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PAKANTA IR APKIAUTIMAS Bus dar viena proga
Lietuviai yra, tur būt, viena pakantriau

sių tautų. Mūsų tėvynėje nuo seno kryžia
vosi daugelio tautų, religijų ir kultūrų ke
liai. Bet kokia neapykanta mums buvo vi
sada svetima. Senovėje, kai Lietuva valdė 
didžiulius plotus rytuose, jos kunigaikš
čiai netgi savo raštinės kalbą buvo pasi
rinkę gudų arba bažnytinę ortodoksų kal
bą, kad nė vienas, nors ir tolimiausių sri
čių, gyventojas nesijaustų svetimas valdo
vų rūmuose. Ukrainiečiai savo kultūros su 
klestėjimo laikotarpiu laiko tuos metus, 
kai jų tėvynė buvo Didžidsios Lietuvos 
Kunigaikštijos narys. Kai Lietuva priėmė 
krikštą, ji tapo tiltu tarp katalikų ir grai
kų ortodoksų Bažnyčių. Žinomos mūsų di
džiųjų kunigaikščių pastangos, taip uoliai 
tęsiamos dabartinių popiežių, suvienyti tas 
dvi krikščionybės šakas.

Nepriklausoma Lietuva buvo atgaivinu
si gražias senovės tradicijas. Pirmuosiuo
se jos ministerijų kabinetuose buvo lenkų, 
gudų ir žydų ministerių. Visos gausesnės 
tautinės grupės turėjo savo spaudą, savas 
mokyklas ir organizacijas. Visos religinės 
bendruomenės turėjo savo maldos namus, 
savus dvasininkus ir visišką laisvę garbin
ti Dievą taip, kaip kas išmanė. Tokiomis 
pačiomis laisvėmis naudojosi ir netikintie
ji. Jie taip pat turėjo savo spaudą ir orga
nizacijas. Netgi komunistai nebūdavo per
sekiojami tol, kol jie nejsipainiodavo į ko
kią nors veiklą prieš Lietuvos valstybę ir 
jos nepriklausomybę. Nors komunistų par
tija buvo uždrausta, nes ji buvo vadovau
jama iš užsienio ir rausėsi po laisvės ir ne
priklausomybės pamatais, tačiau vien tik 
formalus priklausymas tai partijai nebuvo 
baudžiamas. Daugelis dabartinių komunis
tų vadų buvo stambūs ir gerai apmokami 
pareigūnai. Mečys Gedvilas buvo ligonių 
kasų direktorius Telšiuose, Vytautas Gir
džius — mokesčių inspektorius Ukmergė
je, Juozas Žiugžda — gimnazijos direkto
rius, Genrikas Zimanas — mokytojas, o 
Vincas Vitkauskas — net generolas. Aiš
kiai pakrypusių į komunizmą Liudo Giros, 
Salomėjos Nėries, Justino Paleckio ir j 
juos panašių irgi niekas nepersekiojo, nors 
jų laikysena vyriausybės ir valstybinės 
tvarkos atžvilgiu toli gražu nebuvo be prie 
kaištų.

Visokia neapykanta prasidėjo drauge su 
okupacijomis. Nuo pat pirmosios sovietų į 
Lietuvą įsibrovimo dienos pirmenybė pra
dėta teikti komunistams, rusams, žydams 
ir tiems lietuviams, kurie atvirai ir garsiai 
pūtė partijos dūdą. Komunistai, siekdami 
suskaldyti mūsų visuomenę, ėmė kurstyti 
klasinę neapykantą. Labiau pasiturintieji 
paskelbti liaudies priešais, kuriuos buvo 
galima visaip plūsti ir niekinti, o po antro
jo pasaulinio karo pabaigos —■ dargi plėšti 
ir žudyti. Dešimtys tūkstančių lietuvių bu-

Septynios DIENOS
NAUJI VADAI

V. Vokietijos kariuomenės naujuoju va
du paskirtasis gen. de Maiziere yra 54 m. 
amžiaus ir laikomas intelektualu. Jis po 
karo dirbo knygyne ir studijavo muziką. 
Karo metu dalyvavo vokiečiams puolant 
Lenkiją ir Prancūziją.

Aviacijos viršininku paskirtasis gen. 
Steinhoffas yra 52 m. amžiaus ir praeito 
karo metu pasižymėjęs lakūnas — numušė 
167 priešo lėktuvus, buvo atitinkamai atžy 
mėtas ir 12 kartų pats buvo numuštas.

PRIEŠ SOVIETUS
Vykdydama vadinamąją kultūrinę revo

liuciją, iš komunistinio jaunimo sudarytoji 
raudonoji gvardija tebesiautėja po Kinijos 
sostinę Pekingą.

Ta gvardija turėjo įsakymą tris dienas 
vaikščioti su plakatais apie sovietų atsto
vybę ir kelti didžiausią triukšmą.

SUSTABDYTAS PROTOKOLO 
PLATINIMAS

Amerikiečių ambasada platino Sov. Są
jungoje rusų kalba atspaudintąjį Warreno 
komisijos protokolą — aiškinimą, kaip žu
vo prez. Kennedys.

Sovietų vyriausybės įsakymu platinimas 
sustabdytas. Galima spėti, kad šitaip atsiti 
ko dėl to, jog prezidento žudikas Oswaldas 
yra gyvenęs Sov. Sąjungoje. Tačiau proto
kole nemetamas joks šešėlis, kad į tą nužu
dymą būtų kaip nors įvelta Sov. Sąjunga.

DIVIZIJOS KINIJOS PASIENYJE
Vašingtono surinktais duomenimis, Sov. 

Sąjunga yra sutraukusi Kinijos pasienin 
17 divizijų stipriai ginkluotos kariuome
nės. Be to, Tolimuosiuose Rytuose ji laiko 
120 povandeninių laivų, kurių daugumas 
aprūpinti raketomis, ir tam tikrą kiekį 
aviacijos. 

vo priversti bėgti į miškus ir su ginklu 
rankoje ginti savo gyvybę, laisvę ir nuosa
vybę...

Kokia padėtis okupuotame krašte šian
dien, praėjus daugiau kaip 20 metų nuo 
karo pabaigos? Ar okupantų atneštoji ne
apykanta nūn yra tapusi praeities atgyve
na?

Norėtume į klausimą teigiamai atsakyti, 
bet, deja, tai daryti neleidžia iš pavergto
sios tėvynės gaunamosios žinios ir pačių 
komunistų atsargios užuominos spaudoje. 
Tikra, jog iš sovietinių anketų ir dabar 
dar nėra išbraukti klausimai apie socialinę 
kilmę. Buvusiems tremtiniams sunku gau
ti darbą ir pastogę, o jų vaikams neleidžia 
ma užimti geresnių vietų ir net eiti aukš
tųjų mokslų. Teikiama pirmenybė komu
nistams ir naujiesiems ateiviams, reikalau 
jantiems vadinti juos vyresniaisiais bro
liais. Lietuvos komunistų partijos Akme
nės rajono sekretorius Nikolajus Krasilni
kovas liepos 8 d. zimaninėje „Tiesoje“ rašo 
apie savo tautietį Kločkovą, daug metų 
dirbusį cemento gamykloje. Kai jam nusi
bodo Akmenėje, išvyko bastytis po plačią
ją tėvynę, bet, niekur nepritapęs, po poros 
metų grįžo atgal ir pareikalavo skirti jį 
sukamosios krosnies mašinistu. Kai jo rei
kalavimas nebuvo išpildytas, siuntinėjo 
skundus partijai. Krasilnikovas apie jį ra
šo: „Nesąžiningas žmogus ėmė spekuliuoti

NUSAUSINIMAI
Vargu ar rusų komunistų partija kada 

prisipažins padariusi milžinišką žalą že
mės ūkiui Rusijoje, taip pat ir Lietuvoj, 
savo užsispyrimu įgyvendinti ir palaikyti 
kolchozinę sistemą. Katastrofiško nuosmu
kio akivaizdoje partijos vadai daug kartų 
griebėsi įvairių, dažnai vienų kitiems prieš 
taringų žygių gelbėti žemės ūkį, bet niekad 
neužsiminė apie galimybę pašalinti pagrin 
dinę nuosmukių priežastį — kolchozinę 
sistemą.

Eilė senųjų ir dabar išauklėtų agronomų 
bei technikų Lietuvoje stengiasi patys, 
kiek įmanoma kompartijos fanatikų uždė
tuose rėmuose, bent tose sąlygose gelbėti 
žemės ūkiui naudingąją Lietuvos žemę.

Nusausinti žymią dalį Lietuvos dirvų 
naudinga, nepaisant, ar tos dirvos priva
čioje ar kolektyvinėje nuosavybėje. Atitin
kami pareigūnai per eilę metų sugebėjo iš- 
sikovot lėšų bei priemonių platesniu mastu 
sausinti Lietuvos dirvoms. Nors daug tų 
darbų jau spėjo nueiti niekais ir daug kur 
tuos darbus tenka pradėti iš pradžios, bet 
Lietuvos nusausintojai tiek pasistengė, kad 
Maskvoj buvo rodomi pavyzdžiu kitiems,

AMERIKIEČIŲ PAJĖGOS VIETNAME
JAV yra pasiryžusios per pusantrų metų 

padvigubinti savo karines pajėgas Vietna
me.

Tuomet ten būtų 600.000 armija, 130.000 
didesnė negu Korėjos karo metu.

PADĖTIS INDIJOJE TURI GERĖTI
Pradėdama vykdyti ketvirtąjį penkme

čio planą, Indija tikisi pakelti pragyveni
mo lygį ir savo ekonominį pajėgumą.

Numatoma, kad 1971 m. Indija jau pati 
turėtų apsirūpinti maistu, nepaisant gyven 
tojų daugėjimo.

DE GAULLETS BIJO KARO
Pakeliui į Tolimuosius Rytus sustojęs 

Abisinijoje, Prancūzijos prez. gen. de Gau- 
lle'is pareiškė, kad šiuo metu esama rizi
kos prasidėti karams tarp žemynų.

Jis pats buvo sus tikęs su šiaurės Viet
namo atstovais, tardamasis, kaip būtų ga
lima pasiekti taikos, o jo palydovai tarėsi 
su Vietkongo atstovais — Pietų Vietname 
kovojančių partizanų.

U THANTAS NEBENORI
Nors net 117 kraštų atstovai reikalauja, 

kad dabartinis J. Tautų sekretorius ir vėl 
kandidatuotų į tą vietą, jis pats pareiškė 
nebenorįs.

Jis tvirtina, kad jo nusistatymas remia
mas tiek nepajėgumu sustabdyti karą Viet 
name, tiek ir tuo, kad kai kurie didieji 
kraštai vis atsisakinėja mokėti J. Tautoms 
piniginius įnašus.

GINKLAI IŠ VISUR
Susirūpinusi savo saugumu, Persija ima 

stipriai ginkluotis.
Ginklų ji užsisakė Britanijoje, bet pasi

ryžusi dar daugiau užsisakyti JAV ir Sov. 
Sąjungoje. 

nacionaliniu klausimu“.- Paprastais žo
džiais tariant, Kločkovas pareikalavo ge
rai apmokamos vietos dėl to, kad jis yra 
partinis ir dar rusas. Krasilnikovas galėjo 
juo nusikratyti, kadangi jis pats rusas. 
Jam negalėjo prilipti kaltinimas, jog lietu
viai nekenčia „vyresniųjų brolių“.

Krasilnikovas teigia, jog panašių faktų 
pasitaiko ir daugiau.' Visi gerai žinome, 
jog tai teisybė. Jis dar įspėja, jog į „nacio
nalinį klausimą taip jautriai reaguoja ko
munistų partija“. Ir tai tikra tiesa. Tik 
mūsų ir Krasilnikovo nuomonės, tur būt, 
išsiskirs dėl klausimo, kieno naudai ji rea
guoja. Kai latviai prieš keletą metų ban
dė pasipriešinti „vyresniųjų brolių“ plūdi
mui į kraštą, tuojau buvo išvalyta Rygos 
partija ir vyriausybė...

Zimaninė „Tiesa“ moko, jog visų tauty
bių žmonės turi gražiai sugyventi, šis dės
nis buvo įgyvendintas nepriklausomoj Lie 
tuvoj. Lietuviai ir dabar gražiai sugyventų 
su svetimtaučiais, jei būtų savo krašto šei 
mininkai. Tačiau kai į okupuotą šalį atvy
kę svetimtaučiai diktuoja vietos gyvento
jams savo tvarką, lipa ant kulnų ir sėda 
ant sprando, tada kalbos apie sugyvenimą 
yra tuščios. Gražus sugyvenimas lietu
viams tada reikštų apkiautimą, savo teisių 
negynimą, tautinės savigarbos praradimą.

Augustinas Upėnas

IR VANDUO
o kai ten nutarė imtis rimtesnių priemo
nių visos Rusijos žemėms sausinti, tai Lie
tuvai papildomų priemonių nebeskyrė: už
teko jau anksčiau į penkmečio planus įra
šyto leidimo šį penkmetį dar nusausinti 
670 tūkstančių hektarų.

Čia ir vėl iškilo reikalas lietuviams pa
tiems pagalvoti apie tai, apie ką, žinoma, 
nepagalvojo partijos didžiūnai Maskvoj.

Technikos mokslų kandidatas J. Burnei- 
kis vilniškėj Tiesoj (liepos 5 d.) kreipia 
dėmesį į tai, kad nusausinimas Lietuvoj 
dabar vykdomas vienašališkai: stengiama
si iš drėgnųjų žemių ko greičiausiai nuleis
ti pavasarinio potvynio vandenį. Bet Lie
tuvoj yra vietų, kur vandens ne perdaug, 
jo net pradeda,stigti. Visų pirma — mies
tai. Ypač Klaipėdai ir Šiauliams gresia 
vandens „badas“, o neilgai teksią laukti, 
kol vandens trūkumas bus juntamas ir ki
tuose augančiuose miestuose, ypač kur stei 
giamos stambesnės pramonės įmonės. Be 
to, daug kur gali stigti vandens ir daržams 
laistyti.

Vykdant nusausinimus, neretai nusenka 
ežerai, pramonė užteršia upes, ir taip gero 
vandens kiekis nuolat mažėja.

