pamaldas St. Chad's bažny
čioje atlaikė kan. V. Kamaitis ir pasakė 
pamokslą, apibūdinantį jo gyvenimą ir 
darbus. Bažnyčioje karstas buvo apdeng
tas ramovėnų vėliava. Keturi ramovėnai

Mirė VLADAS ČAPAS
Gegužės 25 d. naktį nuvežtas į ligoninę, 

širdies smūgio ištiktas mirė ilgametis 
Nepriklausomos Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos valdininkas Vladas čapas.

Velionis gimė 1901 m. rugsėjo 11 d. Ry
goje, kur gyveno jo tėvai. Tėvas Juozas, 
gimęs Pasvalyje ir vedęs raseiniškę Elvy
rą Krasinskaitę, tarnavo Rygos uosto mui
tinėje. Norėdamas leisti į mokslus savo 

Vladas Capas

valkus Vladą, Bronių, Aleksandrą ir Elvy
rą, tėvas šalia tieslogio darbo ėmėsi pre
kių transportavimo, palaikydamas ryšių 
su importo ir eksporto firmomis.

Vladas mokėsi Rygos klasikinėje gimna
zijoje, kurią 1918 m. aplankė caras Nika- 
lojus. Atsiliepdamas inteligentų mobiliza
cijai, įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 
jaun. leitinanto laipsniu. Vėliau Rygos 
universitete studijavo teisės mokslus, ku
riuos baigė 1935 m.

1925 m. pradėjo dirbti Lietuvos pasiun
tinybėje Rygoje, rūpindamasis konsulari- 
niais lietuvių reikalais. 1935 m. buvo pa
skirtas į Lietuvos pasiuntinybę Berlyne 
konsularinio skyriaus vedėju. Gerai sugy
veno su min. dr. J. šauliu, tvarkydamas 
įvairius jo reikalus, o vėliau su pik. Škir
pa.

— J. Naujokas, J. Blažys, A. žebelys ir 
V. Chadakauskas — persijuosę tautinė
mis juostomis pamaldų metu stovėjo gar
bės sargyboje ir nešė jo karstą.

Palaidotas gegužės 17 d. Mostono kapi
nėse naujajame lietuvių skyriuje. Dalyva

vo apie 70 žmonių, kurie sunešė vainikų 
ir gėlių.

Po laidotuvių Dabulevlčiai, kurie rūpi
nosi jo palaidojimo reikalais, lietuvių klu
be laidotuvių dalyviams suruošė arbatėlę.

Jonas paliko Lietuvoje žmoną ir dukte
rį, su kuriomis susirašinėjo ir siuntė siun
tinius.

Ilsėkis, Jonai, amžinoje ramybėje.
A. P-kis

Škotija
SKOTUOS LIET. NAUJA VEIKLA
Meno ir kultūros vedėja P. M. MoC

Rossan sutvėrė jaunimo chorą, kuriame 
dalyvauja 23 jaunuoliai. Klubo patalpose 
antradieniais moko lietuviškai dainuoti. 
Jaunimo vis daugiau prisideda. Vadovei 
gerai sekasi gal dėlto, kad ji iš profesijos 
yra mokytoja.

Labai malonu, kad P. MoCRossan apsi
ėmė tą darbą, ir sugebėjo suorganizuoti 
augantį jaunimą prisidėti prie lietuviškos 
veiklos.

P. MoCRossan, pradėjusi mokyti tauti
nių šūkių, dabar laukia pagalbos iš P. Ju
rienės, kuri būdama Škotijoje gegužės 
mėn. pažadėjo jaunimovadovei pagelbėti.

Škotijos DBLS skyrius Ir Socialinis klu
bas pažadėjo jaunimą remti, linkėdami 
geros sėkmės jaunimui, ir jų vadovei.

