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PAINIOS
Rugpjūčio 3 d. laikraščiai Lietuvoje vėl 

kartojo senąją „nuobodulio pasaką", anot 
kurios ne rusų XI armija, o „komunistų 
partijos vadovaujami Lietuvos darbo žmo
nės „nuvertė išnaudotojišką santvarką“ ir 
„nutarė“ savo likimą amžiams sujungti su 
didžiuoju Rytų kaimynu...

„Yra datos, kurių neužsės laiko dulkės“, 
rašė tą dieną Tiesa.

Pirmoji data, nuo kurios Tiesa stengia
si kaip nors nušluostyti laiko dulkes, tai 
1918 m. gruodžio 16. Tai diena, kada Kap
sukas Vilniuje parašė atsišaukimą (vadi
no jį manifestu), kuriame įtikinėjo, kad 
jau „visa valdžia Lietuvoje pereina į dar
bininkų, bežemių ir mažažemių deputatų 
tarybų rankas“.

Iš tikrųjų tą žiemą ne tiek valdžia, kiek 
visuotinis pakrikimas nemažoje Lietuvos 
dalyje buvo įsigalėjęs tiek, kiek Lietuvos 
spėjo pasiekti tada dar gana skurdžiai at
rodę rusų bolševikų kariuomenės būriai, 
kurie įslinko į Lietuvą paskui pasitrau
kiančius vokiečius, Lietuvos kariuomenei 
dar nespėjus susiorganizuoti. Pačiame Vil
niuje Kapsuko valdžia išsilaikė tik 103 
dienas. Po kito šimto su viršum dienų ne
beliko nei raudonarmiečių, nei Kapsuko 
skelbtųjų „tarybų“ ir visoj Lietuvoj. Apie 
1918 m. gruodžio 16 d. ir tada Lietuvoj 
maža kas tebuvo girdėjęs, o iš Lietuvos 
vejamų rusų sukeltosios dulkės jau tada 
pakankamai storai apklojo tą datą, apklo
jo tiek, kad daugiau kaip du dešimtme
čius niekas Lietuvoj nei neminėjo, kuo ji 
buvo pasižymėjusi. Tik naujoms rusų ar
mijoms Lietuvą užplūdus, kompartijos 
istorikai ėmė stengtis tas dulkes šluostyti.

Tuo pačiu metu bolševikai stengiasi ki
tą 16-tąją Lietuvoje, būtent. Vasario 16, 
ne tik dulkėmis apkloti, bet iš viso iš lie
tuvių atminties ištrinti, ši tačiau, pasiro
do, daug sunkiau pasiduoda.

Kaip tik šiemet iš Lietuvos atvykusie
ji pasakoja faktų, kad ne gruodžio, o va
sario 16 Lietuvoj net jaunimas gyvai mi
ni ir gerai žino jos reikšmę. Pavyzdžiui: 
„O dabar pakelkim tostą už Vasario 16!“

Septynios DIENOS
Pasikėsinimas Graikijoje

Netoli Graikijos min. pirmininko Papa- 
dopoulo automobilio sprogo bomba.

Ministeris pirmininkas nesužeistas. Pa- 
sikėsintojas suimtas. Suimta taip pat ke
liolika prieš dabartinę Graikijos vyriausy
bę nusistačiusių žinomesnių asmenų.

Lėktuvai atsilenks
Prieš kurį laiką užpuolikai privertė Iz

raelio keleivinį lėktuvą skristi į Alžyrą.
Daliai keleivių buvo leista išvažiuoti, bet 

įgula ir dalis keleivių vis tebelaukia spren
dimo. Lėktuvas taip pat negrąžintas.

Įvairių kraštų keleivinių lėktuvų pilotai 
nutarė boikotuoti Alžyrą — nenusileisti to 
krašto aerodromuose. Alžyras irgi pradėjo 
grasinti, kad jis imsis priemonių prieš boi
kotą paskelbusias lėktuvų bendroves.

Prieš ir už liaudies miliciją
Kol Čekoslovakijoje vyko judėjimas, vi

duryje Prahos miesto buvo įsigijęs teises 
vadinamasis laisvojo žodžio kampelis. Po 
visų susitarimų buvo uždrausta ten sakyti 
prakalbas. Siūlyta tam reikalui nuošalus 
parkas.

Nepaisant draudimo, rugpiūčio 14 d. į 
tą kampelį susirinko šimtai žmonių, ir pra
dėtos sakyti kalbos, reikalaujančios panai
kinti liaudies miliciją, kuri yra sudaryta 
daugiausia iš fabrikų darbininkų.

Komunistų partija įspėjo neklausančius 
draudimo ir aiškiai pasisakė už liaudies 
miliciją.

Pasimatymas Čekoslovakijoje
Į Čekoslovakiją tartis su jos komunistų 

vadais buvo trumpam atvykęs Rytų Vokie
tijos komunistų vadas Ulbrichtas.

Žurnalistams jis pareiškė, kad atvykęs 
palaidoti praeities, bet toliau vėl nusiskun
dė, kad tarp abiejų kraštų esama skirtu
mų. Iš to daromos išvados, kad ne dėl vis
ko sutarta.

Žurnalistams jis dar pasakė, kad Rytų 
Vokietijoje nesą cenzūros, o jo partija jau 
praktikuojanti tokį demokratinį socializ
mą. kokio norinti Čekoslovakija.

Baskai nerimauja
Baskai nori atsiskirti ’ nuo Ispanijos ir 

kelia neramumus.
Jų tramdyti sutraukta daug policijos. 

Pora šimtų areštuota.

PASAKOS
— taria vienas iš pasisvečiuoti susirin
kusių jaunuolių, kurių daugiau kaip pu
sė — komjaunuoliai. Kitas, pirmą kartą 
patekęs į tą būrį, instinktyviai kelia pirš
tą prie lūpų, duodamas ženklą, kad nutil
tų, nes gi pavojinga tokį dalyką minėti. 
Bet jį kiti greit nuramina: „Nesijaudink, 
čia mes visi savi“.

Arba jauna naujavedžių, tiesa, jau dve
jeto vaikų spėjusi susilaukti pora: „Pa
manykit, vakar turėjom dvigubą šventę: 
vasario 16 ir gavom buto paskyrimo raš
tą!"

Kitos dvi datos, nuo kurių Tiesa dulkes 
šluosto, yra 1940 m. liepos 21 ir rugpjūčio 
3 d.d. Tai dienos, kada „Liaudies Seimas“ 
paskelbė, kad Lietuva nebe Lietuva, o tik 
„LTSR“, ir kai ta „LTSR“ buvusi „priim
ta į Tarybų socialistinių respublikų sudė
tį“.