Todėl siūlo dirvų sausinimo programą 
papildyti kita to darbo „puse“: įrengti 
tvenkinių sistemą, kurie pavasarį būtų 
pripildyti nuleidžiamuoju vandeniu ir būtų 
naudojami vasarą ten, kur vandens ims 
trūkti. Siūlo užtvenkti Dubysos, Nevėžio, 
Šventosios, Merkio baseinų upes.

Teks palaukti, ar tas balsas bus palan
kiai išgirstas maskvinių planuotojų kabi
netuose, ar, ko gera, bus sumanytojui „už
vožta per kepurę“ už „vietininkiškumą“, 
tai yra, už per uolų rūpinimąsi vietiniais 
interesais... (Elta)

TOKIŲ DALYKŲ BŪNA NEMAŽA

Kosygino reforma pramonėje priverčia 
pramonės įmones šalinti eilę ūkinių nesą
monių, kurios jau keli dešimtmečiai yra 
užgožėjusios bolševikinę Rusijos pramonę 
ir kurios įsiveisė ir Lietuvoj, rusams ten 
savo pramonę bekuriant. Vienos Kauno 
įmonės direktorius, Laptevas, staiga dabar 
atrado, kad įmonė nuomoja eilę jai visiš
kai nereikalingų sandėlių ir kad vien už 
elektros energiją tiems sandėliams per me 
tus išmokėjo... 16 tūkstančių rublių, nors 
sandėliuose tebuvo kelios dešimtys elekt
ros lempučių... Pasirodė, kad nuo sandė
lių skaitiklių elektrą naudojo visi aplinki
niai gyventojai. Be to, įmonėj rado nerei
kalingų medžiagų ir žaliavų daugiau kaip 
už 20 tūkstančių, be reikalo įsigytų maši
nų už apie 75 tūkstančius rublių. (E)

Spygliuotos vielos trūksta

M. Grigaliūnas, žemės ūkio ministras Vii 
niuje, viename rusų žurnale nurodo, kad 
Lietuvoje yra 123 tūkstančiai hektarų kul
tūrinių ganyklų, bet užtvarinis ganymas 
esąs organizuotas tik devyniuose tūkstan
čiuose, nes negaunama spygliuotos vielos 
užtvaroms.

Straipsnyje trūksta paaiškinimo, kad 
lig šiol spygliuotą vielą bolševikijoj su
naudoja daugiausia čekistai: ne galvijams, 
o žmonėms atitverti. (E)

Pagal naujojo Sovietų Sąjungos penkme 
čio planą Lietuvos teritorijoj įkurdinti nu
matytosios sovietinės įmonės, kaip ir dau
gumas jau veikiančiųjų, bus irgi ūkiškai ir 
politiškai kolonistinio pobūdžio įmonės.

Albinas Adomaitis, Lengvosios pramo
nės ministras Vilniuje, neseniai (Komj. 
Tiesoj, 1966/116) pasakojo:

■— Jau ateinančiais metais ims veikti 
Utenos baltinių trikotažo fabrikas. Jis per 
metus išleis 18 milijonų porų baltinių... 
Stambi įmonė išaugs Plungėje. Ji per me
tus galės pagaminti 23 milijonus kvadrati
nių metrų dirbtinės minkštos odos.

Niekas Lietuvoj tokių įmonių kūrimo 
viešai nekritikuoja. Priešingai, kur tik rei
kia, giria „Lietuvos pramonės ugdymą“, 
stengiasi uoliai jos kūrime dalyvauti (kiek 
tik jose lieka vietos nuo „didžiųjų brolių“) 
ir išgauti, kiek tik pasiseka, naudos ir Lie
tuvai.

Tačiau visiems aišku, kad lietuviai pa
tys, net ir komunistai, jeigu būtų jų valia 
ir galia, visa tai darytų gerokai kitaip. Vi
siems aišku, kad ir tos statomosios įmonės 
Utenoj ar Plungėj, jeigu dirbtų Lietuvos 
gyventojams, tai vien iš jų Lietuvoj kiek
vienas iš vaiko amžiaus išaugęs asmuo kas 
met turėtų po devynias poras baltinių ir 
po 11 su puse kvadratinių metrų dirbtinės 
minkštos odos.

Nei tiek baltinių, nei juo labiau tiek 
odos Lietuvai nereikia. Tad suprantama, 
kad tos įmonės gamins daugiausia Rusijos 
vidaus bei užsienio prekybos reikalams. O 
tą prekybą tvarko ir naudoja rusų valdžia 
Maskvoj, draudžianti vietiniams pareigū
nams pasiduoti „vietininkiškiems senti
mentams“. Kadangi Lietuvoje nėra tiems 
gaminiams ne tik pakankamai vartotojų, 
bet ir visiškai nėra žaliavų, tai vienintelis 
rusų valdžios sumetimas tokias įmones 
steigti Lietuvoj yra kolonistiškas: panau
doti Lietuvoj esamąją nespecialistinę dar
bo jėgą už savo vienašališkai be derybų pa 
diktuojamą žemą atlyginimą.

Be to, apie tas įmones klausinėjamas, 
respublikinis ministras Adomaitis atvirai 
pripažino, kad:

— Mūsų įmonėms vis dar trūksta me
chanikų, energetikų, konstruktorių, specia 
listų automatinėms linijoms, valdymo ir 
dispečeriniams įrengimams aptarnauti. Po 
litechnikos institutas šių profilių profesijų 
iki šiol iš viso neruošė. Pastarąsias specia
lybes bus galima įsigyti nuo šių metų“.

pasiilije
— Amerikiečių radijo bendrovė už Wil- 

liamo Hauley vaidinimo teises sumokėjo 
112.500 dolerių (manoma, kad tai didžiau
sia iki šiol sumokėtoji suma už vaidini
mą).

— Svarstydama, ar ne per daug geros 
širdies rodo Olandijos vyriausybė, siūlyda
ma savo karalienės Julijanos metines pa
jamas iš 250.000 svarų pakelti į 520.000, 
spauda nurodo, kad Britanijos karalienė 
Elizabeta gauna 475.000, Belgijos ir Grai
kijos karaliai po 200.000, V. Vokietijos pre
zidentas apie 22.000, Italijos prezidentas 
20.000, Austrijos prezidentas 10.000 svarų.

— Kyoto (Japonijoje) miesto taryba nu 
tarė paimti iš aikštės ir padėti muziejun 
skulptoriaus Rodino gamintąją bronzinę 
Adomo statulą, nes nuo fabrikų dūmų ir 
pravažiuojančių automobilių sunaudotų 
gazų ji visiškai pažaliavo.

— Didžiausias istorijoje žinomas Švedi
jos policijos sujudimas įvykęs rugpiūčio 
25 d., kai buvo gaudomas prieš mėnesį 
drauge su kitu policiniką nušovęs devynio 
likametis vaikinas.

— Lamboko saloje Tolim. Rytuose dėl 
užsitęsusių sausrų badu mirę apie 50.000 
žmonių (lavonų jau buvę surasta 28.467).

—• Kadangi į užsienį galima išsivežti tik 
50 svarų, tai Britanijos karalienės vyras 
Edinburgo kunigaikštis atsisakė su britų 
komanda važiuoti į Argentiną žaisti polo.

— Gerindami kalėjiminį gyvenimą, šve 
dai viename kalėjime leis vis tarpais po ke 
lias dienas su nuteistaisiais vyrais pagy
venti žmonoms ir sužadėtinėms, o kitame 
žmonoms su vaikais visą laiką, kol nuteis
tieji baigs atlikti bausmę.

— Twickenhame, Britanijoje, į Jehovos 
liudininkų suvažiavimą buvo susirinkę 29. 
059 asmenys.

— Amerikiečių laikraščiai šiais metais 
už skelbimus numato paimti 4.800 milijo
nus dolerių.

— Amerikiečiai įsakė išsikraustyti so
vietų ambasados trečiajam sekretoriui Re- 
vinui, kuris bandė nupirkti amerikiečių 
erdvės tyrimo paslaptis! jis yra dvidešim
tasis sovietų diplomatas, kurie nuo 1946 
m. išvaromi iš JAV).

— Danijoje nuo lenkų laivo Batory pa
bėgo ir politinio prieglobsčio pasiprašė 15 
keleivių, Norvegijoje — 7.

Atseit, gerėliau apmokamoms vietoms 
darbininkų Lietuvoj irgi trūksta. Politech
nikos institutas, nors turi kone 16 tūkstan
čių studentų, tų specialistų ligi šiol neren
gė — Maskvos planuotojai to uždavinio 
jam ligi šiol neskyrė. Bet įmones, kurioms 
tų specialistų reiks, jau stato. Atseit, bus 
dar viena proga atsiųsti net ir į Uteną ar 
Plungę (taip pat į Alytų, Jurbarką) reika
lingų specialistų iš „plačiosios tėvynės“ ir 
taip pat padidinti kolonistų kiekį Lietuvoj.

Dabar Politechnikos institutai jau leis 
rengti specialistų ir bent kai kurioms iš 
minėtųjų specialybių. Tačiau, šįmet tepra- 
dėję, ligi prirengs, naujosios įmonės jau 
bus pastatytos ir aprūpintos specialistais, 
atsiųstais iš kitur. Busimiesiems, Kauno 
institute per vėlai prirengtiesiems, jau
niems specialistams, greičiausia, teks ieš
koti atitinkamo darbo kitose „plačiosios tė 
vynės" vietovėse.

Taip „Lietuvos pramonę ugdančios" įmo 
nės (Lietuvoj jau nusipelniusios „rusiškų 
gegutės kiaušinių“ vardą) yra ne tik rau
menų išnaudojimo, bet ir tautinio gyvento
jų sumaišymo įrankis. (Elta)

POTVARKIS
CHULIGANAMS TVARKYTI

Sovietų Sąjungos valdžia paskelbė nau
ją dekretą, kuriuo griežtinamos bausmės 
už chuliganizmą. Tie nuostatai taikomi ir 
Lietuvoje.

Lietuvoj pastaruoju laiku padažnėję nu
siskundimai chuliganų siautimu yra ne 
Lietuvos, o visų pirma Rusijos problema: 
ten, baigiantis jau penktam „sovietinio 
žmogaus“ auklėjimo dešimtmečiui, chuli
ganizmas — paprastai susijęs su nekontro
liuojamu girtavimu — pasireiškia, kaip 
vienas iš vešliausių to auklėjimo vaisių, 
kurio nebesiseka suvaldyti nė prieš keletą 
metų jau pastiprintomis baudžiamosiomis 
priemonėmis.

Dabar baudžiamosios priemonės dar pa- 
griežtinamos. Už vadinamąjį smulkų chuli 
ganizmą numatytos bausmės nuo 10 iki 15 
parų arešto, areštuotus pristatant prie dar 
bų viešose vietose — valyti gatves, kie
mus, viešas išvietes. Neleidžiama susira
šinėti, gauti maisto siuntinių. Bausmė ski
riama milicijos sprendimu, ne vėliau kaip 
per dieną nuo suėmimo, ir ji vykdoma ne
atidėliojant. Už nepilnamečių chuliganiš
kus veiksmus skiriama piniginė bauda tė
vams ar atsakingiems globėjams.

Už tyčinius chuliganiškus pasielgimus, 
per teismą, bet irgi neatidėliojant, baus
mės numatytos nuo pusmečio iki metų ka
lėjimo, o sunkesniais atvejais — nuo metų 
iki penkerių metų. Jei chuliganiško pasiel
gimo pasekmė yra sužalojimas, bausmė ga 
Ii būti kalėjimas nuo trejų iki septynerių 
metų.

Lietuvoj (kaip ir Rusijoj) laikraščiai ne 
rašo apie viešą pasipiktinimą ir pasibaisė
jimą keliančius chuliganizmo reiškinius 
tuojau, kai jie įvyksta. (Dažniau tokius da 
lykus praneša iš New Yorko ar Chicagos). 
Tačiau apie bent kai kuriuos tokius įvy
kius papasakoja vėliau straipsniuose, ku
riuose svarstomi... moralės klausimai.

Iš tokių straipsnių per palyginti trumpą 
laiką paaiškėjo, kad neseniai iš Vilniaus 
atklydę „didvyriai“ Pikeliškėse (22 km 
nuo Vilniaus pakeliui į Pabradę) įsibrovė į 
kultūros klubą pasilinksminimo metu, pri
kūlė vietinius jaunuolius ir merginas, su
daužė klubo baldus, pridarė nuostolių per 
600 rublių... Ties Pabrade kiti tokie „rite
riai“ primušė stovyklaujančias mergaites. 
Kitoj vietoj, taip pat netoli nuo Vilniaus, 
įgėręs devyniolikmetis, ^užsidėjęs ant veido 
skudurinę kaukę, „linksminosi“... šautuvu 
šaudydamas į miškelin pasivaikščioti iš
ėjusią šeimą ir vieną nušovė. Visais atve
jais „didvyriai“ — šimtanuošimtiniai „nau 
jo sovietinio žmogaus“ mokyklos auklėti
niai, ir pavardės — Marinov, Stasevič, Ta
rasenko, Saveljev, Siubariov, Baranov, 
Korennikov, Zyrjanov... (Elta)

Vynuogės iš Moldavijos

Rugpiūčio pradžioj Vilniaus vaisių - dar 
žovių parduotuvėse buvę gauta šešios to
nos vynuogių iš Moldavijos. (Maždaug po 
svarą kas dvidešimtam Vilniaus gyvento
jui). Laukiama iš Bulgarijos net 1800 to
nų. Tai būtų vidutiniškai po svarą su treč
daliu kiekvienam Lietuvos gyventojui, 
nors sunku tikėtis, kad esamasis prekybos 
tinklas sugebėtų vynuoges paskirstyti už 
didžiųjų miestų ribų. (E)
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DIALOGAS REIKALAUJA PASITEMPTI
Nors sovietinis „Tėvynės Balsas" jau ke

liolika metų kviečia lietuvių tremtinius ir 
pabėgėlius grįžti į okupuotą Lietuvą, ta
čiau atkakliai buvo nutylimi lietuvių 
gyvenančių Vakaruose, mokslinius, litera
tūrinius, meninius ir kitokius kultūrinius 
darbus per tą laiką sistemingai boikotavo, 
tartum nei tokių lietuvių, nei jų kultūrinių 
darbų visai nebūtų.