> Z. Sledzlauskas

1937 m. Austrijoje, Bregenzo kat. baž
nyčioje, susituokė su Valerija Gudelyte, 
su kuria buvo susipažinęs Rygos gimnazi
joje Ir drauge dirbęs pasiuntinybėje. Abu 
gražiai sugyveno, sutarė, lengvino 'įvairių 
negandų apkrautą gyvenimą. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, grįžo į savo tėvų žemę 
ir kelerius metus gyveno Kaune. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir Berlyne tęsė kon- 
sularines pareigas, aprūpindamas lietu
vius tremtinius prieglobsčiu, pasais ir ki
tais dokumentais. Besiartinant raudona
jai armijai, degino archyvinę medžiagą, 
kad nepateiktų į nepageidaujamas rankas. 
VI. Čapas bene ilgiausiai tarnavo Berlyno 
pasiuntinybėje.

1947 m. emigravo į Angliją ir rugsėjo 
1 d. įsikūrė Bradforde. Dirbo britų moto
rų įmonėje sąskaitininku, o žmona ėjo ver
tėjos pareigas oficialiose įstaigose. Lietu
vių įkaičiui augant, aktyviai įsijungė į 
visuomeninę veiklą, rėmė kat. Benldriją, 
skaitė paskaitas, sekė, spaudą, politinių 
įvykių posūkius.

Šių metų pradžioje pergyveno sunkią 
operaciją, pradėjo stiprėti. Turėdamas lais 
vo laiko rašė atsiminimus. Norėjo pasi
dalinti su visais plačia Žinija, patyrimu, 
sunkių pergyvenimų atsiminimais. Tačiau 
mirtis atėjo kaip vagis ir užspaudė akis.

Birželio 2 d. šv. Onos bažnyčioje gausiai 
susirinko draugų, artimųjų, pažįstamų. 
Vargonams pinant „Dies ivae“, visų akys 
smigo į gėlėmis paruoštą karstą. Graudi 
„Lilbera“ giesmė, švęstas vanduo, smilka
lai. Kun. J. Kuzmiokis atsisveikinimo pa
moksle nupasakojo tauraus lietuvio pat
rioto ir veikėjo gyvenimo epopėją, spalvin
gą charakterį, įmintus pėdsakus. Po to ge
dulinga eisena į West Bowling kapShes, 
kur jau tiek lietuvių ilsisi. Po religinių 
apeigų su velioniu atsisvekino lietuvių 
vardu J. Adomonis, o anglų vardu — se
nas jo kaimynas. Gūdu ir graudu buvo 
palikti velionį atviroje svetimos žemės 
duolbėja, kai sužėrėjo karšta saulė, nesu- 
tinpinanti pavergtos Lietuvos grandinių.

Po visų apeigų ,,Vyčio“ klube buvo su
rengtas priėmimas. Velionio našlė susi
graudinusi padėkojo visiems, kurie atsi
minė jos mylimą vyrą ir užjautė ją skau
džiausią valandą. Žadėjo susirūpinti ir jo 
atsimininimų paskelbimu.

Amžiną atilsį, kilnusis Lietuvos sūnau!
J.K.

Wolverhamptonas
KVIETIMAS Į VASAROS (ŠVENTŲ
Liepos mėn. 4 d., šeštadienį, didelėje 

Lenkų Klubo salėje Stafford Rd., Oxley, 
W-ton vyksta DBLS-gos šio Skyriaus ruo
šiama lietuviška vakaronė. Programą iš
pildo vietiniai „saviveiklininkai“ — šo
kio Ir dainos mėgėjai. Vakaro „žvaigždė“ 
bus artistas iš JAV Vitalis Žukauskas.

Visus iš arti ir toli maloniai kviečiame 
į Wolverhamptoną.

Sk. Valdyba

Skautiškuoju keliu
AUKOS SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLAI
DBLS MAIDENHEAD Skyriaus valdy

bos parama sumoje 18.00 sv. ir skyriaus 
narių — skautiškos idėjos rėmėjų parama 
sumoje 18.00 sv. Viso 36.00 sv.

Gaila, kad aukų lape visų pavardžių ne
galime išskaityti ir todėl pavienių aukoto
jų negalim paskelbti. Atleiskite.