Vyresniajai Lietuvos gyventojų pusei 
tų dienų, iš tikrųjų, nė priminti nereikia, 
nes jų pasekmės juos diena iš dienos per
sekioja jau 28 metai. Iš tikrųjų ne dulkės, 
o stambus šešėlis laiko apklostęs tas die
nas. Tai dar vienos tų pačių metų dienos 
šešėlis — dienos, kurią Tiesa rečiausiai 
teprisimena. Tai 1940 m. birželio 15, kada 
rusų tankai įriedėjo į Lietuvą.— tie tik
rieji „sprendėjai", kurie nulėmė, kas tu
rėjo būti padaryta ir liepos 21 ir rugpjū
čio 3 dieną. Tos dienos jokiomis dulkėmis, 
jokiomis miglomis kompartijos istorikai 
nepajėgia paslėpti nuo Lietuvos žmonių.

Sunkus tenka Tiesai uždavinys, kai 
imasi nublizginti Lietuvos padėtį lietu
vių akyse: net vidutinio ilgumo rašinyje 
susipainioja prieštaravimuose, štai pora 
akivaizdžiausių susipainiojimų:

„Savo teritorija respublika apjungia vi
sas lietuviškas žemes“... Atseit, nei Tilžė, 
nei Donelaičio Tolminkiemis „lietuviš
kai“ Tiesai jau nebe lietuviškos žemės. 
Ašmena, Svyriai, Vidžiai — irgi „nebe lie
tuviškos žemės“, nors Leninas 1920 m. 
tuos kraštus buvo Lietuvai pripažinęs. 
Neigi Punskas, nei Seinai... Tuos dalykus 
mato net ir dabartiniai viduriniųjų mo-

Atsakymas kritikams
Monsinjoras Lambruschinis ir kardino

las Tisserantas Vatikano laikraščiuose kie
tai atsakė visiems tiems, kurie kritikuoja 
popiežiaus encikliką dėl gimimų kontrolės.

„L‘Osservatore Romano“, be kita ko, 
parašė: „Ar jūs norite popiežiaus sprendi
mo, ar tik norite, kad popiežius patvirtintų 
jūsų nusistatymą?“

Gąsdinanti sąjunga
Kai kurie Vakarų laikraščiai metė mintį, 

kad Tito ir Ceausescu kelionės į Prahą, 
greičiausia, reiškia pasiruošimą Čekoslova
kijos, Jugoslavijos ir Rumunijos sąjungai.

Jei tokia sąjunga susidarytų, tai ji, sako
ma, labai gąsdinamai paveiktų Sov. Sąjun
gos vadus.

Siena dar reikalinga
Rytų Vokietijos dienraštis „Neues Deut

schland“ rašo, kad 1961 m. nutiestoji Ber
lyno siena ir dabar tebėra reikalinga dėl V. 
Vokietijos agresyvios laikysenos.

Sienai sukako 7 metai. Šiais metais per 6 
mėnesius pro ją pabėgo 415.

Aukų registracija
Čekoslovakijoje jau keletas mėnesių vei

kia klubas K 231, kurio nariais priimami 
po 1948 m. buvę nuteisti politiniai kaliniai.

Jame jau įsiregistravo apie 40.000. Ma
noma, kad tokių susidarytų apie 100.000.

Klubo tikslas padėti savo nariams atgau
ti teises ir pasirūpinti įkurdinimu.

Pakeistas tonas
Visada puolusi Niksoną, kaip reakcionie

rių, sovietinė spauda pakeitė toną, kai jis 
buvo išrinktas kandidatu į prezidentus.

„Izvestijoje“ išspausdintoje jo biografi
joje praleistos tokios vietos, kurios jį ga
lėtų parodyti senovišką.

Draudimas žurnalui
Prokuroras Jugoslavijoje įsakė sulaikyti 

literatūrinį žurnalą „Delo“, kuris iškrai
pąs komunistinės krašto santvarkos supra
timą. Kai kurie profesoriai žurnale įžei
džiamai pasisakę prieš valdžią ryšium su 
nesenomis studentų demonstracijomis.

Teismas turėsiąs tą draudimą patvirtin
ti.

kyklų moksleiviai Lietuvoje. Ir turi pa
grindo bent tarp savęs prasitarti, kad Tie
soj kyšo netiesa. „Respublika“ vistiek dar 
neapėmė visų lietuviškų žemių. Galėjo 
apimti, bet kažkas neleido.

Arba: „Didžiulis dėmesys nacionali
niams interesams ir lūkesčiams padėjo 
išrauti su šaknimis išankstinius naciona
listinius neigiamus nusistatymus. Įveikęs 
visus sunkumus, socializmas laimėjo dide
lę pergalę...“

Ir čia pat, „išrovus su šaknimis“ ir įvei
kus visus sunkumus, tenka viską lyg ir vėl 
pradėti iš pradžios, nes, esą: „seno lieka
nos yra gajos. Skiepijant kilnius tautų

Ko siekia
JAV respublikonų partija savo kan

didatu į prezidentus išsirinko Richar
dą Niksoną.
Ar jis bus išrinktas, ar demokratų 

kandidatas — parodys rinkimai, kurie 
numatomi lapkričio mėn. Bet ko jis 
siekia, kuo jis nepatenkintas ir ką no
rėtų matyti Amerikoje?
Amerikiečių nuomone, pats geriau

sias atsakymas į tuos klausimus yra 
paties Niksono kalba, kurią jis pasa
kė jau išrinktas kandidatu į preziden
tus. Tą kalbą čia persispausdiname.

Žiūrėdami į Ameriką, matome jos mies
tus dūmuose ir liepsnose. Girdime nak
timis sirenas. Matome amerikiečius mirš
tant tolimuose kovos laukuose svetur. Ma
tome amerikiečius reiškiančius vienas ki
tam neapykantą, žudančius vienas kitą na
mie.

O kai matome ir girdime tuos dalykus, 
tai milijonai amerikiečių skausmingai šau
kia: ar dėl to mes atėjome' tą kelią?..

O štai atsakymas, ir tai yra mano atsa
kymas į tą klausimą: kai stipriausia pa
saulyje tauta ketverius metus gali išbūti 
Vietnamo kare, nematydama jo pabaigos,

NETINKAMI PALYGINIMAI

Nepasitenkinęs rugpiūčio 3 d. (Lietuvos 
įjungimo į rusų bolševikinę valstybę die
nos) išgyrimu Tiesos vedamajame straips
nyje, redaktorius G. Zimanas ryžosi dar ir 
nuo savęs pridėti virtinę įtikinėjimų, ko
kia ta diena buvusi puiki ir laiminga. Pa
lygino tą dieną net su liepos 14 d. Pran
cūzijoje: „šiandien liepos 14 yra šventė vi
siems prancūzams, bet buvo laikas, kada 
šią datą — monarchijos nuvertimo datą 
Prancūzijoje — pripažino ir vertino tiktai 
tautos dalis". Ateisiąs laikas, kad ir Lie
tuvoj visi panašiai įvertinsią rugpiūčio 3- 
čiąją...