Tiesa, sovietinėj lietuvių spaudoj buvo 
plūstami apskritai buržuaziniai nacionalis
tai, kartais niekinamai 'buvo minimos ne
gausios lietuvių politikų pavardės, arba su 
fabrikuojami tariami karo nusikaltėliai, ta 
čiau atkakliai buvo buvo nutylimi lietuvių 
kultūriniai darbai Vakaruose. Net grynai 
moksliniuose veikaluose buvo pasmerkti 
mirtinei tylai vardai laisvųjų lietuvių, ku
rių mintimis buvo pasinaudojama tose kny 
gose. Buvo galima manyti, kad šitokį lais
vųjų lietuvių boikotą sovietiniams auto
riams ir laikraščiams diktavo neapykanta, 
baimė ir gal labiausiai okupantų valia.

Ar boikoto pabaiga?
Rodos, kad aukščiau minėtojo boikoto at 

sisakyti buvo pradėta mėginti 1964 — Do
nelaičio — metais. Tada okupuotoj Lietu
voj pasirodė L. Gineičio stambi knyga 
„Kristijonas Donelaitis ir jo epocha", už 
kurią pernai autoriui buvo suteiktas dak
taro laipsnis, šito veikalo bibliografijos 
skyriuj testigo tik Vydūno knygos apie vo
kiečių - lietuvių santykius ir J. Ambraze
vičiaus suredaguoto K. Donelaičio „Metų“ 
leidimo, paruošto paskutiniais nepriklauso 
mybės metais ir iliustruoto V.K. Jonyno 
graviūromis. Donelaičio metams pasibai
gus, „Literatūros ir Meno“ savaitrašty V. 
Kazakevičius trumpai suminėjo Vakaruo
se gyvenančius lietuvius, kurie tais metais 
rašė apie Donelaitį, ir su jais šiek tiek pa- 
polemizavo. Taigi V. Kazakevičius pirma
sis nugalėjo baimę kalbėti apie lietuvius 
Vakaruose ir iš dalies neapykantą, nes ne
belaikė kultūriškai mirusių bent tų, kurie 
teigiamai vertino Donelaitį. Su jais jis net 
pradėjo dialogą, šiek tiek polemizuodamas.

Daug plačiau į polemiką dėl Donelaičio 
su lietuviais Vakaruose įsileido K. Korsa
kas, pradėdamas „Literatūros ir kalbos“ 
Vll-jį tomą, skirtą K. Donelaičiui. Jis kiek
vieną svetur apie Donelaitį rašiusį lietuvį 
kritikavo gana plačiai ir su visais polemi
zavo gana aštriai. Kam tas aštrumas buvo 
reikalingas, sunku suprasti, nes nė vienas 
kritikuojamųjų lietuvių K. Korsako nebu
vo puolęs nei užgavęs. Todėl jo aštrų to
ną en block tenka aiškinti dar nenugalė
ta neapykanta, kurią jame ir kituose pa
vergtuose lietuviuose ilgai kurstė rusų ko-

ŠVELNĖJA ŽODŽIAI IŠ LIETUVOS

munistai. Bet svarbiau, kad K. Korsako ir 
jo vadovaujamo instituto bendradarbiai 
pasirodė nugalėję baimę bent Donelaičio 
atveju ir dėl jo drįso stoti į disputą arba 
dialogą su laisvaisiais lietuviais, kuriems 
viena nuomonė apie Donelaitį nėra priva
loma.

Dar toliau už Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutą santykiauti su lietuviais Va
karuose yra užsimojęs mėnesinis „Perga
lės" žurnalas, kurio redakcijoj yra atsira
dę jaunų žmonių. Birželio mėn. numery šis 
žurnalas persispausdino pluoštą VI. Šlaito 
eilėraščių iš jo paskutinio rinkinio ir savo 
kronikoj įsivedė informacinį skyrelį „Iš už 
sienio lietuvių kultūrinio gyvenimo“. Sa
kom, „įsivedė“,'nes ir liepos mėn. numery 
(Nr. 7) „Pergalė“ šitokiu vardu vėl davė 
pusantro puslapio žinelių, suredaguotų V. 
Kazakevičiaus. Kaip gi atrodo tas „Iš už
sienio lietuvių kultūrinio gyvenimo“ sky
relis?

„Pergalė“ apie lietuvių išeivių veiklą
Apie ką tame skyrely rašoma, gana ge

rai pasako duotųjų žinučių vardai. Štai, 
„Pergalės" birželio numery skaitome: „Pa
žangūs dainos mylėtojai buriasi", „S. To- 
marienė pati išleidžia knygą", „Aukso žą
sis lietuviškame ekrane", „Lietuvos vaiz
dai Los Angelo televizijoj“. Liepos mėn. 
„Pergalė" išsispausdino šitokius straipsne
lius: „A. Mekas ekranizuoja M. Tveną“, 
„Studentės nuomonė“ (apie lietuvių išei
vių lyriką pagal N. Vaičaitytės referatą, 
skaitytą Bostone), „Jubiliejus be kūrybi
nių dovanų“ (apie Jurgio Jankaus kūrybą 
jo 60 metų proga). Be abejo, galima būtų 
tarti, kad tos kronikos sudarinėtojas V. Ka 
zakevičius galėjo daugiau ir kitokių kultū
rinių darbų pamatyti užsienio lietuviuose, 
tačiau negalima neigti jo santūraus palan
kumo, nors ir kritiškai kai kurie faktai ver 
tinami. Pažymėtina, kad apie juos rašoma 
kultūringai, be paniekos ir pagiežos, ku
rios lig šiol lydėdavo neprokomunistus iš
eivius suminėjus.

Šį sušvelnėjimą vertinant teigiamai, sa
vaime kyla klausimas, ko komunistai šita 
taktika siekia. Ar kultūriniai darbininkai 
Lietuvoj tikrai yra gavę iš okupantų šiek 
tiek daugiau laisvės, kad su išeiviais ir 
tremtiniais lietuviais jau gali savarankiš
kai pradėti dialogą? Arba gal lietuvių iš
eivių kultūrinė veikla per Vatikano, Ame
rikos Balso, Romos radijus ir kitais keliais 
taip Lietuvoj išpopuliarėjo, kad sovietinės 
spaudos tyla apie ją pradėjo kompromituo 
ti tą pačią spaudą? Be abejo, kad prie sky
relio apie „užsienio lietuvių kultūrinį gy
venimą“ įvedimo „Pergalėj" galėjo prisi

dėti abu motyvai, nors mums būtų džiu
giausia, jei būtų lėmusi pirmoji priežastis 
— lietuviai tėvynėj būtų laimėję daugiau 
laisvės.

Subtiliau negu lig šiol
Kokie ten motyvai bebūtų nulėmę minė

tojo skyrelio įvedimą, reikia pasakyti, kad 
jis išeivių kultūrinio darbo nepalengvina. 
Jis kai kam situaciją pasunkina, nes dabar 
tie, kurie lig šiol labai lengvai švaistėsi žo
džiais, nebegalės sakyti, kad Lietuvos ko
munistai tėra bejėgiai bailiai, ruskių ber- 
nai-pataikūnai, lietuvių išeivių dergėjai. 
Jeigu Lietuvos komunistai dialogą su išei
viais plės ir gilins tokia kryptimi, kaip 
pradėjo su skyreliu „Pergalėj“, lietuvių 
kultūros darbininkams Vakaruose gali tek 
ti pasitempti ir susidrausminti, t.y. planin
giau ir organizuočiau veikti. Jau ir dabar 
minėtojo skyrelio įvedimas primena, kad 
Vatikano radijas ir Amerikos Balsas turi 
peržiūrėti, kiek jų programos paveikios. 
Ypač Amerikos Balsas nuo šiol nebegalės 
tenkintis tuo sekmadienio kelių minučių 
minimum apie laisvųjų lietuvių kultūrinę 
veiklą, jei šis radijas nenorės pamažu savo 
klausytojų perleisti „Pergalei".

To žurnalo pradėtasis (kad ir labai dar 
menkutis) dialogas su lietuviais Vakaruo
se skatina taip pat peržiūrėti savo poziciją 
tuos lietuvius, kurie lig šiol skeptiškai žiū
rėjo į kultūrinę veiklą. Į ją rimčiau ir gi
liau turi pažiūrėti akademinis jaunimas, 
kurio išeivijoj priauga, bet kuris lig šiol 
nieko pastovesnio lietuviško dar nėra da
vęs, išskyrus Lituanus žurnalo leidimą. 
Iš jo reikia laukti neviendienių darbų dau-

Vladas Šlaitas

BALANDIS PO LIETAUS VIENAME 
LONDONO PARKE

Šiandieną, 
po lietaus, 
jis šiek tiek pasišiaušęs. 
Ypač apikaklės 
kelios plunksnos, atrodo, pačios kirpėjo 

prašosi.
Betgi šiaip jis atrodo karališkai.
Ir iš tolo,
kai aš žiūriu į jį,
jo visa povyza pati man sako:
Jeigu nori, 
brangusis, 
gali papūst man į plunksną.

Iš spaudai paruošto eilėr. rinkinio
O, AUSKARĖLIAI!

giau. Šitas akademinis jaunimas taip pat 
geriau negu lig šiol turi pažinti kultūrinį 
gyvenimą okupuotoj Lietuvoj. Jeigu jis to 
nedarys, jis liks nepasiruošęs tai subtiles
nei veiklai, kokią pradėjo „Pergalė". Jis 
galėjo nepaisyti „Tėvynės Balso", nes tai 
buvo vienašališka dūda. Bet panašus elge
sys su pajaunėjusia „Pergale“ ar nebūtų 
nusiteikimas pralaimėti tai, ką vyresnieji 
kultūros darbininkai nupelnė per daugelį 
metų darbo? (ELI)

Dr. J. Grinius

LIETUVOS BAŽNYČIOS ISTORIJOS 
STUDIJA

Neseniai apdovanojęs skaitytojus studi
ja apie garsųjį mokytoją Petrą Kriaučiū
ną, kun. Dr. Juozapas Vaišnora, MIC, da
bar davė kitą studiją, jau daugiau specia
lesnės srities — Lietuvos Bažnyčios istori
jos Bandymas įvesti Nekaltai Pradėtosios 
ordiną Lietuvos Lenkijos valstybėje. Tai 
atspaudas iš LKM Akademijos Metraščio 
II tomo (265-296 psl., Roma, 1966 m.).

Pasirodo, paplitus Marijos garbinimui, 
dar tebesant gyvai ordinų steigimo tradi
cijai, karalius Zigmantas Vaza ryžos įsteig 
ti savo valstybėje Marijos Nekalto Prasi
dėjimo arkibroliją, tačiau popiežius Urbo
nas VIII nedavė jam leidimo. Tai padarė 
■vėliau jo įpėdinis Vladislovas Vaza, įsteig
damas Nekaltai Pradėtosios riterių ordiną. 
Tuo pasirūpino karaliaus dvaro paiždinin- 
kis, paskui vicekancleris ir pagaliau kanc
leris Jurgis Ossolinskis.

Studijoje ir pateikiami visi duomenys, 
susiję su to ordino steigimu. Studija gyvai 
parašyta, todėl įdomi ir ne vien specialis
tui, bet ir bet kam, ką tik traukia noras 
pažinti Lietuvos praeitį.

Lietuvos žemėlapio klausimas
Klausimas, kur galima gauti Lietuvos 

žemėlapių, Tiesoje atsakytas taip: „Visas 
Lietuvos žemėlapio tiražas jau išparduo
tas. Vyr. kartografijos ir geodezijos valdy
ba numato sekančiais metais išleisti LT
SR administracinį žemėlapį" (T„ liepos 
29 d.).

Atseit, Lietuvos žemėlapio išleisti nė ne
numatoma, o tik „LTSR" žemėlapis su ra
jonų ribomis, kurios, beje, keičiamos daž
niau, negu kartografai spėja žemėlapius 
pagaminti. '(E)

Vadovėliai
Trys milijonai lietuviškų, rusiškų ir len

kiškų vadovėlių rugpiūčio pradžioje buvę 
išsiuntinėta į bendrojo lavinimo mokyklas 
Lietuvoje. Į Vilniaus, Švenčionių, Trakų 
ir Eišiškių rajonus esą išsiųsta 135.000 va
dovėlių lenkų kalba. Jei tie vadovėlių skai 
čiai proporcingi mokinių skaičiams, tai bū 
tų spręstina, kad lenkų kalba besimokan
čių moksleivių Lietuvoje dabar yra maž
daug 4,5 proc., arba apie 18.000. (E)

POP. JONO XXIII ĮVYKIAI IR MINTYS
Kartą, vaikščiodamas Romos gatvėmis, 

pop. Jonas išgirdo moters, nustebusios po
piežiaus diktumu, pastabą draugei:

— Viešpatie, bet jis ir riebus!
Pop. Jonas atsisuko ramiai atsakė:
— Madame, jūs turite žinoti, kad konk- 

liava nėra grožio karalaičių rinkimai!

Prieš priimdamas prezidentą Kennedį ir 
jo žmoną, pop. Jonas pasiteiravo, kaip de
rėtų kreiptis į JAV prezidento žmoną.

— Jūsų Šventenybė, — atsakė protokolo 
viršininkas, — gali ją vadinti ponia prezi
dentiene arba paprastai — madame.

— O! — oriai atsakė popiežius.
Tačiau, kai Jonas XXIII įėjo į audienci

jų salę, jis įstigiškai ištiesė savo rankas, 
plačiai nusišypsojo ir sušuko:

— O, Jacueline!

Ką tik prie šv. Sosto akredituotas diplo
matas buvo priimtas popiežiaus audienci
joje. Prie progos pasiteiravo, kiek žmonių 
dirbą Vatikane.

— O. ne daugiau kaip pusė! —- atsakė 
Jonas XXIII.

Kartą kažin kas paklausė, ar popiežius 
mėgstąs televiziją.

— Turėčiau pasakyti — taip, — atsakė.
— Nuo to laiko, kai televizijoje mačiau, 
kaip buvau popiežiumi vainikuotas, skiriu 
jai daug reikšmės.

Pop. Jonas dažnai išeidavo iš Vatikano 
rūmų, už ką buvo kritikuojamas. Turėda
mas tai galvoje, popiežius pasakė:

— Taigi, jie sako, kad dienos metu per 
dažnai išeinu... Gerai, nuo šiol aš išeidi- 
nėsiu naktį...

Parengė J.K.