DELS Binminghamo skyriaus narių ir 
skautiškos idėjos rėmėjų parama sumoje 
7.25. sv. Taip pat visos pavardės neįskaito
mos ir todėl aukotojų pavardžių negalim 
paskelbti.

Stolke-on-Tre nt Skautiškos idėjos rėmė
jų parama skautų stovyklai: Vyt. Andruš- 
kevičius — 2 sv., J. L. Andruškevičius —
1 sv., J. Andruškevičius — 1 sv., J. Ka
minskas — 2 sv., I. Andruškevičius — 1 
sv., J. Andruškevičius — 1 sv., S. Andruš
kevičius — 2 sv., V. R. Andruškevičius —
2 sv. Viso 12.00. sv.

DBLS Skyriaus Valdyboms ir skautiš
kos idėjos rėmėjams išreiškiamas nuošir
dus Ir skautiškas AČIŪ.

Stovyklos Vadovybė

Patikslinimas
Lietuvių Skautų Sąjungos vardas su

trumpintai rašomas LSS.
Paskutiniuose „E.L.“ Skautiškuoju Ke

liu dviejuose apašymuose buvo įvelta klai 
da: pažymėta: LCC, o turėjo būti: LSS.

v.s. J. Maslauskas

Lenkija
SENOS KAPINĖS LENKIJOJE

Lenkijos lietuviai rado temojo pasauli
nio karo belaisvių kapines Plloje, kur bu
vo palaidota nemažai lietuvių. Ant pa
minklo yra lietuviškas užrašas: „O Vieš
patie, nušluostyk ašaras nuo aklų jų ir 
mirties toliau nebus ne nuliūdimo ne 
verksimo ne skausmo. Ap. šv. Jono 21.4. 
Belaisviam mirusiem nelaisvėj lietuviam, 
bankam ir latviam. Aukavo Gentis. 1916.“

Panašus • užrašas yra lenkų ir latvių 
kalbomis.

7 dienos
— BUPA, privati sveikatos draudimo 

organizacija, atidarė naują privačią ligo
ninę Manchesteryje. Numatoma kasmet 
atidaryti po 4 naujas 'labai moderniškos Ii 
gonines didesniuose D. Britanijos mies-. 
tuose.

— Kitą mėnesį bus paskelbtas, 800 m. 
senumo D. Britanijos Lincolno katedrai 
remontuoti, fondas. Reikia 2 su puse mil. 
svarų.

— Turkijoj keliems teroristams įvykdy
tos mirties bausmės.

Vyriausybė išleido potvarkį, kuriuo nuo 
3 mėn. iki 2 metų kalėjime bus baudžia
mi tie, kurie viešai reikš nepasitikėjimą 
ir kritikuos valstybės galvų padarytus nu
tarimus.

— JAV vyriausybės įsakė krašto ban
kams iki birželio 19 d. grąžinti tranui iki 
šiol užšaldytus įnašus.

— Prancūzų socialistų ir komunistų par 
tijos susitarė remti viena kitą ateinančiuo
se rinkimuose. Tokiu būdu kairiosios par
tijos turės daugumą naujoj Tautinėj asam 
blėjoj. Dėl komunistų įėjimo į vyriausy
bę, nepadaryta jokio nutarimo.

— Stanislaw Wronski, Sovietų-lenkų 
draugijos pirmininkas, pasakė, kad prieš- 
sovietinis nusistatymas krašte yra mato
mas visiems, kurie nėra ,,politiškai akli“.

Tuos jo žodžius atsispausdino „Pravda", 
kuri vėl pradėjo nervų karą prieš lenkus.

IZRAELIS SUBOMBARDAVO IRAKO 
BRANDUOLINĮ REAKTORIŲ

'Birželio 7 d. Izraelio karo lėktuvai, nu- 
skridę 'į Iraką, subombardavo branduoli
nę įmonę, kuri yra statoma apie 25 km. į 
rytus nuo Bagdado, Irako sostinės.