Prancūzijoje liepos 14 d. jau niekas ne- 
įrodinėja, kad tą dieną prasidėjo „kopimas 
į laimės kalną". Prancūzija nušlavė ne tik 
Bastiliją, bet ir Maratą ir Robespjerą. 
Prancūzija ir monarchiją net du kartu bu
vo susigrąžinusi, bet teroro, panašaus, ko
kį „rugpiūčio 3“ ir kitos panašios dienos 
Lietuvai atnešė, prancūzai nebeįsileido, 
neskaitant neseniai užplūdusio svetimojo. 
Prancūzija ir dabar ką tik neseniai atstū
mė nuo savęs komunistų kėslus. Lietuva 
tebelaukia galimybės ir progos nušluoti 
nuo savęs Zimanui brangiųjų dienų atneš
tąsias „linksmybes“.

Kadangi Zimanas ir kiti Lietuvoj dar 
tebeįrodinėja neva palaimingąją „rugpiū
čio 3-sios“ reikšmę, tai tas reiškia, kad ne 
tik, anot jo, „už mūsų šalies ribų“, bet ir 
pačioje Lietuvoje tebėra kitaip apie ta da
lyką manančių. G. Zimanas pagaliau pats 
pripažįsta, kad „draugystė" susiduria su 
priešybėmis, kad, esą, „priešai džiaugiasi, 
matydami tokias priešybes, bet jie nema
to, kad partija neleidžia toms priešybėms 
keroti"...

Šiame prisipažinime yra tik vienas ne
tikslumas. Kad komunistų partija veikia 
prievartos priemonėmis, tą mato visi.

(E)

KANDIDATAS J VICEPREZIDENTUS

Ne tik JAV visuomenė, bet ir į suvažia
vimą susirinkusieji respublikonai nustebo, 
kai Niksonas kandidatu viceprezidentus 
pasiūlė išrinkti Marylando gubernatorių 
Spiro Agnew, palyginti, visiškai nežinomą 
žmogų. Vienas Niksono artimų talkininkų 
net pasakęs: „Aš esu iš Marylando, bet ir 
man sunku atsiminti jo pavardę“.

Agnew yra graikiškos kilmės, kadaise 
nešiojęs Anagnostopoulos pavardę. Guber
natorium išrinktas 1967 m. Pradėjęs gu- 
bernatoriauti, pravedė savo valstijoje ke
letą reformas įvedančių įstatymų. Iš pra
džių reiškęsis kaip liberalas, vėliau ypač 
kietas pasirodė negrų klausimu. Kaltina
mas reakcionieriumi, jis tvirtina, kad pa
sikeitimų galima pasiekti ne vien sukili
mais prieš įstatymus. 

draugystės ir proletarinio internaciona
lizmo jausmus darbo žmonėms, mūšų lau
kia didelis ir atsakingas darbas“...

Pagaliau: „Mūsų respublikos žmonių 
kopimas į laimės kalną prasidėjo istorinių 
1940 m. rugpiūčio 3 d., kai ji kartu su bro
liškomis tarybinėmis tautomis ėmė staty
ti komunizmą — visos žmonijos didžiau
sią troškimą“...

Tokią „poeziją“ Tiesa piršo Lietuvos 
žmonėms kaip tik tuo metu, kai Čekoslo
vakijoj net komunistai dėjo desperatiškas 
pastangas nuo tokios „laimės“ bent iš da
lies nusikratyti... . (E)

Niksonas ?
kai turtingiausia pasaulyje tauta nepajė
gia sutvarkyti savo ekonomijos, kai įsta
tymų laikymosi tradicija išgarsėjusią tau
tą apninka pavyzdžio neturinti netvarka, 
kai šimtmetį savo vienodomis galimybė
mis visiems žinomą tautą sudarko pavyz
džio nežinančios rasinės riaušės, tada jau 
laikas, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
gautų naują vadovybę...

Mums jau užtenka didelių pažadų ir 
menkutės veiklos...

Ir aš šįvakar pažadu jums, kad pirma
sis mūsiškės administracijos užsienių po
litikos tikslas bus garbingai baigti karą 
Vietname.

Mes ties tuo nesustosime. Mums reikia 
tokios politikos, kuri apsaugotų nuo kitų 
Vietnamu. Turi būti peržiūrėti visų Ame
rikos institucijų taikai palaikyti siekimai 
ir visi Amerikos įsipareigojimai užsieniuo
se.

O aš jums šįvakar ir sakau, kad kai jau 
Jungtinių Amerikos Valstybių prestižas 
taip žemai krinta, jog net tokia ketvirta- 
eilė karinė pajėga kaip Korėja atviroje 
jūroje išdrįsta pagrobti amerikiečių kari
nį laivą, tai jau laikas naujai vadovybei 
atstatyti Jungtinių Amerikos Valstybių 
vardą.

Šįvakar taip pat laikas atvirai pasikal
bėti tvarkos Jungtinėse Valstybėse klausi
mais. Visada gerbkime savo teismus, kaip 
aš ir darau, ir tuos, kurie dirba juose, ta
čiau taip pat pripažinkime, kad kai kurie 
mūsų teismai, darydami sprendimus, per 
toli nueina, susilpnindami šio krašto tai
kingus pasireiškimus prieš kriminalines 
pajėgas...

O atstatinėdami tvarką ir pagarbą įsta
tymui šiame krašte, mes pradėsime nuo 
tam tikros vietos, būtent: paskirsime Jung
tinėms Amerikos Valstybėms naują teisin
gumo minister)...

Per pastaruosius penkerius metus vy
riausybė buvo užtvindžiusi mus nedarbo 
reikalui spręsti programomis, miestams 
tvarkyti programomis, neturtui tvarkyti 
programomis, ir per visas tas programas 
visame krašte pribrendo biaurus nusivy
limo, riaušių ir nepasisekimų derlius... 
Stačiokiškai šnekant, mes einame netei
singu keliu, ir laikas pasukti į naują ke
lią žengti į pažangą...

SVETIMŲ VARDŲ RAŠYMAS

Literatūroj ir mene Vilniuj yra prasi
dėjusios plačios diskusijos apie išeivinėj 
spaudoj irgi aktualų klausimą — apie sve
timų vardų rašymą lietuviškai. Dabar ten 
sekama rusų pavyzdžiu ir svetimi vardai 
perrašomi fonetiškai, pagal garsus, kurių 
dažnai neatspėja ir pasidaro taip, kad ne 
tik skaitytojai, bet net ir rašantieji nebe- 
susigaudo, apie ką kalba. (E)

PAŠA UL YJE
— Britų profesinės sąjungos pareikala

vo, kad žemės ūkyje dirbantiesiems būtų 
padidintas atlyginimas 50 procentų.