NAUJAS BIBLIOGRAFIJOS TARNYBOS 
ADRESAS

A. Ružancovui, įžymiajam lietuvių bi
bliografui, Lietuvių Bibliografijos Tarny
bos vedėjui ir „Knygų Lentynos“ redakto
riui mirus, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondo valdyba naujuoju LBT ve 
dėju pakvietė Dr. Zenoną Ašoklį. Dabarti
nis įstaigos adresas yra toks: Lietuvių Bi
bliografijos Tarnyba, 1347 So. 48th Court, 
Cicero, III. 60650, USA.

Taigi visi Lietuvių Bibliografijos Tarny
bai siunčiamieji lietuviški leidiniai dabar 
turi būti nukreipiami tuo naujuoju adresu.

JONAS AVYŽIUS --------------------------------------------- ~-~~~~~~~~------------------

Kaimas kryžkelėje
(93)

Pagautas gaivališko džiaugsmo, Arvydas 
pamiršo visus negandus, visus rūpesčius, 
tačiau, atsipeikėjęs nuo pirmo nuotaikos 
priepuolio, vėl pajuto graužiantį nerimo 
kirminą, kuris paskutinėmis dienomis vis 
dažniau sudrumsdavo dvasios ramybę, 
nors iš tikrųjų, kai pradėjo sveikti, o ypač 
sužinojęs apie apgailėtinus įvykius kolū
kyje, ir neturėjo tikros ramybės. Tiesa, 
greitai susitaikė su įvykusiu faktu, nes 
manė, kad protingiau ne graužtis bergž
džiais dūsavimais, o ieškoti kelių, kaip at
sigriebti padarytą nuostolį, ir vis dėlto 
neapgalvotas Martyno poelgis giliai sukrė
tė Arvydą. Kaip nekeista, daugiausia jis 
gailėjosi išartų bandymo laukelių. Bandy
mai buvo jo silpnybė. Koks agronomas, jei 
neeksperimentuoja, neieško? Dirbant „Jau 
nojoj Gvardijoj“ kartais tekdavo dėl to su
sikirsti su Verdenių, nors šiaip jiedu visais 
klausimais sutardavo: senis labai brangino 
kiekvieną žemės hektarą. Ruošdamasis pa
vasario sėjai, Arvydas buvo numatęs visą 
eilę bandymų, deja, tik dalį suspėjo, bet ir 
tuos pačius Martynas niekais pavertė... 
Aplamai Arvydas ėmė nebesuprasti Marty 
no. Atrodė, jų santykiai buvo beįeiną į nor 
maltas vėžes, Martynas pradėjo lyg ir pri
tarti jo, Arvydo, priemonėms. Tai. kad 
Martynas neišlaikė Jurėno spaudimo, bu
vo aišku — įpratęs aklai įvykdyti nurody
mus iš aukščiau, tačiau Arvydas negalėjo 
išsiaiškinti, kodėl jis vengia pasirodyti li
goninėje? Apsilankydavo tokie žmonės, 
kurių mažiausiai buvo galima laukti, o jis, 
artimiausias darbo draugas, vos porą kar
tų rado reikalą užeiti, ir tai tik tada, kai 
jis, Arvydas, buvo silpnas po operacijos, ir 
jiedu negalėjo pakalbėti kaip reikiant. Su 
stiprėjęs paskambino į kolūkį, Vingėla pa
šaukė prie telefono Martyną, bet pasikalbę 
jimas buvo trumpas ir miglotas. Po to dar 
kelis kartus susirišo su Liepgiriais, deja, 
Martyno neužtikdavo raštinėje. Išvažiavęs 

į brigadas, užimtas, ką tik išėjo... Netikęs 
gudravimas. Negi jis vaikas, nieko nesu
pranta? Geriau be užuolankų pasakytų: 
,;Eik po velnių, nekamšęs nosies! Gulėk 
savo ligoninėj ir netrukdyk kitiems dirb
ti...“

Bet labiausiai Arvydas nerimavo dėl 
Ievos. Po ano pasikalbėjimo, kai ji pasta
tė jam negirdėtą sąlygą, iš karto jis netei
kė tam ypatingos reikšmės. Tačiau kai ap
siramino ir rimtai ėmė gilintis į reikalą, 
kai blaiviai išnagrinėjo abiejų santykius, 
susiklosčiusius per šešerius šeimyninio gy 
venimo metus, pamatė, kad jiedu staiga at 
sidūrė priešinguose poliuose. Žmonos ir vy 
ro santykius jis suprato taip, kad abudu, 
sudarydami vieningą visumą, būtų sava
rankiški, bet nekliudytų vienas kitam. Ie
va šiuo atžvilgiu atitiko jo reikalavimus: 
jis nejautė jos kaip rankos pirštų ir vi
suomet prireikus galėdavo jais pasinaudo
ti. Paskutiniais metais jų santykiai paste
bimai pasikeitė. Gal būt, tai prasidėjo žy
miai anksčiau, negu abudu pajuto', bet iš 
karto jis neteikė tam reikšmės arba tiesiog 
nenorėjo gilintis į priežastis. Taip, tikriau
siai nenorėjo gilintis į priežastis. Palygi
nus su tuo didžiuliu tikslu — visą save ati 
duoti žmonėms. — į kurį nukreipė visas sa 
vo jėgas, menki šeimyniniai nesklandumai 
jam atrodė neverti dėmesio. Ir tik dabar, 
atidžiai peržvelgęs abiejų praeitą kelią, 
Arvydas pagaliau suprato, kad dėl daug ko 
pats kaltas. Jo pažiūros į moterį buvo jau 
ne tos, kaip anksčiau. Kol žiūrėjo į Ievą 
kaip į namų šeimininkę ir savo vaiko mo
tiną, matydamas čia jos pareigą, pašauki
mą ir asmeninę laimę, jis „nejautė rankos 
pirštų“ ir be mažiausių sąžinės priekaištų 
naudojosi jais prireikus. Tai buvo natūra
lu, kaip. kiekvienoje šeimoje, kur vyras 
„uždirba duoną", o žmona neišvengiamai 
turi rūpintis namų apyvoka ir vaikais. Ta
čiau santykiai su gyvenimu, proto imlu
mas, sugebėjimas greitai daryti išvadas ir 
visų pirma jas pritaikyti sau pasuko Arvy
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do žvilgsnį nauju kampu. Jis nebegalėjo 
žiūrėti į Ievos padėtį kaip į normalią, nes 
moteris jam dabar buvo ne silpnesnė bū
tybė. kurią vyras gali pakelti iki savo ly
gio tik pabučiuodamas ranką, užleisdamas 
autobuse vietą ar pareikšdamas kitokią iš
skirtinę pagarbą, pabrėžiančią jos silpnu
mą; moters lygiateisiškumą pilna to žodžio 
prasme Arvydas dabar suprato kaip lygią 
galimybę su vyru naudotis visomis san
tvarkos teikiamomis teisėmis ir pareigo
mis, nes pareigos visuomenei atlikime jis 
matė vieną iš didžiausių malonumų, kokį 
tik gali duoti žmogui gyvenimas. Ieva atli
ko savo pareigas kaip motina, šeimininkė, 
žmona, bet ji nesuprato svarbumo, jos di
dybės, nesuvokė žmogiškosios misijos di
dingumo, ir todėl jai buvo svetimas pasi
aukojimo žavesys, be kurio, kaip Arvydui 
atrodė, žmogus negali pajusti pilnos lai
mės. Ji viską darė todėl, kad reikia. In
stinktas buvo stipresnis už sąmoningą va
lią. Arvydas buvo įsitikinęs: kol ji suksis 
siaurame namų interesų rate, mechaniškai 
atlikinėdama sunkias, bet nedėkingas pa
reigas, kol nesuvoks visumos, kuriai pa
skirtas žmogaus gyvenimas, ji vegetuos, o 
ne gyvens. Todėl apsidžiaugė, kai Ieva pa
ti pasisiūlė šerti kolūkio veršelius, nes ma
nė, kad darbas kolūkyje suartins ją su 
žmonėmis, išplėš iš kietų buities gniaužtų, 
ir ji, pagaliau išėjusi už savo kiemo vartų, 
turės drąsos žengti toliau. Ir tada Arvydas 
ryžosi ją drąsiau pastūmėti ta kryptimi, 
kuri jam atrodė teisinga. Deja... Jos pečiai 
buvo per silpni naujai naštai, ji vos laikė
si po triuškinančiu krūviu, kuris diena iš 
dienos labiau slėgė ją prie žemės. O paskui 
tas piktas likimo pokštas vestuvių naktį. 
Sugniužo... Ir dėl to jis, tik jis kaltas — 
nepadavė rankos. O kai apsižiūrėjo, buvo 
vėlu — ji liko toli užpakalyje. Auklė, dar
žo ravėtoja, indų plovėja. Vos įžiūrimas 
taškelis... Po atmintino pasikalbėjimo bu
vo atėjusi dar trejetą kartų, ir kiekvieną 
sykį vis kitokia, vis sunkiau beatpažįsta

ma. Bandė atsargiai grįžti prie nebaigtos 
temos, paaiškinti savo poziciją, neužgau- 
damas jos, bet jai, atrodo, buvo vis tiek, ką 
jis bekalbėtų. Jos priešiškumas, kuriuo 
dvelkė kiekvienas veido raumuo, jį nu
krėtė šalčiu. Su kylančia baime žiūrėjo 
jai į akis, neįžvelgiamas lyg užkaltos du
rys, už kurių paslėpta kažkokia neįspėja
ma paslaptis, ir jautėsi kaip skaudžiai už
gautas žmogus, kuriam prieš nosį užsitren
kė svetingo kiemo vartai.

...Kuo arčiau namų, tuo niūresnės buvo 
jo mintys. Bet štai įžengė į savo kolūkio že 
mes, ir nuotaika akimoju ėmė taisytis. Iš 
Grigo buvo girdėjęs, kad visi ženklai šie
met rodą būsiant gerus metus, tačiau labai 
abejojo, ar sekretorius neperdeda, norėda
mas paguosti ligonį. Ne, Grigas nemelavo. 
Žiemkenčiai mūru stovėjo abiejose kelio 
pusėse, o kai priėjo vasarojaus lauką, ilgai 
negalėjo atitraukti džiugiai sujaudinto 
žvilgsnio nuo vešlaus, didingai jūruojančio 
javų masyvo. Arvydas pasuko lauko keliu 
link Varnėnų brigados: labai jau parūpo 
pažiūrėti, kaip atrodo kukurūzai. Ne, ir čia 
Grigas nemelavo. Kukurūzai buvo tankūs, 
stiebas į stiebą, vietomis sulig žmogaus 
ūgiu. Jeigu ir Liepgirių brigadoj tokie — o 
tuo nėra ko abejoti, nes ten žemė geresnė, 
— tai šiemet siloso bus per akis. Kukurū
zų laukas ribojosi su pievomis. Varnėnų 
brigada savąsias buvo nušienavusi ir su- 
vežusi, o anapus upės, kur šeimininkavo 
liepgiriečiai, virė karštas darbymetis. Vien 
plaukė pusmergikė, sėdėdama ant arkli
nės grėbiamosios, rideno šieną į eiles, o 
moterys grėbliais ir šakėmis stūmė jį į 
krūvas, kad paspartintų darbą dviems 
vienmarškiniams vyrams, kurie krovė uo
rę. Minėja, tvirta ir vikri moteris (Arvy
das iš karto neatpažino, jog čia esama Mag 
dės Raudonikienės), turėjo parodyti ne
maža sumanumo, nes abudu vyrai vertė 
didelėmis šakėmis, kartais pokštų dėlei ty
čia taikydami ant galvos; tad mėlyna be
rankovė moters suknelė protarpiais pra
nykdavo nenutrūkstamai griūvančiose iš 
viršaus šieno bangose, tačiau, išnėrusi į pa 
viršių, žaibiškai padarydavo tvarką; o ka
dangi jos liežuvis buvo nemažiau miklus 
kaip rankos, tai ant vyrų pylėsi kandus, 
nors nepiktas olbijimo srautas.

Arvydas perėjo lieptu į kitą upės pusę. 
Darnus darbo ritmas ir pakili šventiška 
nuotaika, apėmusi šieno vežėjus, pripildė 
širdį graudaus džiaugsmo. Buvo smagu, 
kad ir be jo viskas taip šauniai eina, o 
kartu kažko liūdna. „Prieš pustrečio mė

nesio palikau beveik tuščius laukus, o ką 
randu? Galima sakyti, nė grūdo nepasė- 
jau, o valgyti pareinu...“ — pagalvojo, ly
dėdamas akimis per pievą atitarškančią 
tuščią uorę, kurioje stovėjo vienmarškinis 
vyras ir suko vadeles apie galvą, raginda
mas šuoliuojantį arklį.

Arvydas pasuko prie kraunančių vežimą 
ir iš tolo užkalbino. Bet žmonės, matyt, 
anksčiau jį pastebėjo, nes darbas sustojo: 
vyrai, laikydami ant pečių tuščias šakes, 
nukėlė kepures, o moterys, numetusios 
grėblius, suėjo į krūvą ir pusbalsiu kalbė
damos! ėmė artintis prie vežimo. Arvydas 
savo ruožtu irgi nukėlė kepurę, o paskui 
kiekvienam padarė ranką. Ir dabar, maty
damas į save nukreiptus nedrąsius žvilgs
nius. alsuojančius santūria, bet nuoširdžia 
šiluma, jis ypatingai ryškiai pajuto, kokie 
brangūs jam šie dar mažai pažįstami žmo
nės ir kaip be galo jų išsiilgęs.

—Na kaip, draugai, ar priimsite į sa
vo tarpą dykaduonį? — paklausė stengda
masis išblaškyti varžančią nuotaiką, kuri 
paprastai apima žmones pirmomis susiti
kimo akimirkomis, nesimačius ilgesnį lai
ką.

— Kaipgi, pirmininke, — atsiliepė vie
nas krovėjų. — Seniai laukiame.

— Gal ir ne taip labai laukiate... Bet 
grįžtu, ir nieko jau nepadarysite. — Arvy
das juokdamasis sudavė krovėjui per petį.

— Plaukeliai tai negreit ataugs, pirmi
ninke, — pasigirdo balsas nuo vežimo.

— Raudonikienė! Sveika. Nepyk, Mag
dele. nepastebėjau. — Arvydas pasistiebė 
ir ištiesė ranką, kurią Raudonikienė, per
sisvėrusi per uorės kraštą, santūriai spus
telėjo.