Aperacijai buvo pasirinktas sekmadie
nis, kad prie statybos neturėtų būti pran
cūzų inžinierių, kurie prižiūri statybą.

Izraelio min. pirm. M. Begin paskelbė 
oficialų pateisinimą, kuriame sakoma, kad 
subombarduotoji įmonė buvo statoma ato
minėms bomboms gaminti. ,,Mes jokiu bū
du neleisime mūsų priešams gaminti gink 
lūs, kurie bus panaudoti masiniam mūsų 
miestų griovimui“.

„Mes ginsime Izraelio gyventojus tin
kamu laiku ir visoms mūsų dispozicijose 
esamomis priemonėmis“. Izraelis nebuvo 
perspėjęs jokios valstybės apie ruošiamą 
žygį. Nebuvo pranešta nei J. V. Valsty
bėms, kurių gamybos bombonešiai buvo 
panaudoti šiai operacijai. Visi bombone
šiai grįžo į savo bazes. Iki taikinio jie tu
rėjo nuskristi apie 800 km.

Per bomibordavimą žuvo vienas prancū
zų technikas, dirbęs tos įmonės statyboje. 
Todėl Prancūzijos užs. reik, ministerija 
pakvietė Izraelio ambasadorių ir pareiškė 
jam protestą.

Bomibordavimą pasmerkė JAV, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos vyriausybės, o taip 
pat Italija, Portugalija.

SIEKIA IŠLAISVINTI DISIDENTĄ
Kaip praneša Londono ,,Guardian“ (VI. 

11), rusų disidentui Aleksui Nikitinui iš
laisvinti iš kalėjimo yra ruošiama tarp
tautinė peticija.

Anglies kasyklų inžinierius A. Nikitinas 
buvo internuotas Dnepropetrovske po to, 
kai sausio mėn. „Financial Time“ paskel
bė pasikalbėjimą su juo apie darbininkų 
teises Sov. Sąjungoje.

RUSAI KALTINA AMERIKĄ
Sovietų oficialus pareiškimas, dėl Izra

elio bombonešių puolimo Irake, sako, kad 
Sovietų vyriausybė laiko atsakomingais 
už šį „įgangsterizmo aktą“ Izraelį ir JAV- 
bes. Amerika yra kaltinama dėl to, kad 
Izraelis yra apginkluotas JAV gamybos : 
karo lėktuvais ir ginklais.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — birželio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 14 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje, už kalinius-tremtinius 
Sibire iš Lietuvos.

Nottinghame — birželio 20 d., 11 vai., Liet. 
Židinyje, už Lietuvą, pradedant Bend
rijos suvažiavimą.

Nottinghame — biržeio 21 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje, už žuvusius 1941 m. Lie

tuvos sukilėlius.
Corby — birželio 14 d., 14 vai., šv. Patri- Į 

ke Gainsborough Rd. Kviečiami ir apy
linkės lietuviai minėti tragišką ir hero
jišką Lietuvos 40 metų sukaktį.

Nottinghainie — birželio 18 d., Dievo kū- 
noKraujo šventėj, 19 vai.. Liet, židiny
je.

Bradforde — birželio 21 d., 12.30 vai.: Pa
dėkos Mišios.

Wolverhamptone — birželio 21 d., 17 vai, 
šv. Petre - Paulyje, North St.

Nottinghams — birželio 28 d., 11.15 vai., ' 
Liet. Židinyje.

Derbyje — birželio 28 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Birminghame — birželio 28 d., 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

Gloucesteryje — liepos 11 d., 12 vai., Šv.
Petre, London Rr.

Stroude — liepos 11 d., 17.30 vai.. Beeches 
Green.

Nottinghame — liepos 5 d., 11.15 vai., Liet. 
Židinyje.

Leatningtone Spa — liepos 5 d., 14 vai., 
šv. Petre.

Coventry — liepos 5 d., 16 vai., šv. Elzbie
toje.
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