— Sztandar Mlodych rašo, kad Lenkijo
je suimtas kažkoks Modzelewskis, kuris 
įtariamas per pastaruosius 16 metų nužu
dęs 9 moteris.

— Sov. Sąjungos žemės ūkio ministeris 
paskelbė, kad šiemetinis derlius būsiąs di
desnis už pernykštį.

— Venecuelos gydytojai įdėjo 18 m. 
amžiaus berniukui kiaulės kepenis.

— Japonai pastatė 312.000 tonų tankerį.
— Paryžiuje sėkmingai atskirtos viena 

nuo kitos Siamo dvynės, atgabentos ope
ruoti iš vakarinės Afrikos.

— Liepos mėn. Šveicarija turėjo 138 be
darbius.

— Reikšdami protestą, kad nėra kur 
parduoti vaisių, Vaneluse departamento 
sodininkai pietų Prancūzijoje atvežė ir 
kryžkelėje papylė tris tonas kriaušių.

— Dėl didelio lietaus ir potvynių Indi
joje žuvo apie 255 žmonės.

SPAUDOJE
CIERNOS KRITULIAI

Įtakingasis amerikiečių žinių žurnalas 
„Newsweek“ rugpiūčio 12 d. laidoje šitaip 
samprotavo apie Maskvos - Prahos krizę:

„Maskvos pasiryžimas pradėti nervų 
karą prieš Prahą pažadino išsilikusią bai
mę, kad Sovietų Sąjunga (nežiūrint jos 
rūpestingai puoselėto taikingos valstybės 
įvaizdžio) iš esmės nėra pakeitusi savo 
brutalių metodų nuo 1956 metų vengrų 
sukilimo numalšinimo. O tai daugelį žmo
nių, jų tarpe ir Vakarų kairiuosius, pri
vertė pakeisti savo pažiūrą, kad didžiau
sią pavojų pasaulio taikai šiuo metu su
daro JAV. Vienas sovietų diplomatas iš
sitarė: „Mes p. Johnsonui labai pasitarna
vome atitraukdami pasaulio dėmesį nuo 
Vietnamo“.

„Kritiškoji rusų klaida buvo grasinti 
kariniais veiksmais, o vėliau tų grasinimų 
atsisakyti. Joks kitas įvykis nuo pat Ku
bos raketų krizės taip nuogai neatidengė 
rusų jėgos ribotumo, kaip Maskvos nuo
laidos Čekoslovakijai. „Rusai šį kartą pa
simokė, kaip ir mes pasimokėme Vietna
me“, samprotavo vienas aukštas JAV pa
reigūnas. „Nebeįmanoma mažųjų kraštų 
išgąsdinti. Paprasčiausiai reikia savo gra
sinimus įvykdyti. Mums trūksta pasiryži
mo reikalus sutvarkyti Vietname. Ir atro
do, kad rusams trūksta pasiryžimo griež
tai susitvarkyti Čekoslovakijoje“.

„Lygiai taip pat kaip JAV politikos 
klaidos Vietname Amerikai kaštavo vado
vybę Vakarų Europoje, Rusijos klaidos 
Čekoslovakijoje neišvengiamai turės būti 
apmokėtos Rytų Europoje. Pirmiausia, 
grubus sovietų elgesys čekų krizės metu 
užpykino ir „liberalius" ir „konservaty
vius" ir labai pakenkė Maskvos išsvajo
tajam projektui — pasauliniam komunis
tų kongresui, kuris turėjo dar labiau izo
liuoti kiniečius. O be to, rusai su pagrindu 
gali baimintis, kad čekiškųjų reformų vi
rusas dar greičiau pasiskleis Rytų Vokie
tijoje ir Lenkijoje. „Dubčekas atstovauja 
ateities komunizmo bangai“, aiškina vie
nas JAV ekspertas. „Esant tokiom nuotai
kom. kaip ilgai galės išsilaikyti Walteris 
Ulbrichtas ir Wladyslawas Gomulka?“

„Čiernos kritulių įtaka tikriausiai ne
apsiribos vien tiktai Rusijos tarptautiniais 
santykiais. Priešingai, Maskvos negebėji
mas blefu priversti Prahą atsisakyti refor
mų turės rimtos įtakos ruųs vidaus politi
kai. Kremlius juk aiškiai pridarė klaidų 
dėl Čekoslovakijos, ir reikia manyti, kad 
už tas klaidas kas nors turės atsakyti. Nie
kas negali išpranašauti, kas Maskvoje bus 
parinktas išpirkimo ožiu, tačiau daugumas 
stebėtojų mano, kad ateinančių mėnesių 
bėgyje Kremlius bus įtampos kupina vie
ta.“

„LIETUVIS EARLS COURTE“

„The Times“ rugpiūčio 16 d. savo „Dia
ry“ skyriuje atspausdino rašinį, pavadin
tą „Lietuvis Earls Courte“, kuriame skai
tytojams pristatomas lietuvis vitražistas 
Algimantas Stoškus. Ten, be kita ko, ra
šoma:

„43 metų amžiaus Stoškus yra savo kar
jeros viršūnėje. Jis vadovauja Vilniaus 
Dailės instituto vitražo skyriui ir, matyt, 
yra pirmaujantis vitražo dailininkas So
vietų Sąjungoje.

,,Earls Courte jis išstatė didžiulę vitražo 
skulptūrą-konstrukciją „Vilnius, Lietuvos 
sostinė“, kuri yra lietuviškojo parodos 
skyriaus centrinis taškas.

„Vilnius“ yra maždaug 20 pėdų aukščio. 
Ji padaryta iš didžiulių spalvoto stiklo 
blokų, kurių kiekvienas yra atskirai išlie
tas ir turi raštus, primenančius kirilišką 
raidyną arba lietuvių architektūrą. Ma
žiausias šitų stiklo gabalų sveria 100 ki
logramų. Stiklo blokai nereguliariais tar
pais ir skirtingais kampais pritvirtinti prie 
plieninių stiebų. Kolonos nereguliariu rit
mu sukasi ir yra palydimos kompiuterinio 
stiliaus Felikso Bajoro muzikos“. (rem)

RESPUBLIKINĖS PREMIJOS

Lietuvoje paskirstytos vadinamosios vals
tybinės premijos.

Jas gavo už tam tikrus mokslo darbus ir 
projektus visas būrys griežtųjų mokslų 
specialistų ir kultūros žmonių.

Literatūros premija paskirta poetei Ja
ninai Degutytei už poezijos rinkinį „Pilna
tis“. Premijas gavo du dailininkai: Vincas 
Gečas už paveikslus, o Rimtautas Gibavi- 
čius už 6 estampus „Vilnius“.

Muzikologas Juozas Gaudrimas apdova
notas už studiją „Iš lietuvių muzikinės 
kultūros istorijos“.