— Nedidelė asaba, galėjai ir nepastebė
ti, — pasakė juokdamasi.

— Kaip Justinas gyvena?
— Baigia iškvailėti. Bet jis niekada ne

buvo gudrus. Asilui Saliamono galvos ne- 
beuždėsi.

— Apie tavo Justiną aš kai ką girdėjau. 
Jis darosi vyru. Moteris dėl to tik turėtų 
džiaugtis. — Arvydas draugiškai pagrū
mojo Magdei smiliumi. — O jei tu to dar 
nesupranti, Magdele, mudu pešimės.

— Mano kvailys tą patį sako.
— Matai! Prieš tave jau du kvailiai. No

ri nenori teks pasiduoti balsų daugumai.
Visi nusijuokė, o Magdės galva dingo už 

vežimo krašto.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKO JAUNIMO PROBLEMOS
Po 22-jų išeivijos metų lietuviško jau

nimo išlikimo ir kūrybingumo klausimai 
iškilo kaip mūsų tautinis skaudulys. Gerai 
dėl to, kad šie metai pavadinti Jaunimo 
Metais ir yra paskirti nagrinėti jaunimo 
problemoms. Gal būt. tuo norima išsiaiš
kinti pačią problemą, gal būt, tuo norima 
atsilyginti už buvusius trūkumus.

Kaip ten bebūtų, labai gerai, kad galų 
gale lietuvišku jaunimu susirūpinta.

Man gal rizikinga spaudoje rašyti apie 
lietuviško (taigi ir mano) jaunimo proble
mas. Kai kas (žr. „E.L.“ Nr. 32 „Bradfor- 
das kalba") įsivaizduoja ir nori kitiems 
įkalbėti, kad aš neturiu savo nuomonės ir 
nemoku rašyti. Nors esu jauna, tačiau ma
no anose mintyse, matyt, buvo tiesos, jei 
jos minėto laiško autorių atimamos iš ma
nęs ir priskiriamas jų kartos atstovui J. K. 
Dėl tuščių kalbų paprastai rimti žmonės 
nesijaudina...

Tačiau man rūpi lietuviško jaunimo pro 
blemos, nes aš jomis gyvenu, dėl jų daug 
nemalonumų patyriau ir net kitų esu pa
daroma neprotaujančiu robotu. Dar kartą 
rizikuodama, drįstu grįžti prie tų proble
mų. Gali būti, kad vėl sulauksiu puolimų. 
Dėl to savo nuomonę paremiu mūsų titu
luotais autoritetais. Gal už jų man bus 
saugiau.

Jaunystė, kaip jaunųjų atstovė Aldona 
Bušinskaitė sako, yra laikas kentėti; jau
nystė yra laikas paragauti baimės, neapy
kantos, žmonių tuštumo; jaunystė yra lai
kas jaustis vienišam, bejėgiam, nusivylu
siam; jaunystė yra laikas būti atmestam. 
Algirdas J. Kasulaitis tvirtina, kad jauni
mas turėtų užimti savitas pozicijas bend
rame laisvės kovos fronte ir pasipuošti tri
spalvėmis, bet ne baltomis pasidavimo vė
liavomis. Būdinga, kad šitas vienos mūši; 
partijos pirmininkas priduria, jog tas pasi
davimo vėliavas jaunimui kiša kai kurie 
pensijai pasiruošę ir sentimentaliam mira
žui neatsispyrę žmonės.

Labai įdomu, kad, vienų nuomone, jau
nuolis turi kartais jaustis atmestas; kitų— 
jis neturi pasiduoti net vyresniosios kartos 
baltų, pasidavimo vėliavų nešėjams.

Kaip matome, yra jaunimo problema, 
kurią V. Čižiūnas vadina visos lietuvių iš
eivijos problema. Jos esmė, kad išeivijos 
lietuvių jaunimas išliktų lietuviškas ir 
jo lietuviškumas būtų kūrybingas.

Ar ta problema nėra kartu ir liūdna? Ar 
nenujaučiama, kad jaunoji karta yra nuto
lusi (o gal niekad arti nebuvusi?) nuo lie
tuviškos dvasios kamieno?

Diskutuodami jaunimo ištautėjimą, daž
nai kaltiname vyresniąją kartą.

Dr. Pr. Gaidamavičiaus nuomone, jauni
mas yra atsidūręs dviejų kultūrų kryžke
lėje. Daug kas mėgina pritapti prie gyve
namojo krašto svetimos bendruomenės. 
Nepasitenkinęs ją, jaunimas mėgina pri
tapti prie lietuviškosios, bet jis ir ja nusi
vilia: „Mūsų jaunimas pastebi, kad vyres
nioji karta skirtinga (mano pabraukta. V. 
G.), kad ji gyvena praeitimi, kad jaunimo 
nesupranta“.

Dėl ko ta praraja tarp vyresniosios ir 
jaunesniosios kartos?

I šitą klausimą Pr. Gaidamavičius atsa
ko, kad jaunajai kartai keistai ir svetimai 
atrodo vyresniųjų kultūrinis pasaulis, kiek 
jis jiems prieinamas, o vyresniajai kartai 
nepriimtina atrodo jaunųjų atstovaujama 
iš gyvenamojo krašto pasisavinamoji kul
tūra.

V. Čižiūno nuomone, kaltas yra menka- 
vertybės kompleksas tėvų dvasioje, ne
įstengusioje įdiegti vaikuose tautinės kul
tūros vertybių.

Kiti galvoja, kad prarają kasa vyresnio
sios kartos užsispyrimas, autoritetyvus
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PRISIMINIMAI IR ĮSPŪDŽIAI IŠ JAUNIMO KONGRESO (III DALIS)

šeštadienio rytą važiavau pasiklausyti 
sinipoziumo „Tautinė ištikimybė svetur“. 
Dalia Tallat-Kelpšaitė, PLJK komiteto na
rė, pristatė moderatorių ir kalbėtojus. Jų 
kalbos sudarė man įspūdį, kad lituanisti
nės mokyklos, stovyklos ir jaunimo orga
nizacijos skiepija lietuvišką kultūrą ir kad 
nutautimas žymiai greičiau vyksta tuose 
kraštuose, kur nėra tiek daug lietuvių. 
Vakaruose turim visišką laisvę laikytis sa
vo tautinių papročių, ir jei tėvai neperduo
da savo vaikams šių papročių, jų vaikai 
nutausta.

Tos dienos vakarą įvyko PLJ kongreso 
banketas. Gausiai dalyvavo aukštų svečių. 
Banketas užsitęsė iki ankstyvo sekmadie
nio ryto.

Sekmadienio rytą nemažas būrelis lietu
vių susirinko prie Nežinomojo kario kapo 
Jaunimo Centro sodelyje pagerbti miru
siųjų. Sugiedojom Lietuvos himną ir Mari
ja, Marija, ir vainikas buvo padėtas. Po 
to važiavom į šv. Kryžiaus lietuvišką baž
nyčią, kuri tokia, rodos, didelė, bet vis tiek 
visi žmonės joje netilpo. Nemaža dalis liko 
stovėti lauke ant laiptų. Vidury bažnyčia 
atrodė kaip kokia išpuošta katedra. Vysku 
pas Brazys aukojo šv. Mišias, o Dainavos 
choras taip gražiai giedojo, kad beveik iš
spaudė ašarą. 

galvojimas ir netolerantiškumas jaunosios 
kartos galvosenos atžvilgiu. Jeigu drąses
nis jaunuolis ką nors pasako ar parašo ne 
taip, kaip vyresnieji galvoja, jis yra kriti
kuojamas ir pašiepiamas, lyg tai vyresnie
ji būtų visos tiesos žinovai.

Bet kas yra tiesa? Kur ji yra mūsų pa
judintoje problemoje?

Kai Pilotas klausė Kristų, kas yra tiesa, 
Visažinąs tylėjo. Tačiau tylėjimas anaiptol 
nereiškia priešingos nuomonės priėmimo: 
kartais tylėdami protestuojame stipriau, 
negu garsiai bardamiesi. Kristus, kaltina
mas vyresniųjų, „nieko neatsakė“; Jis Pi
lotui „nebeatsakė nė į vieną žodį, taip kad 
valdovas labai stebėjosi“.

Gal būt, tautos laisvė yra nei vyresnių
jų, nei jaunesniųjų neginčijama tiesa. Pa
gal dr. F. Jucevičių, mylėti laisvę reiškia 
išpažinti ir pripažinti savo artimą kaip 
laisvą būtybę; mylėti laisvę reiškia reika
lauti ne tik sau, bet ir kitiems sąžinės lais
vės, politinės laisvės, spaudos laisvės, my
lėti laisvę reiškia ja tikėti, ją ginti, ją už
tikrinti sau ir savo artimui. Kaip tuo at
žvilgiu buvo- laisvoje Lietuvoje, aš neži
nau. Tačiau dr. Jucevičius man įtartinai 
klausia: „Ar nepriklausomybės laikais mes 
pasirodėme laisvę mylinti tauta? Ar lietu
vis nebuvo laisvas savame krašte tol, kol 
jis vergiškai lankstėsi savo valdžiai?“ Po 
šito jo klausimo aš visiškai suprantu, nes 
ir pati tai pergyvenau, jo samprotavimą: 
„mūsų bendroji laikysena artimo atžvilgiu 
rodo, kaip mažai mes mylime laisvę. Mūsų 
netolerantiškumas yra to liudininkas. Mes 
nepakenčiam ne tik priešingos, bet ir skir
tingos nuomonės... Kiekvienam kitaip gal
vojančiam nėra vietos mūsų tarpe...“

Po viso to norėčiau su tuo pačiu dr. F. 
Jucevičium paklausti: „Kaip mes galime 
reikalauti laisvės iš svetimųjų, jei jos mes 
nenorime pripažinti savo broliui? Kiekvie
na laisvės samprata, kuri neatsisako in- 
kvizinės dvasios, yra galutinėje analizėje 
nelaisvės praktika“.

Keista, kad taip garsiai šaukdami apie 
Lietuvos laisvę ir nuolat puldami Lietuvos 
okupantą, labai dažnai mes nepakenčiame 
kitų nuomenės, kalbėdami apie „Trejybę 
ar vienybę, Alabamą ar Dainavą, Vliką ar 
diplomatus“ (dr. F.J.), mišrias ar lietuviš
kas šeimas.

Kokia po visų tų samprotavimų būtų iš
vada?

Mano nuomone, iš lietuviško kamieno 
dar neatsiskyręs jaunimas turėtų domėtis 
ir persiimti tėvų tautos kultūra. Turėtų 
turtinti ją savo gabumais ir pasiektu moks 
lu, bet kartu neatmesti gyvenamojo kraš
to kultūros, kurioje jisai augo ir brendo.

Vyresnioji karta, turtinga savo patirti
mi, turėtų stengtis suprasti svetimose są
lygose augantį bei nepalankiose aplinky
bėse tautiškai bręstantį lietuvišką jauni
mą. Neturėtų smerkti jo už drąsią ir kar
tais rizikingą iniciatyvą. Neapgalvotas, ne
atsargus, o ypač užgaunantis elgesys bei 
žodis gali jį sužaloti arba išstumti iš lietu
viškos veiklos.

Jaunoji karta irgi turėtų stengtis supras
ti vyresniosios kartos nueitąjį kelią. Ji ko
vojo dėl tautos laisvės, bet trumpai ja 
džiaugėsi. Dauguma, netekę visko, sunkiai 
kūrėsi svetimame krašte. Reikia mėginti 
suprasti politines pastangas dėl Lietuvos 
laisvės. Kartu ji turėtų niekuomet nepa
miršti, kad yra senos lietuvių tautos atža
la, išblaškyta po svetimus kraštus. Dėl to 
turėtų: a) kiek galima ir sąlygos leidžia, 
ugdyti savyje lietuvio tautinį būdą; b) pa
pildyti jį pasauline kultūra ir c) išlikti lie
tuvišku savo asmenybe ir ištikimu savo 
tėvų kraštui.

Po Mišių visi skubėjo į namus, nes tuo
jau reikėjo ruoštis važiuoti į International 
Amphitheatre, kur turėjo prasidėti JAV ir 
Kanados lietuvių Trečioji Dainų šventė. 
Atsidūrusi šioje milžiniškoje salėje, nu
stebau, kad vienoje vietoje galėtų susirink 
ti tiek daug lietuvių, žiūrovų buvo apie 
15 tūkstančių.

Dainų šventė prasidėjo vėliavų įnešimu 
ir PLJ kongreso dalyvių eitynėmis. Visi 
atstovai ėjo su savo gyvenamojo krašto ir 
Lietuvos vėliavomis. Po to ėjo chorai. Iš vi 
so buvo 27 chorai, neįskaitant vaikų chorų. 
Visos moterys tautiniais rūbais labai gra
žiai atrodė, o ypač kai šviesos užgeso ir 
sceną apšvietė įvairiomis spalvomis: visos 
tautinių rūbų spalvos pasirodė daug aiš
kesnės ir turtingesnės.

Dirigento lazdelė buvo perduota Alek
sandrui Aleksiui, garbės dirigentui. Tada 
visi atsistojom, ir choras sugiedojo Maldą 
už tėvynę, Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Po himnų garbės svečiai buvo pristatyti 
visuomenei.

Tada prasidėjo programa: sudainuota O, 
Rambyne!, Dul dul dūdelė, Dainininkų 
maršas, diriguojant Petrui Armonui, Pas
kutinis vakarėlis, Rauda, Ko žilas ožys 
bliovė, diriguojant Jeronimui Kačinskui, 
Atsikėlus ankstųjį rytelį, Oželis, Laisvės,

Šituos savo kuklius samprotavimus, įsi
vaizduodama vargstančią mūsų tėvynę 
Lietuvą, baigiu prasmingais V. Mykolai
čio - Putino žodžiais:
Vieniems — tu didvyrių palaiminta žemė, 
kitiems — tu nykštukų varginga tėvynė, 
o man — tu kaip motina, laukianti kryžke

lėj 
su meile, paguoda, globa ir nakvyne.