1
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TARP MENO IR POLITIKOS Sukilimo istorija
Apie politiką iš tiesų nesinorėtų šį kar

tą kalbėti, tema, lodos, turėtų ribotis me
nu, bet taip pasaulyje dažnai, deja, įvyks
ta, kad politika įkyriai įsiveržia menų pa
saulin, ir vis dėlto turime prioažinti, toks 
įsiveržimas paprastai išvirsta į skriaudą 
kūrybiškumui...

Užsienio lietuviuose prieš kurį laiką 
didelė politika darėsi ryšium su Lietuvos 
kino studijose gamintu meniniu filmu 
„Niekas nenorėjo mirti". Laikas, be abe
jo, didelę sukilusių aistrų dalį jau spėjo 
apmalšinti, iš tos didelės politikes ilgai
niui, tikriausia, beliks tik buvęs šioks toks 
nesusipratimas, bet svetur gyvenančių lie
tuvių dauguma, visa tai svarstydama ir 
vertindama, juk niekados neturėjo progos 
susidaryti savo savarankišką nuomonę. 
O priežastis buvo paorasta: labai ribotas 
užsienių lietuvių skaičius turėjo progos tą 
filmo juostą pamatyti ir apie ją savo nuo
monę susidaryti.

Tą filmą — „Niekas nenorėjo mirti" — 
londoniškiai turėjo progos pamatyti šiuo 
metu Earls Courte vykstančioje sovietinė
je parodoje. Deja, filmą teko matyti kele
riopai sužalotą. Pirmiausia, rodomoji juos
ta buvo ne originali, ne tokia, kokią jos 
autorius ir režisorius išleido, bet įkalbėta 
anglų kalba, o liudininkų teigimu. — 
trumpinta. Anglų kalba lietuvių veikėjų 
lūpose skambėjo keistokai, kartais netgi 
neįtikinančiai, ir labai galimas dalykas, 
kad angliškieji dialogai nebuvo itin tiks
lūs vertimai iš lietuvių kalbos. Pagalau 
salė, kurioje filmas buvo rodomas, visiš
kai nebuvo pritaikinta tokiai paskirčiai: 
ant ekrano žaižaravo pašalinės šviesos, o 
parodos triukšmas dažnai nustelbdavo fil
mo garsus. Visa tai, žinoma, gerokai apri
boja galimybes apie šita juosta susidary
ti savarankišką nuomonę, tačiau bendras 
įspūdis, matyt, paliko artimas tam, kokį 
būtų palikusios palankesnės aplinkybės.

J. Žalakevičiaus (kuris, beje, nuostabiu 
būdu filmo įrašuose pristatomas kaip „Ya- 
lakevitius“) parašytame ir režisuotame 
filme vaizduojamas anas žiaurus pokario 
laikotarpis Lietuvoje, kada dar vyko pats 
partizaninių kovų įkarštis. Broliai Lokiai 
yra pasiryžę surasti tuos partizanus, ku
rie nušovė jų tėvą — kolūkio pirmininką. 
Filme vaizduojami įvykiai yra žiaurūs, net 
baisūs.

Stenkimės kalbėti, taip sakant, filmiš
kai, o ne politiškai. Ir taip kalbėdami, tu
rime pabrėžti, kad filmo režisūra yra ge
ra, kad ir pašalinių šviesų sužalotame ek
rane nesunku buvo pastebėti puikų ope
ratoriaus Griciaus darbą, kad tokių akto
rių kaip D. Banionio, R. Adomaičio, B. 
Babkausko ir (esto) Bruno Ojos vaidyba 
tegali būti vertinama teigiamai. Tačiau, 
vis dar stengdamiesi tekalbėti iš filminio 
požvilgio, vargiai galime labai teigiamai 
vertinti scenarijaus autorių .1. Žalakevi- 
čių. Jis, tiesa, filmą ir režisavo, tad neiš
vengiamai šois dvejos jo pareigos vertini
me susilieja.

Filmas stokoja tikėtinumo. Ne, ne apie 

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(10)

MOTERŲ AKADEMIKIŲ SĄJUNGOJE

Kita organizacija, kurioje man teko aktyviai 
dalyvauti, buvo Lietuvos Aukštąjį mokslą baigusių 
moterų sąjunga, šis ilgas pavadinimas dabar, atro
do, jau vykusiai sutrumpintas, nes sakoma: Moterų 
Akademikių Sąjunga.

Ši Sąjunga buvo įkurta Lietuvoje 1929 m. įkur
ti jai akstino davė, rodos, Lietuvoje atsilankiusi 
prancūzė akademike. Aš buvau narė nuo pat tos or
ganizacijos įsisteigimo dienos ligi jos likvidavimo 
bolševikams užėjus. Jau steigiamajame susirinkime 
buvau išrinkta į valdybą. Valdybos pirmininkė bu
vo prof. V. Tumėnienė, man teko, rodos, vicepirmi
ninkės vieta. Kitos valdybos narės buvo Purėnienė, 
Maksimovienė (rusė), dr. Kamberytė (žydė), o tei
sėja Jackevičaitė buvo bene kandidatė. Taigi man 
teko dirbti su prof. Tumėniene.

Valdyba nesutarė, nes joje buvo labai nedrau
giškai prieš anuometinę vyriausybę, o gal net prieš 
Lietuvos valstybę ir tautą nusistačiusių asmenų. To
dėl sunku buvo dirbti bet kokį produktingą darbą. 
Kai reikėjo siųsti delegatę į tarptautinės akademikių 
sąjungos suvažiavimą Ženevon ir pirmininkė primi
nė, kad ji tikisi iš vyriausybės gauti tam reikalui lė
šų, priešiškai nusiteikusios valdybos narės griežčiau

nesenų istorinių įvykių interpretaciją čia 
kalbame, bet apie žmogiškąją tiesą. Štai, 
kaip kad sakoma, kovotojai už tarybinę 
valdžią visi pavaizduoti maždaug dori, ge
ri, patrauklūs, ryžtingi, idealistiški, net 
gražūs ir su nemaža to seksapylio priemai
ša. Net kovodami jie yra taurūs, tarsi ko
kie moderniųjų laikų kęstučiai. Jei vienas 
jų ir kiek nusižengia tiems riteriškumo 
dėsniams, tai net jo tikri broliai jį pa
smerkia ir vienutėn uždaro.

Tuo tarpu partizanai, atseit priešai, vi
si pavaizduoti visapusiškais niekadėjais: 
jie ir žiaurūs, ir niekšiški, ir moterų prie
vartautojai, ir tikri sadistai, ir aplamai 
jie yra gryniausias visokiausios velniavos 
šitoje žemėje įsikūnijimas. Visiškai kaip 
blogame kaubojiškame filme, kur visi kon
fliktai piešiami ryškiais kontrastais, vien 
tiktai juoda balta spalvomis.

šitoks vienpusiškas vaizdavimas nesi
riboja vien tik veikėjais. Visas filmo veiks
mas sąžiningai seka tą jau beveik klasišką 
kaubojišką formulę: gerieji visada lai
mi. o kai lemiamajame mūšyje tiems ge- 
resiems darosi riesta, tai filmo pabaigoje 
horizonte pasirodo viską laimingai iš- 
sprendžiantis kavalerijos eskadronas. Ža
lakevičiaus filme tą eskadroną atstoja 
raudonarmiečių prisodintas sunkvežimis.

Žalakevičius, aišku, yra per daug geras 
menininkas, kad nebūtų bandęs šitą sche- 
matiškumą kaip nors sužmoginti. Filme 
veikia ir, sakykime, pilkų personažų. Toks 
Vaitkus, maždaug prieš savo ir savo žmo
nos norą padarytas kolūkio pirmininku, 
pavaizduotas beveik žmogiškai. Jis su sa
vo žmonele ir ant šieno pasivartyti mėgs
ta, jo savimyla mėgaujasi ir gautąja val
džia. jis ir tarybine santvarka gerokai 
abejoja. Panašių epizodinių veikėjų filme 
yra ir daugiau, tačiau jie vis dėlto neat
sveria bendrojo įspūdžio.

Paprasčiausiai neįtikėtina, kad visi ko
munistai arba tarybinės valdžios šalinin
kai, visi be išimties, būtų buvę tokie be
baimiai didvyriai, tokie dorovingi, tokie 
tiesiog pasakų karalaičiai. O kas gi pati
kės, kad partizanų eilėse nebuvo nė vieno 
idealisto, kad jie visi tokią sunkią, nedė
kingą dalią vien tik dėl noro pasmarkau- 
ti pasiiinko? Nepatikės juk tuo nė tikras 
komunistas, prisimenantis aną laikotarpį.

Ir vis dėlto šitas filmas galėtų būti ge
ras. Kaubojiškus filmus šiais laikais juk 
ne vien tik Hollywoodas stato. Tų filmų

Laisvoji spauda visur yra visuotinės 
dvasios atvira akis, įkūnijimas žmonių pa
sitikėjimo savim, balsingi ryšiai, kurie 
asmenį sieja su visuomene ir su pasauliu. 
Tai negailestingai skambąs žmonių išsisa
kymas. bet. kaip gerai žinoma, išsipasako
jimas yra laisvinamoji jėga. Tai yra inte
ligentiškas veidrodis, kuriame žmonės ga
li pamatyti patys save, o savęs pažinimas 
yra pirmoji išminties sąlyga.

Karolis Marksas 

siai užprotestavo. Sako, su esamąja vyriausybe ne
reikia palaikyti jokių ryšių, dėl to negalima imti ir 
pinigų. Kai išdrįsau pasipriešinti tokiai jų nuomo
nei, tai mane posėdyje išvadino padlaiže. Jos siūlė 
siųsti į suvažiavimą tą, kuri nori vykti ir gali tai pa
daryti savo lėšomis. Tokia esanti Maksimovienė. 
Klausimas, kiek atsimenu, nebuvo išspręstas, tačiau 
jos savo pasiūlymą realizavo: Maksimovienė buvo 
nuvykusi Ženevon į suvažiavimą, rodos, be įgalio
jimo.

Kitą kartą L. Moterų Tarybos posėdyje, kai O. 
Mašiotienė priminė spaudos draudimo laikus, Mak
simovienė įsižeidė ir ėmė priekaištauti: girdi, ji šmei
žianti rusų tautą. Pagal jos nuomonę, mes neturėjo
me teisės prisiminti rusų mums padarytųjų skriaudų.

Sekančiais metais iš šitaip priešiškai nusiteiku
siųjų grupės į valdybą nebepateko nė viena. Į nau
jąją valdybą atsisakė įeiti ir prof. V. Tumėnienė. 
Pirmininke buvo išrinkta teisėja Jackevičaitė (tarp 
kitų narių buvo Kairiūkštytė-Jacynienė, dar, rodos, 
B. Novickienė ir J. Lašienė). Jacynienei teko užsie
nių sekretorės pareigos, o aš pasilikau vicepirmi
ninke.

Šios valdybos darbas jau buvo darnus ir sklan
dus, nes nebekildavo bereikalingų ginčų. Rūpintasi 
tiesiogine užduotim: budėta moterų teisių sargyboje. 
Lietuvos valstybės konstitucijoje buvo atžymėtos ly
gios teisės abiems lytims, tačiau buvo užsilikusių 
papročių, pažeidžiančių moterų teises. Vienas tokių 
— paveldėjimo teisė. Įstatymu skiriamoji moterims 
dalis buvo žymiai mažesnė negu vyrams. O ir kas
dieninio gyvenimo praktikoje pasitaikydavo gana 
grubių moters teisių pažeidimų, pavyzdžiui, kad ir 
tas potvarkis atleisti moteris iš tarnybos, jeigu jų vy
rai uždirba tam tikrą nustatytą sumą. Dėl šio pasikė
sinimo buvo griežtai protestuota, tačiau pasiekta tik
tai kitos potvarkio redakcijos, būtent, kad iš tarny
bos atleidžiamas vienas sutuoktinių, jeigu jau kuris 
nors jų uždirba 600 litų ar daugiau. O kai šis potvar
kis pradėtas vykdyti, Kaune iš tarnybos buvo atleis

formulė, žinoma, visuomet lieka ta pati, 
sakykime, panašiai kaip griežtos sonetų 
eiliavimo taisyklės, tačiau gero autoriaus 
ir režisoriaus rankose tokie filmai dažnai 
išvirsta į menišką pramogą. Ir nėra jokios 
priežasties, kad gabus lietuvis filmų sta
tytojas neturėtų imtis šito filminio žanro.

Tačiau „Niekas nenorėjo mirti“ filmo 
lietuvis žiūrovas negali vertinti tokiu kau
bojišku mastu. Anie įvykiai, tas žiaurus 
pokarinis laikotarpis, tos kietos partizani
nės kovos, pareikalavusios tiek daug au
kų, visas tas košmaras buvo labai svarbus 
laikotarpis visai lietuvių tautai. Tos žaiz
dos dar ilgai neužgys, ir todėl schematiš
kas Žalakevičiaus temos traktavimas nu
teikia kažkaip nejaukiai, skaudinančiai.

O filmas juk galėjo būti visiškai ne
blogas. dargi pagirtinas. jeigu kolū
kio pirmininką jis būtų pavadinęs šerifu, 
o veiksmą nukėlęs į Teksasą. Taip, beje, 
filmą priima ir eilinis žiūrovas Vakaruo
se.

Filmą gaminus valstybinėse Lietuvos ki
no studijose, kitokios politinės filmo inter
pretacijos tikėtis būtų netikroviška, tad 
apie tai burnos čia nė neaušinsime.