Vanda Galbuogytė

Panaudotoji literatūra:
1. V. Čižiūnas, Jaunimo problema lietu

viškoje išeivijoje. Aidai, 1966, Nr. 1.
2. Tr. Gaidamavičius, Jaunimas dviejų 

kultūrų sankryžoje. Aidai, 1966, Nr. 2.
3. F. Jucevičius, Lietuviškosios buities 

mitai. Ateitis, 1966 m., Nr. 4.
4. Aldona Bušinskaitė, Jaunystė yra lai

kas. Ateitis, 1965 m., Nr. 4.
5. Algirdas J. Kasulaitis, Partija ir jos 

veikla. Europos Lietuvis, 1966 m., Nr. 30.

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

REIKIA KITO REDAKTORIAUS!
Labai klystų tas, kuris manytų, kad ruo

šiu perversmą prieš didžiai gerbiamą mū 
sų redaktorių. Jo sostas yra saugus!

Bet mums reikia kito redaktoriaus, ku
ris visą laiką jaustų lietuviško gyvenimo 
pulsą, žinotų lietuvių mintis ir jas perduo
tų „Europos Lietuvio“ skaitytojams.

Tikiu, kad yra labai daug tautiečių, ku
rie norėtų pareikšti savo mintis įvairiau
siais lietuviško gyvenimo klausimais, no
rėtų kritikuoti, skųstis, priekaištauti, pasi
barti ar net smerkti. O tų minčių bei pa
stabų gali būti ir daug, ir įdomių, ir nau
dingų. Jei kas klaustų „Tai kodėl gi jie vi
so to neparašo į laikraštį?“, tai atsakymas 
būtų visai paprastas: jie arba nedrįsta, ar
ba nesugeba rašyti laikraščiui. Bet jie ga
lėtų rašyti laiškelius kaip moka, kaip iš
mano ir siųsti juos specialaus skyriaus (o 
tą skyrių galima būtų pavadinti „Mūsų 
mintys ir pastabos“, „Sakom, ką norim" ar 
panašiai) redaktoriui. Tokio skyriaus re
daktorius išsijotų, ištrauktų esmines laiš
kų mintis ir, tinkamai suredagavęs, per
duotų jas skaitytojams. Skyriaus redakto
rius ir vyriausias redaktorius galėtų pri
dėti savo pastabas. Skaitytojai po to galėtų 
pareikšti savo mintis per skyriaus redak
torių ar betarpiškai laikraštyje. Tai galė
tų būti labai įdomus skyrius. Asmenišku
mai bei asmeniškų sąskaitų suvedinėjimai, 
aišku, nebūtų leidžiami. Skyriaus dydis ir 
pasirodymo dažnumas pareitų nuo laiškų 
skaičiaus.

Laiškus rašantieji turėtų pažymėti, ar 
jie nori, kad jų pavardės būtų minimos, ar 
ne.

KAIP ATRODYS AMERIKIETES PO 
PUSAMŽIO?

Du Minesočio (JAV) universiteto profe
soriai — skulptorius Hauzeris ir sociologas 
Frensis — nesusikūrė šiuo klausimu labai 
spalvingų iliuzijų. Nors, kaip tvirtina pro
fesoriai, moterys taps lieknesnės ir aukš
tesnės, jų išvaizdoje atsiras ir ne tokių ma
lonių pasikeitimų. Kadangi jos dažnai kai
šo rankas į šaldytuvus, pastarosios apaugs 
plaukais, nuo mygtukų spaudinėjimų pail
gės rodomasis pirštas, o nuolatos siekiant 
konservų dėžučių nuo aukštų lentynų, il
gesnės išaugs ir pačios rankos.

diriguojant Alfonsui Mikulskiui. Po per
traukos pasirodė lituanistinių mokyklų 
jungtinis vaikų choras, ir į patį priekį su
sėdo vaikų kanklių orkestras „Aukuras“. 
O po dainų Pasėjau linelį, Grįšim, grįšim, 
Tėvynės varpai, Šoks tėvelis suktinį, Tau, 
brangi tėvyne, Dainuojanti jaunystė, klau
sytojai tiek plojo, kad viena kita daina tu
rėjo būti kartojama. Mišrus choras dar su
dainavo dainų šventės pabaigai Tėviškės 
namų kantatą (žodžiai Bernardo Brazdžio
nio, muzika Broniaus Budriūno). Ši ilga ir 
graži kantata užsipelnė Budriūnui daug 
ovacijų, o solistams Danai Stankaitytei ir 
Rimtautui Dabšiui po gražią puokštę gė
lių.

Pagaliau, visiems sustojus, choras sugie
dojo Lietuviais esame mes gimę, ir tuo dai 
nų šventė buvo užbaigta, kartu ir PLJ kon 
gresas.

Tikiu, kad šis kongresas ir dainų šventė 
paliko visiems atstovams gilų įspūdį. Aš 
gi pati asmeniškai dar ilgai ilgai prisimin
siu.

Aš esu labai dėkinga visoms Mancheste- 
rio organizacijoms, Manchesterio sociali
niam Klubui ir visuomenei, kad sudarė 
man galimybes nuvykti ir dalyvauti I-me 
PLJ Kongrese. Visiems mano nuoširdžiau
sias ačiū!

ATVIRAS LAIŠKAS
Šį laišką spausdinamės kaip įdomų do

kumentą, kokios idėjos šiandien gyvos ko
munistiniuose kraštuose.

To laiško autorius yra suimtas. Jis ofi
cialiai apkaltintas pasitarnavimu reakci
nei Vakarų propagandai, net už vakariečių 
pinigus dirbąs. Tokie kaltinimai madingi 
visuose komunistiniuose kraštuose, kai tik 
keliamas balsas prieš režimą.

Laiške minimasis suvažiavimas, aišku, 
neįvyko, bet laikraščiai skelbia, kad Mi- 
hajlovo bendraminčiai vis dėlto padavė 
atitinkamoms įstaigoms pareiškimą, kad 
būtų leista spausdinti jų sumanytąjį žur
nalą „Laisvąjį balsą“.

* * *
Didžiai Gerbiamasis Drauge Jugoslavi

jos Federalinės Socialistinės Respublikos 
Prezidente,

Rašau šį viešą laišką tamstai, nes galvo
ju, kad mano pareiga yra duoti viešą atsa
kymą į tamstos prieš kelias dienas paskelb 
tąjį labai griežtą pareiškimą, kuriame tie
siogiai ar netiesiogiai esame užkabinami 
aš ir tokių pat pažiūrų, kaip aš, besilaikan
tieji kiti žmonės.

Kadangi aš nesu Komunistų Sąjungos 
narys, tai tamstos, kaip partijos generali
nio sekretoriaus, pareiškimas gali dominti 
mane tik akademiška prasme; bet kadangi 
tamsta taip pat esi prezidentas respubli
kos, kurios pilietis aš esu, tai aš negaliu 
būti abejingas dėl tų beveik neslepiamų 
grasinimų tiems žmonėms, kurių galvoji
mo būdą esate pavadinę „djilastiniu“.

Kadangi aš aiškiai ir atvirai stoju ginti 
tokio galvojimo, — ir kadangi pasaulinė 
spauda pastaruoju metu yra parodžiusi 
dėmesio mano pradėtiesiems veiksmams, 
tai yra pasiryžimui leisti legalų opozicinį 
laikraštį, filosofinio ir politinio, socialinio 
ir kultūrinio pobūdžio, pirmą tokį socialis
tiniame pasaulyje (o tai yra visiškai teisė
tas dalykas pagal dabartinius Jugoslavijos 
įstatymus ir naująją konstituciją), — tai 
tamstos pareiškimas, skirtas Vakarams, 
pirmoje eilėje yra grasinimas man ir tiem, 
kurie laikosi tokių pat įsitikinimų.

Pagal laikraščio Borba liepos 6 ir 7 d. d. 
pranešimus, tamsta savo kalboje veteranų 
atstovams Brionyje liepos 6d. pasakei:

„Aš pastebiu įvairių nukrypimų ir ma
tau, kad yra daug atskirų asmenų, kurie 
priešingi mūsų socialinei santvarkai ir sva 
joja apie kažką kita. Mes privalome su
stabdyti ardomąją, antisocialistinę tų žmo
nių veiklą, kuri gresia mūsų bendruome
nei.

„Skaičiau, kas užsieniuose buvo rašoma 
apie mūsų Centro Komiteto 4-tosios sesijos 
nutarimus. Buvo šiek tiek teigiamų komen 
tarų, bet žymiai daugiau neigiamų. Ko
mentarai atrodo teigiami, bet iš tiesų vis 
stengiamasi groti Djilo arfa. Kalbama apie 
liberalizaciją ir dogmatizmo nugalėjimą. 
Tai netiesa... Mes nebūsime liberalūs... vi
sokiems neigiamiems pasireiškimams ir 
įtakoms iš Vakarų, importuotoms Vakarų 
ideologijoms. Buvo sakoma, kad tai geras 
dalykas, kad šituo būdu Jugoslavija paga
liau pasieks tai, ko Djilas norėjo, ir kad 
galų gale pati partija išnyks. Štai čia ir da 
romą klaida...

„Mes išgyvename vyksmą, kada kuria
ma tikroji demokratija, kurioje žmogus 
yra laisvas. Me's negalime leisti žmonėms 
gyventi baimėje. Tas, kuris yra priešingas 
socializmo įgyvendinimui, tas turėtų bijo
ti, bet ne mūsų gerieji draugai ir garbingi 
piliečiai, kurie kartu su mumis ir, tikėda
mi tuo, vykdo mūsų pareigą pastatyti so
cializmą. Tiems piliečiams negalima leisti 
gyventi baimėje. Tegu mūsų krašto prie
šai gyvena baimėje, visi tie, kurie tiki, kad 
mes atsisuksime prieš tai, ką esame pasie
kę, tie, kurie trokšta bloga mūsų socialis
tiniams siekimams ir mūsų partijai, mūsų 
Komunistų Sąjungai. Toks yra mano atsa
kymas tiems žmonėms Vakaruose...“

Man nėra ko priminti tamstai, kad mark 
sizmas mūsų krašte ir Rusijoje buvo paim
tas iš Vakarų. Tačiau demokratinio socia
lizmo idėja, priešinga vienos partijos (o 
tai reiškia totalitarinį) socializmui, kilo ne 
vadinamojo klasinio priešo eilėse Vaka
ruose, kuriems negali pritarti nė demokra
tinis socialistas, bet socialistinėse eilėse ir 
ne tik vien mūsų krašte. Ta idėja susilau
kė didžiulio patrauklumo, kai išryškėjo 
baisi stalinizmo patirtis. Stalinizmas paro
dė, kad visa visuomenė gali būti suvaryta 
į akligatvį, kuriame vienos partijos valdy
mas, pasirodo, neskiriamas nuo socializmo. 
Nusistatymas prieš išimtinį komunistų 
partijos monopolį socialiniame ir politinia
me gyvenime dar nereiškia nusistatymo 
prieš socializmą. Iš tiesų yra kaip tik prie
šingai. Tai dėl to beveik visos Vakarų Eu
ropos komunistų partijos nusistato prieš 
vienos partijos valdymą, nes vienos parti
jos valdymas visada yra tam tikra staliniz 
mo rūšis. Tik išimtinai tamstos dėka Ju
goslavijos vienos partijos socializmas išlai
kė tokią formą, kuri yra tikrai žmoniška, 
palyginti su sovietine, šiandien Jugoslavi
joje tą humanizmą laiduoja ne Komunistų 
Sąjunga, bet tamsta, kaip paaiškėjo pasku 
tiniajame Komunistų Sąjungos centro ko
miteto plenume.

Kai tamsta sakai, kad valstybės saugu
mo tarnyba neturi būti pats aukščiausias 
valstybėje veiksnys, tai aš čia visiškai su
tinku su tamsta. Tačiau aš taip pat galvo
ju, kad Komunistų Sąjunga, organizacija,

PREZIDENTUI TITO
kuri atstovauja tik 6 procentams šio kraš
to gyventojų, neturėtų būti virš šio krašto 
visuomenės, įstatymų ir konstitucijos. Ne
paisant didžiųjų savo pasitarnavimu praei
tyje, JVgoslavijos Komunistų Sąjunga ne
gali turėti kokio nors monopolio socializ
mui įgyvendinti.

įteisinimas pagal Jugoslavijos įstatymus 
ir konstituciją kitokio galvojimo negu 
tamstos ir Komunistų Sąjungos dar ne
reiškia, kad tamstos galvojimas jau turi 
išnykti, kaip sukūrimas kitos demokrati
nės ir socialistinės partijos dar nereiškia, 
kad Komunistų Sąjunga turi išnykti. Idėja 
ar sąjūdis gali augti tiktai laisvoje, viešoje 
ir įstatymų leidžiamoje nuomonėmis pasi
keitimo atmosferoje. Šitai tinka taip pat 
marksizmui ir komunizmui. Kaip istorija 
rodo, žmonės visada, kiek tik sąlygos jiems 
yra leidusios, laisvai pasirenka, kas pa
žangu. Pats geriausias to įrodymas yra Ju
goslavijos komunistų partijos laimėjimas 
prieš buržuazines partijas karo metu ir iš
laisvinus kraštą. Kadangi dabartinė Jugo
slavijos konstitucija patikrina kiekvienam 
šio krašto piliečiui laisvę turėti savo nuo
monę, tai pasirodymas nuo Komunistų Są 
jungos nepriklausančio laikraščio ir įsteigi 
mas nepriklausomo socialinio ir politinio 
sąjūdžio jokiu būdu negali kenkti Jugo
slavijos Komunistų Sąjungai. Žinoma, jei
gu tamsta ir Sąjunga pasitikite šiuo kraš
tu.

O kai nei aš, nei tie, kurie tiki taip pat, 
kaip ir aš, nieko bendra neturime su so
cializmo ir savo krašto priešais (nepaisant 
tamstos tų griežtų žodžių), tai mums nėra 
ko gyventi baimėje. Kad mums nereikėtų 
naudotis Vakarų spauda savo nuomonėms 
skelbti ir kad tamstai nereikėtų kreiptis į 
mus, kaip į „tuos žmones Vakaruose“, o tie 
siogiai į mus čia (o mūsų ryšiai su Vakarų 
spauda yra atsiradę tik dėl to, kad mes 
iki šiol negalime atvirai kreiptis į jugosla
vų viešąją nuomonę), tai mes, kelių tuzinų 
grupė iš Jugoslavijos kiekvienos dalies, 
rugpiūčio 10-13 dienomis susitiksime Za- 
dare ir legaliame susirinkime įsteigsime 
nepriklausomą, demokratinį ir socialistinį 
periodinį leidinį, filosofinio ir politinio, so
cialinio ir kultūrinio pobūdžio, kuris bus 
pasiryžęs ilgainiui patapti Jugoslavijos 
įstatymų ir konstitucijos ribose leidžiamo 
demokratinio ir socialistiškai socialpoliti- 
nio sąjūdžio branduoliu. Suprantama, man 
nėra ko priminti tamstai, kad Jugoslavijos 
naujosios konstitucijos paragrafai 39 ir 40 
garantuoja visiems piliečiams (ne vien tik 
Komunistų Sąjungos nariams) laisvę turė
ti savo nuomonę, reikšti ją, rinktis, tartis 
ir kurti draugijas.

Tamsta ir Komunistų Sąjunga, supran
tama, policinėmis neteisėtomis priemonė
mis galite neleisti, tačiau jeigu taip pada
rytumėte, tai parodytumėte pasaulio vieša 
jai nuomonei, kad jūsų veiksmai nesideri
na su pareiškimais dėl demokratijos, teisė
tumo ir įstatymiškumo. Mūsų susirinkimas 
Zadare atsakys į klausimą; ar Komunistų 
Sąjunga yra virš įstatymų ir konstituci
jos? Ar Jugoslavija yra Komunistų parti
jos nuosavybė? Arba ar iš tikro tai socia
listinis kraštas, kuriame veikia įstatymai 
ir konstitucija? Trumpai: ar tasai kraštas, 
kurį komunistai valdė ilgiau kaip 20 metų, 
toksai kraštas, kuriame prisilaikoma įsta
tymų tvarkos?

Tikiuos, tamsta suprasi, kodėl aš pasirin 
kau šitokį būdą viešai atsakyti tamstai. Su 
prantama, aš netikiu, kad šis mano laiškas 
bus išspausdintas Jugoslavijos laikraščiuo 
se, ne vien tik Vakaruose. Bet tas tiktai 
rodo, kad šiandien idėjos eksportuojamos 
iš socialistinių kraštų į Vakarus, o ne at
virkščiai, kaip tamsta, atrodo, linkęs gal
voti. Pats aiškiausias pavyzdys yra Milo- 
vano Djilo knygos.

Su pagarba lieka tamstai atsidavęs
Mihajlo Mihajlov

Zadaras, 1966 m. liepos 11 d.

GALVIJAMS APSAUGOTI
Kartaus patyrimo pamokytas, Misūrio 

valstijos (JAV) fermeris ant savo karvių 
šonų ėmė užrašinėti žodį „karvė“. Mat, vie 
tintai gyventojai medžiodami dažnai kar
ves palaiko laukiniais bizonais...

FILATELIJA IR ŠNIPINĖJIMAS
Kas gali būti bendro tarp filatelijos ir 

šnipinėjimo? Atrodo, nieko. Tačiau pirma
jame pasauliniame kare pašto ženklai 
daug pasitarnavo šnipinėjimui.

1915 m. anglai puikiai suklastojo vokie
čių 10 ir 15 pfenigių vertės pašto ženklus. 
Jie buvo atspausdinti ant specialiai chemi
niu būdu paruošto popieriaus. Antroj ženk 
lo pusėje tam tikru rašalu parašius tekstą, 
jį galima būdavo išskaityti, tik specialiais 
chemikalais paveikus ženklą.

BALTYMAI IR ŽMOGUS
Baltymai — pagrindinė gyvos ląstelės 

sudėtinė dalis — visą laiką irsta ir vėl at
sistato. Apskaičiuota, kad suaugusio žmo
gaus organizme per parą suyra apie 17 g 
baltymų. Šį deficitą reikia kasdien papil
dyti.

Tačiau 17 gramų maža. Baltymai reika
lingi ir energijai. Todėl jų reikia naudoti 
žymiai daugiau — po 100-120 g per parą.
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Europos lietuvių krvuiku SEPTYNIOLIKTOJI STOVYKLA
LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖ IR PASAULIO

LIETUVIŲ DIENA LONDONE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
nutarimu, rugsėjo mėnuo yra Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės mėnuo. O su Tautos 
švente — rugsėjo 8 diena — kartu šven
čiama Liet. Bendruomenės diena visame 
pasaulyje, kur tik yra lietuvių.

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak„ 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje rengia
mas minėjimas. Paskaitą skaitys P. Maša- 
laitis, meninėje dalyje dalyvaus Justas 
Černis su solo dainomis ir platesne menine 
dalimi.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 11 vai. ryto, 
bus atnašaujamos šv. Mišios už kenčiančią 
Lietuvą, užprašytos DBLB-nės Valdybos. 
Pamaldos vyks lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje (21 The Oval, Hackney Rd., Lon
don, E.2).

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės V- 
ba kviečia visus Londono ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti minėjime.

PRANEŠIMAS IR PLANAI

Jaunimo Metų Talkos Komisijos sekre
torė ir Finansų Komisijos vicepirmininkė 
Jūra Gailiušytė lanko Europos lietuvių 
bendruomenes, susipažindama su jų veik
la ir išklausydama pageidavimų.

Ta proga DBLB Valdyba turėjo savo po
sėdį, į kurį buvo pakviesti ir kitų organi
zacijų pirmininkai.

J. Gailiušytė padarė pranešimą apie Jau 
nimo Kongresą ir jo nutarimus. Kalbėtasi 
dėl busimojo PLB-nės Seimo datos 1968 
metais, o taip pat dėl Seimo darbotvarkės. 
Iškelta mintis, kad prieš Seimą būtų su
šauktas Europos bendruomenių pirminin
kų suvažiavimas ir kad suvažiavimą su
kviesti imtųsi D. Britanija. Kalbėtasi ir 
„Pasaulio Lietuvio" reikalais. Pageidauta 
lietuviškų filmų iš Amerikos lietuvių gyve 
nimo parodyti D. Britanijoje, kalbėta dėl 
galimybių atsikviesti menininkų-artistų iš 
JAV gastrolėms Europoje ir D. Britanijo
je ir dėl papigintų vadovėlių mokykloms.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ BALIUS

Spalio 1 d., šeštadienį, Klubo vadovybė 
savo klubo patalpų salėje savo nariams 
rengia rudens balių su specialia programa.

Pradžia 8 vai.
Nuo 8 iki 9 vai. vakaro „Red barrel" alus 

nemokamai. Moterims taip pat bus suteik 
ta proga veltui pasinaudoti skaniu gėrimu.

Šokiams gros Jono Parulio muzika, pri
taikyta klubo narių amžiui — su polkomis 
ir įvairiais žaidimais.

DAINAVIECIŲ ŽINIAI

Mielos Dainavietės,
visos renkamės rugsėjo 18 d., 4 vai., Liet. 

Namuose. Iki pasimatymo!
Pirmininkė

REIKALINGI GLOBĖJAI - TĖVAI

Nottinghame gyvena Percevičiaus šei
ma. Motina staiga mirė. Liko tėvas su 2 
sūneliais ir 3 dukrytėm. Šio jaunimo am
žius tarp 6-15 metų. Bet tėvas taip pat 
nesveikas — turi sulaužytą nugarkaulį.

Lietuviai saleziečiai nori ateiti šiai šei
mai į pagalbą, nes mes čia tuo tarpu tokiai 
šeimai pagalbos suteikti negalime. Jie pa
ims vaikus pas save ir augins, kol jie pa
tys galės išeiti į gyvenimą ir pelnyti savo 
pragyvenimą.

Bet ir saleziečiai juk ne kokie turtuo
liai, jie irgi atlieka visą savo darbą pasi
šventimu ir gaunamomis aukomis. Jie pa
ima tuos vaikus auklėti, bet reikalinga, 
kad atsirastų žmonių čia, D. Britanijoje, 
kurie įsisūnytų du berniukus, pasižadėda
mi teikti paramą jiems auklėti, arba kad 
susidarytų šalpos ratelis jiems remti.

Kreipiuos į jus, mieli Britanijos lietu
viai, prašydamas padėti, kad tiems vaiku
čiams nereikėtų eiti į kitataučių prieglau
das. Kas norėtų padėti, prašau kreiptis 
šiuo adresu: Lietuvių Saleziečių Įstaiga 
(Istituto Salesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco, Asti, Italia) arba: Rev. Petras 
M. Urbaitis (2421 W. 45th Street, Chicago 
32, Ill., USA).

S. Kasparas 
DBLB-nės sekretorius, 

Londono Lietuvių Parapijos p-kas

PAIEŠKOJIMAI
RIMKEVIČIUS Kazys, gimęs 1893.VI.19, 

ilgametis inž. Viktoro Rėklaičio Kaune 
bendradarbis, apie 1948 m. emigravęs D. 
Britanijon, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ redakcijai.

Mjr. Petras Gudelis (6786 Lemberg. 
Huettelbrett 10, W. Germany) paieško mi
rusio pik. Šumskio sesers Elenos MUSTEI
KIENĖS.

Jei kas turėtų buvusio 8 pulko vado pik. 
ŠUMSKIO fotografiją, malonėkite pasiųsti 
P. Gudeliui arba K. Plukui (2 Ladbroke 
Gardens, London W. 11, England).

Fotografija tikrai bus grąžinta.

NCTTINGHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYJE

Berniukams mokslo metai prasidėjo Tau 
tos šventės išvakarėse, rugsėjo 7 dieną.

Auklėtinių šiemet žymiai padaugėjo.
Sekmadieninė lietuviškoji mokykla dar

bą pradeda Židinyje rugsėjo 18 d. Mokyk
lai vadovaus mokyt. A. Pilkauskas.

ŽIDINIUI REIKALINGA

Nottinghamo Liet. Jaunimo Židiniui — 
berniukų bendrabučiui yra reikalingas vir 
tuvės vedėjas arba vedėja. Gaunamas bu
tas ir ilgos apmokamos atostogos.

Kreiptis į kuo. S, Matulį, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham.

KETTER1NGAS
SERGA K. KLĖGERIS

Susirgo Ketteringe gyvenąs DBLS Ta
rybos narys inž. K. Klėgeris.

Po operacijos ligonio sveikata po truputį 
taisosi, bet jis dar tebėra ligoninėje.

LEIGH

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Visiems Leigh ir apylinkės lietuviams 

pranešame, kad rugsėjo 10 d., 5.30 vai. p.p., 
White Horse Hotel. Railway Rd., Leigh, 
šaukiamas susirinkimas, kuriam bus svars 
tomas klubo steigimo klausimas.

DBLS Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
LOLITOS IŠLEISTUVĖS

Vardas Lolita lietuviuose yra retas. Jau
nuolė Lolita yra labai gabi mokinė ir pa
vyzdinga lietuvaitė. Jos tėveliai Burokai 
daro visas pastangas, kad duktė pasiektų 
aukštesnį mokslą. Tėveliai toliau ją moky
tis siunčia į Ameriką.

Rugpjūčio 27 d. Bradfordo lietuvių so
cialiniame klube Lolitos mokslo draugės 
gražiai parengė jos išleistuvių vaišėms sta 
lūs, pakvietė ji mokytojus ir savo tėvelius. 
T. Burokas trumpai apibūdino savo nusi
statymą ir dukters Lolitos pasiryžimą, o 
kiti svečiai savo kalbose Lolitai linkėjo lai 
mingos kelionės ir šviesios ateities. Lolita 
padėkojo savo draugėms už gražų stalų pa 
ruošimą ir kalbėtojams už linkėjimus, pasi 
žadėdama jų niekuomet nepamiršti.

Kalbų metu buvo prisimintas ir našlai
tis Viržintas, kuris iš Rochdalės, savo gim
tinio miesto, išvyksta į Jaunimo Židinį Not 
tinghame tęsti mokslo. Išleistuvių stalo da 
lyviai, užjausdami našlaitį, suaukojo 6.6.6 
sv. ir perdavė Rochdalės skyriui jo moksli 
nimo reikalams. DBLS Rochdalės skyriaus 
atstovas visiems aukojusiems pareiškė pa
dėką.

Išleistuvės praėjo labai jaukioje nuotai
koje. Lolita su savo draugėmis gražiai pa
dainavo keletą lietuviškų dainelių, o tai 
yra įrodymas, kad sekmadienio mokyklos 
mokytojų ir tėvelių pastangos nebuvo vel
tui.

Kai šis straipsnelis pasirodys spaudoje, 
Lolita jau bus Amerikos žemyne, naujoje 
aplinkoje, ir viena tarp svetimųjų. Ir kai 
ilgesys apims jos jauną sielą, gyvas, švel
nus mamytės žodis paguosti jos nepasieks, 
bet Lolita bus tvirta, kaip jos pasiryžimas.

D. B.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba rug
sėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., puošnioj 
lenkų klubo salėje, White Friars Lane (ne
toli Gaumont kino), rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama 

kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau

gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTON AS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
ba rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. p.p.. 
Queens viešbučio salėje priešais Town 
Hall rengia

Tautos Šventės minėjimą.
Po programos šokiai ir alutis.
Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Į LSS Anglijos Rajono 17-tąją vasaros 
stovyklą, kaip ir pridera vadovams, pirmie 
ji atvyksta Sodybon s. J. Alkis, s. B. Zin- 
kus, ps. J. Maslauskas, kun. S. Matulis su 
keliais skautukais iš Derbio ir Nottingha
mo. Kartu jie atsiveža palapines ir kitą 
stovyklinį turtą. Čia jie randa seniai atvy
kusį ir ant skruzdėlyno palapinę pasista
čius; skautą vytį R. Valterį. Jau vėlus 
penktadienio vakaras. Vos beužtenka laiko 
iškrauti savo turtui ir pasiruošti nakties 
poilsiui.

Nuo ankstyvo ryto šeštadienį vadovai 
planuoja ir tvarko stovyklos įrengimus. 
Pirmiausiai sutvarkoma lauko virtuvė, ir 
kylantieji dūmai rodo, kad stovykla jau 
prasidėjo. Negailestingas lietus sulėtina pa 
ruošiamųjų darbų eigą. Nežiūrint to, dygs
ta palapinės, daromi įrengimai, kad atvy
kusieji stovyklautojai rastų sau pastogę 
nuo lietaus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — rugsėjo 25 d., 10.30 vai.
KETTERING — rugsėjo 25 d., 12 vai., Lon

don Rd. Po pamaldų bus a.a. Olgos Ku- 
kanauskienės antkapinio paminklo šven 
tinimas.

NOTTINGHAM — rugsėjo 11 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažnyčioje.