R. E. Maziliauskas

K. SAJOS VAIDINIMAI IR KNYGUTĖ 
VAIKAMS

Tarp liepos 27 d. Literatūroje ir mene 
skelbiamų išleistų knygų yra minimas Ka
zio Sajos vienaveiksmių vaidinimų rinki
nys „Mažosios pjesės" (Maniakas, Orato
rius, Pranašas Joną, Gaisras, Baimė ir 
kt.). Knygos išleista tik 3.000 egz. (Kitų 
ten pat skelbiamų leidinių tiražai nuo 10 
iki 30 tūkstančių).

Iš tame pačiame laikraštyje paskelbtos 
recenzijos matyti, kad K. Saja įžengė ir į 
kitą sritį — į vaikų literatūrą. Recenzuoja
ma jau praėjusiais metais (taigi prieš lan
kymąsi Amerikoj) išleista knyga vaikams 
— „Peštukai ir nykštukai“. Vertintojas tei
gia, kad tai „gėrį teigianti knyga“. Sako, 
„K. Saja neskirsto savo vaizduojamų vaikų 
nei į teigiamus, nei į neigiamus. Jie tokie, 
kokie būna gyvenime. Visus savo persona
žus rašytojas vaizduoja su meile, vedamas 
vieno jausmo, kad visi augtų dori, kad jų 
gyvenimas būtų gražus ir prasmingas" — 
„Vaikų ir suaugusių poelgiai, mintys, jaus
mai alsuote alsuoja gerumu, kurio įkūniji
mas — daktaras Napalys Alseika". —„Vai
kai prisiriša prie jo, kaip prie gero dėdu
lės. ir net nebežino, kas jis — labiau dėdė, 
ar labiau daktaras“. (E)

KIEK LIETUVOJE GULBIU?

Šiemet Lietuvoj esančios suskaitytos 529 
gulbės. 130 porų gulbių išperėjusios jau
niklius. Pernai gulbių buvę 450, užpernai 
— 430. Gulbės Lietuvoje išsisklaidžiusios 
73-juose ežeruose bei kitokiuose vandens 
baseinuose. Daugiausia jų Žuvinto ežere 
(144), kuris jau imamas vadinti „Gulbių 
ežeru". (E)

Su okupaciniais žiaurumais mes papras
tai siejame birželio keturioliktąją, kada 
pirmą kartą buvo pradėti vykdyti masi
niai lietuvių išvežimai, šitam žiaurumui 
prisiminti turime net šventę. Tačiau kai 
kurie lietuvių sluoksniai buvo ryžęsi nuo 
tos tradicijos palenkti lietuvių galvojimą 
kita kryptimi. Ne išvežimus reikėtų minė
ti, sakė jie, bet 1941 m. sukilimą, kuris 
esąs vienas pačių svarbiausių lietuvių 
tautos įvykių naujojoje istorijoje.

Deja, tasai sukilimo įvykis ligi šiol ne
buvo niekur plačiau aptartas. Periodiko
je buvo jau paskelbta šiek tiek atsimini
mų ir apie sukilimą ir apie anuomet lietu
vių sudarytąją, o paskui vokiečių sulik- 
viduotąją vyriausybę. Bet visas tas daly
kas dar nebuvo susilaukęs atskiros kny
gos. Tuo tarpu, rodos, apie išvežimus li
teratūra yra žymiai platesnė. Net ir kele
tas ištremtųjų parašė atsiminimų knygas.

Tur būt, atiduodant duoklę anai min
čiai. kad sukilimas buvo ypač reikšmingas 
įvykis, ir užpildant spragą, kad ligi šiol 
dar vis trūko tam klausimui knygos. JAV 
pasirodė tiesiog anglų kalba Algirdo Mar
tin Budreckio parašyta knyga The Lithu
anian National Revolt of 1941 (spausdinta 
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvėje, 147 
psl„ kaina 4 dol.).

Kad knyga iš karto pasirodo anglų kal
ba, tur būt, esama rimtų priežasčių. Grei
čiausia, šitaip norima tą įvykį plačiau 
pristatyti kitataučiams, o gal ir savajam 
jaunimui, kuris lengviau jau pasigauna 
svetima kalba šį tą paskaityti. Štai, pra
šom, turėsime dabar.

Be abejo, ir lietuviui pravers ta knyga, 
jei jis norės apsipažinti su 1941 m. suki
limu. Jis suras čia ne vieną jam nežino
mą ir niekada negirdėtą dalyką. Tik prie 
kitokių knygų įpratusį A. M. Budreckio 
rašymas ne vienu atveju, tur būt. nuste- 
b'ns.

Mes įpratę, kad rimtų įvykių istorijos 
būtų rašomos rimtai ir ko bešališkiausiai. 
O Budreckio knygoje nesunku įžiūrėti ir 
gal perdėto lengvumo, kuris patį įvykį, sa
kytume. nuvertina, ir tam tikrų šališkumo 
bruoželių. Gal gi iš tiesų mes neįpratę į 
amerikonišką stilių.

Pavyzdžiui, mums atrodo ne kažkaip is
toriškai svarbu, kad Škirpa, pasitraukda
mas iš atstovybės, įsakė sudeginti doku
mentus, arba kad jis atstovybėje buvusius

MIRĖ RETAS PAREIGŪNAS

Liepos 30 d. Vilniuje paskelbtas prane
šimas, kad mirė operos teatro ilgametis 
darbuotojas, pastaruoju metu pensinin
kas Juozas Blažiūnas. Jis buvo pažįstamas 
teatrui artimiems sluoksniams nuo pat 
Lietuves valstybinio teatro įsikūrimo Kau
ne. Jis buvo teatro užkulisių tvarkos sau
gotojas ir užkulisių ryšininkas su „išori
niu pasauliu". Buvo taip sutapęs su teat
ro ir jo personalo gyvenimu, kad buvo lai
komas lyg vienu iš neatsiejamųjų nuo Lie
tuvos teatro jo tradicinių simbolių. (E) 

ta 44 moterys ir vienas (dr. P. Kalvaitytės) vyras, 
nes jo žmona daugiau gaudavo algos, negu įstatyme 
numatytoji suma, šis klausimas iškilo ne antrosios 
Akademikių Sąjungos valdybos veikimo metu, o žy
miai vėliau, būtent, 1939 m. pradžioje.

Antroji valdyba, rodos, buvo perrinkta sekan
čiais metais. Šios valdybos veikimo metu įvyko ki
tas tarptautinės Akademikių Sąjungos suvažiavimas 
Prahoje. Šį kartą į suvažiavimą vyko Jacynienė.