COVENTRY — rugsėjo 11 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's Rd.

DERBY — rugsėjo 18 d., 11 vai., Bridge 
Gate Rd.

NOTTINGHAM — rugsėjo 18 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 10 d., 6 vai. p.p., Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose DBLS Manchesterio 
Skyriaus valdyba rengia Tautos šventės 
minėjimą. Programoje: paskaita, eilėraš
čiai, su savo kūryba pasirodo E. Navickie
nė, dainos, kurias išpildo vietinės jaunimo 
pajėgos.

Paskaitą skaitys V. Ignaitis.
Po programos šokiai. Kviečiame tautie

čius iš toli ir arti.
Skyriaus Valdyba

SPORTO ŠVENTĖ
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Man 

chesterio Savaitgalio Mokyklos Tėvų Ko
mitetas rengia Sporto šventę Liet. Sociali
nio Klubo aikštėje.

Jaunimui lengvoji atletika, suaugusiems 
rutulio stūmimas, virvės traukimas ir kt. 
Virvės traukimo komandai (ją sudaro 8 as 
menys), laimėjusiai čempijono vardą, Liet. 
Soc. Klubas garbingai įteiks taurę. Kitose 
sporto šakose laimėjusieji pirmąsias ir 
antrąsias vietas bus apdovanoti prizais. Po 
to šokiai, arbatėlė, loterija, dovanų įteiki
mas ir kt.

Komitetas kviečia iš toli ir arti kuo gau
siau šventėje dalyvauti.

Tėvų Komitetas

PADĖKA

Savo gilaus liūdesio valandose dėkoju 
širdingai p.p. Povilui ir Viktorijai Virbic
kams už draugišką paramą.

Taip pat visiems lietuviams, kurie at
siuntė užuojautų ir patys rado brangaus 
laiko dalyvauti mano mylimo vyro Kosto 
laidotuvėse.

Lietuviškas ačiū LVS Ramovėnams už 
gėles ir pirmininkui p. Murauskui už as
menišką dalyvavimą.

Vanda Bagdonavičienė

SALEZIEČIŲ ŽINIOS

GRĮŽO ATOSTOGAUJANTIEJI

Rugpiūčio 26 d. laimingai grįžo jaunuo
liai atostogautojai, o tarp jų ir Veronika 
Sinskienė. Palydovas buvo kun. Petras Ur
baitis.

Pastarasis išskrido į Vašingtoną į liet, 
koplyčios atidarymo iškilmes. ■

SERGA KUN. J. SVIRNELIS

Per 31 metus išbuvęs Indijoj misijonie- 
rium, sunkiai serga širdimi kun. Jonas 
Svirnelis. Jam jau anksčiau buvo padary
tos dvi operacijos Italijoj.

Jis paskutiniu metu nuoširdžiai talki
ninkavo lietuviams saleziečiams Castelnuo 
vo Don Bosco įstaigoje.

KAS KALTAS?

Kas kaltas, jei šešių dar mažų vaikų — 
Percevičių, nottinghamiečių — motina 
staiga pasimirė?

Kas kaltas, jei jų tėvelis jaučiasi palauž 
tas ne tik dvasia, bet ir aplaužytu nugar
kauliu anglių kasyklose?

Penki iš šešių našlaičių (2 bern. ir 3 mer 
gaitės) vyks pas saleziečius Italijon. Kun. 
Urbaitis tikisi, kad atsiras įsūnintojų 
dviems Anglijoj, o kitiems trims JAV-se.

Vakarui artėjant, pasirodo Mancheste
rio ir Nottinghamo stovyklautojai su savo 
vadovais A. Jakimavičium ir K. Šnelyte. 
Visi linksmi, spaudžiame kaires, dalijamės 
įspūdžiais, visi žiūri į dangų, o mažieji 
klausinėja, ar įvyks pirmutinis laužas. Bet 
lietus nenustoja. Tenka laužo atsisakyti.

SEKMADIENIS
Keliamės 7 vai. ryto. Oras pasitaiso. Pa

sirodo saulutė, prasideda pirmoji stovykla
vimo diena. Visi išsirikiuoja mankštai, ei
na praustis. Keliame vėliavą ir einame pus 
ryčių. Po to tvarkomos palapinės, vyksta 
stovyklos darbai ir mišios Sodyboje. Nors 
ir sekmadienis, bet stovykloje darbų ne
trūksta. Dirba visi, maži ir dideli, o vakare 
susirenkam prie trispalvės išklausyti pir
mųjų Įsakymų.

Stovyklauja 11 skaučių ir 25 skautai. Su 
darytos dvi pastovyklės: skaučių „Rūtos“ 
ir skautiį „Vyties“. Skautėms vadovauja v. 
s. si. K. šnelytė. skautams s. B. Zinkus. Jų 
pavaduotojai — v.s. B. Radzevičiūtė ir s.v. 
v. si. R. Valteris, kuris pasiima pirmosios 
pagalbos ir stovyklos dienraščio „Taukuo
to Puodo" redaktoriaus pareigas. Stovyk
los ūkvedžio pareigos tenka ps. J. Maslaus- 
kui, jį pavaduoja s. v. v. si. A. Jakimavi
čius.

Stovyklos viršininkas s. J. Alkis sveiki
na visus, kviesdamas į darbą, kad ir šioji 
stovykla būtų tikras lietuviškos skautiškos 
dvasios atgaivinimas ir sustiprinimas. Sto
vyklos kapelionas kun. S. Matulis, MIC, 
praveda vakarinę maldą, nuaidi „Marija, 
Marija“, o himną giedant nuleidžiama tri
spalvė. Artėja vakaras ir susipažinimo lau 
žas. Renkasi ne tik stovyklautojai, bet ir 
Sodybos vasarotojai.

Vakaras gražus. Prie laužo šilta ir malo
nu. Tarp stovyklautojų matome daug nau
jų veidų. Visi linksmi drąsiai dainuoja ir 
dalyvauja pasirodymuose. Stovyklinė dva
sia apima'visus. Skamba dainos, kurias se
ka pasirodymai, ir pagaliau laužavedys 
kviečia visus atsistoti vakarinei maldai: 
Saldžių sapnų, užmik, Diev's yr‘ čia...

PIRMADIENIS
Stovykla yra skautiška mokykla. Darbas 

ir poilsis, daina ir rimtis, kūryba ir žaidi
mai, nakties sargybos ir iškylos apsijungia 
į darnią sutartinę. Pirmosios stovyklavimo 
dienos prabėga besitvarkant ir puošiant 
stovyklavietę. Iškyla stovyklų vartai, pa
puoštas stovyklinis stalas (čia pasidarba
vo Karnauskai ir Majevskiai). Pastatoma 
pamaldoms koplytėlė, kurioje kiekvieną 
rytmetį kapelionas atnašavo šv. Mišias. 
Pastovyklėse vykdomi skautiški įrengimai 
ir skilčių papuošimai.

ANTRADIENIS
Stovyklos papuošimo darbus baigus, pra 

sidėjo stovyklavimas pagal viršininko nu
statytąją dienotvarkę. Keliamės 7 vai., ri
kiuojamės mankštai, kurią pravesdavo ka- 
rys-skautas L. Karnauskas, po mankštos 
tekini bėgame į upelį nusiprausti, kad visi 
gaivia dvasia ir lanksčiu kūnu pradėtų die 
nos užsiėmimus. Uniformuoti prie koply
tėlės rinkdavomės pamaldų ir vėliavos pa
kelti. Po to pusrytis, inspekcija, skautiški 
užsiėmimai, sportas, žaidimai, iškylos.

TREČIADIENIS
Stovyklos kapelionas praveda dainų ir 

giesmių pamokas. Po to iškyla į Frensham 
ežerą. Iškylai vadovauja kapelionas, S. 
Kasparas ir J. Maslauskas. Nors ir nevisai 
šilta, bet vanduo vilioja. Ilgai taškomės 
vandeny ir žaidžiame smėly. Vėliau atvyks 
ta viršininkas su užkanda ir pienu. Kar
nauskas ir s. Zinkus suka filmas. Grįžtame 
stovyklom Dieną užbaigiam vėl laužo švie 
soje, išklausę vėliausias „Taukuoto Puo
do" stovyklines žinias.

KETVIRTADIENIS
Įvyksta sporto ir žaidimų varžybos. Tra

dicinį virvės traukimą laimėjo broliai, bet 
bėgimas su kliūtimis baigėsi lygiomis. 
Sporto laimėtojais išėjo A. Jokūbaitis, N. 
Kutkūtė, R. Pilkauskas, R. Alkis, J. Gur
kauskas, A. Valterytė, A. Pukštytė ir S. 
Bemdikas.

Po pietų s. Zinkus praveda kepimo pa
mokas. Pagal skautišką paprotį, kaip iš
kepsi, taip ir valgysi.

Atrodo, kad visi gerai iškepė, nes iš viš
tų tik kaulai beliko, o kam pritrūko vištų, 
turėjo pasitenkinti bulvėmis...

PENKTADIENIS
Kapelionas praveda dvasinio ir skautiš

ko turinio pašnekesį. Po pietų s. J. Alkis 
su mažaisiais atlieka pirmosios pagalbos 
ir skautiško patyrimo programas. Oras ne
koks. Kasdien vis po truputį lyja. O sto
vykla eina į pabaigą. Laužo metu — staig
mena: Dr. Valteris paskaitė „Taukuoto 
Puodo“ nemokamą priedą „Puoduką", ku
rį paruošė atostogaudamas Sodyboje.

Malonu buvo turėti jį vėl mūsų tarpe.

ŠEŠTADIENIS
Visų stovyklautojų mintyse rytojaus die 

na, kada vėl teks išsiskirstyti. Gaila pa
likti stovyklą, naujus draugus, vakarinius 
laužus, kur kurstėm skautybės ugnį ir kū
rėm planus ateičiai.

Visi rikiuojamės stovyklos uždarymo iš
kilmėms. Stovyklos viršininkas taria atsi
sveikinimo žodį. Dėkoja pastovy kliu virši
ninkams ir vadovams už talką, o stovyk
lautojams už drausmę ir darbą, linkėda
mas, kad ir toliau visų širdyse degtų lie
tuviška skautiška meilė ir pasiryžimas 
dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Dėkoja 
Sodybos administracijai, rėmėjams ir vi
suomenei už aukas ir paramą.

Skaitomi vyr. skautininkės ir skautinin
ko sveikinimai, taip pat raj. vadeivės, LAS 
pirmininko ir „Budėkime“ redaktoriaus, o 
DBLS vardu žodį taria Ordinu už nuopel
nus skautybei apdovanotasis mūsų mielas 
rėmėjas K. Bivainis.

Toliau seka įsakymai ir įžodžiai. Įžodį 
duoda I. Matukaitė, L. Kasparas, R. Pil
kauskas.

Pavyzdingiausio skauto ir skautės pre
mijas laimėjo J. Gurkauskas ir V. Kutku- 
tė.

Pastovyklių skilčių laimėtojais tapo „Vii 
kų“ skiltis su 130 taškų ir „Raganų" skiltis 
su 128 taškais.

Rajono pažangumo taurę laimėjo Man
chesterio „Živilės“ draugovė.

Visiems laimėtojams buvo įteiktos atitin 
karnos dovanos.

Prie paskutinio laužo susirinko Sodybos 
atostogautojai ir svečiai, nors ir ne taip 
gausiai, kaip praeity. Jį pravedė Stovyklos 
viršininkas ir skaučių vadovė K. Šnelytė. 
Nors dainos garsiai skambėjo, bet visi jau
tėme liūdesį, kad šis laužas jau yra pasku
tinis. Net jumoristinės „T. Puodo" žinios 
nepralinksmino. Nuaidi paskutinė laužo 
daina „Lietuva brangi“, ir iki pasimatymo 
kitoje stovykloje. Vakare Sodybos salėje 
įvyko šokiai. Po to trumpas posėdis, kuria
me buvo nutarta sušaukti Rajono Vadijos 
posėdį ir konkrečiai aptarti Anglijos Rajo
no 20 metų veiklos sukaktį.

Sekmadienį nuo ankstyvo ryto vėl dir
bam. Dingsta palapinės, įrengimai ir sto
vyklautojai. Atsisveikinam su Sodybos ve
dėju ir vykstam kas sau į namus. J.M.

STOVYKLAI AUKOJO
Aukų lapais: Bradfordas (rinko V. Ig

naitis) — 6.2.0; Derby DBLS sk. (P. Sera
pinas) — 3.2.6; Derby Liet. Klubas (P. Ma
kūnas) — 3.17.9; Manchesterio Liet. Klu
bas (Dubickas) —3.10.5; Nottinghamas (J. 
Damaševičius) — 12.13.6; Londonas (S. 
Kasparas) —- 18.6.6; S.O.T. (B. Puodžiū
nienė) — 4.2.0; Wolverhampton (G. Ka
minskienė) — 4.0.6; Birmingham (V. Ta
mašauskas) —-. 2.7.6; Mansfield (J. Beino
rtus) — 2.17.6; Leeds (J. Žamba) — 4.4.0; 
Londono „Dainava“ — 5.0.0; Oldham (A. 
Navackas) — 3.14.6; Glasgow (prel. J. Gu
tauskas) — 13.1.6 (iš jų prel. J. Gutauskas 
5 sv.. J. Sarapinaitė 2 sv., K. Tamošiūnas 
1 sv.).

Pavieniai aukotojai: Min. B.K. Balutis 
— 10.0.0; Čikagos Angį. Liet. Klubas — 12. 
7.4; H.M. Sunshine; J. Galbuogis — 1.0.0; 
A. Jaloveckas — 2.0.0; J. Damaševičius — 
0.10.0; K. Bivainis — 2.0.0.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
širdingai dėkojame.

Taip pat dėkojame P.B. Varkalai už pa- 
rūpinimą transporto palapinėms ir stovyk
liniams daiktams parvežti.

LSS Anglijos Rajono Vadija

STOVYKLOS APYSKAITA
Pajamos
Stovyklautojų mokestis — 86.10.0; aukos
— 116.17.6. Viso 203.7.6.
Išlaidos

Palapinės — 16.16.5; maistas — 115.0.7; 
smulkios išlaidos — 16.9.11. Viso 148.6.11.

Likutis — 55.0.7.
s. J. Alkis

Stovyklos viršininkas

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

Garinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tarulis. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.
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