1933 metais, kai jau, rodos, O. Krikščiūnienė 
pirmininkavo Akademikių Sąjungai, o aš buvau už
sienių reikalų sekretorė, tai nuvykau į Paryžių. Ten 
aplankiau Monod, prancūzių akademikių pirminin
kę, kuri tuomet buvo ir Tarptautinės sąjungos vice
pirmininkė. Ji mane sutiko labai maloniai; mu
dviem kalbos užteko bene valandai. Kalbantis apie 
tarptautinius suvažiavimus, maloniai prisiminė Ja- 
cynienę, su kuria buvo susitikusi Prahoje, bet pridū
rė, kad mes neatsiuntusios delegatės į Ženevą. Aš 
nurodžiau, kad tenai buvo nuvykusi Maksimovienė. 
Monod man atsakė: „Taip, taip, mes iš karto supra
tome, kad ji ne lietuvė“.

Tarp ko kita, Monod man davė rekomendaciją 
pristatyti savo vyrui, profesoriui Monod, M-me de 
Curie Radiologijos Instituto direktoriui. Ja pasinau
dodama, lankiausi šioje garsioje įstaigoje, visuose 
jos skyriuose darbo metu ir stebėjau jų darbo me
todus.

Ponia Monod dar man patarė nuvykti į pran
cūzių akademikių namus. Tų namų vedėja tuomet 
buvo tautinės ir kartu, rodos, tarptautinės sąjungos 
sekretorė (deja, šios malonios prancūzės pavardės 
neatsimenu). Nuvykau. Namai dideli, gražūs, rodos, 
5 aukštų. Juose sąjungos darbo raštinė, moksleivių 
mergaičių bendrabutis ir dar kažkokie kursai. Sekre
torė priėmė mane maloniai, aprodė namų patalpas 
bei įrengimus ir dar pavaišino arbatėle.

Šios organizacijos valdyboje išbuvau, rodos, li
gi 1935 metų, bene ilgiau, kaip kas nors kitas.

(Bus daugiau)

50.000 markių išdalijo tarnautojams, arba 
kad Smetona nenorėjo matyti Galvanaus
ko tautiniame komitete. Ne kažin koks is
torinis faktas būtų, rodos, ir tai, kad prof. 
J. Brazaitis apsiverkė, kai Lietuva buvo 
įjungta į Sov. Sąjungą. Tokio pobūdžio 
smulkmena atrodytų ir tai, kad L. Pra
puolenis pavargęs atėjo į A. Damušio bu
tą ir užmigo ir beldimas į duris jam reiš
kė ne enkavedistų įsiveržimą, bet prane
šimą. kad prasidėjo karas. Pasakodamas 
apie pasipriešinimą okupantams, autorius 
sumini Lietuvos nepriklausomybės parti
jos įkūrimą mokyklose. Jis išvardija ir ke
letą mokinukų, kurie buvo suimti. Ar tik 
tokios buvo aukos? Nemanome, kad dides
nės reikšmės turėtų pasakojimas, net do
kumentuotas. kaip buvo verbuojami žmo
nės pasipriešinimo judėjimam arba platus 
pasakojimas apie ryšininkų nuotykius, 
didelės reikšmės skyrimas smulkiam Ge
stapo valdininkui Kurmiui. Atrodo, kad 
jis vienas šokdino visą vyriausybę, buvo 
beveik lygus Hitleriui.

Tokių neistoriškų istorijų būtų knygoje 
ir daugiau. Kažin, ar kitatautis skaityto
jas iš to nesusidarys įspūdžio, kad ten iš 
viso ne kažin ko būta, nors žuvo tūkstan
čiai sukilėlių.

Knygoje iškelta viešumai nemaža ir 
tarpusavio intrigų. Jos buvo keliamos 
įvairių asmenų atsiminimuose, taigi nėra 
iš piršto išlaužtos. Bet dabar, kartojamos 
didesnėje sukilimo istorijoje, irgi sudaro 
kažkokį dalinumo įspūdį. Intrigų kibirkš
tėlių matyti jau Berlyne. Jos padidėja po 
sukilimo, kai iš Aktyvistų išsiskiria na
cionalistai. Nacionalistai, kaip sakoma, 
susidėjo su vokiečiais ir buvo prikalbėti 
ruošti naują sukilimą. Tas intrigas skati
nęs Geštapas. Bet ar tos intrigos atnešė 
kam nors laimėjimą? Pasirodo, iš pradžių 
rimtesniu atveju sprendimus darydavo 
gen. Pohl, o vėliau viską perėmė vokiečių 
civilinė valdžia su Lohse Rentelnu ir ki
tais, kaip diktavo Hitlerio ir jo patarėjų 
erdvės politika.

Knygai įvadą yra parašęs Chr. Emmet, 
Pavergtųjų Tautų draugų amerikiečių 
pirmininkas. Knygos leidėjas — Juozas 
Kapočius. K. Abr.

ATSIDARYK!

Šv. Morkus pasakoja, kad V. Jėzui, su
grįžusiam prie Galilėjaus jūros, atvedė 
gailestingi žmonės nelaimingą vyrą — kur
čią nebylį. Ir jie prašė Jėzų, kad uždėtų 
ant jo savo ranką. Jėzus įdėjo savo pirš
tus į kurtinio ausis ir seilėmis palietė jo 
liežuvį, pažvelgė į dangų ir tarė: atsi
verk! Nuo to žodžio kurčias nebylys pa
sveiko: jis girdėjo ir kalbėjo kaip reikia. 
Vienas žodis, vienas Jėzaus valios, noro 
pareiškimas grąžino jam sveikatą. Ant
ro tokio gydytojo pasaulis nežino. V. Jė
zaus žodis yra visagalis. Jis yra įsikūni- 
jusis Dievas.

Dievas

Dievas yra dvasia, aukščiausioji, ne
lygstamoji būtis, visagalis visatos kūrė
jas. nustatęs sukurtoms buitims jų veiki
mo ribas ir jiems davęs tikslus. Dievas yra 
toks tobulas, kad jo tobulumui išreikšti 
stinga mums žodžių. Panagrinėję Dievo 
savybes, galime kiek arčiau suprasti Die
vą. Savo buities atžvilgiu Dievas yra am
žinas. nekintamas, neišmatuojamas, visur 
esąs. Savo pažinimu Dievas yra visa ži
nąs: visa praeitis, dabartis ir ateitis jam 
yra žinoma, nes tai eina iš paties Dievo 
esmės, o ne iš daiktų. Savo valia ir išmin
timi jis tvarko viską, ką tik nori. Jis yra 
laisvas, niekieno neverčiamas, jam nėra 
būtina ką nors daryti. Dievo šventumas 
pa ireiškia žmonėms dieviška meile, pa
žadėjo teisingai atsilyginti kiekvienam pa
gal jo darbus. Yra gailestingas ir geras, 
neskuba bausti nusidėjėlio, bet džiaugia
si atsivertimu, nes yra pakantrus, tiesia
kalbis ir ištikimas: ką pasakė, tai įvyks. 
Savo apvaizda įvedė visatoje tvarką, nu
statė kūriniams veiklos ribas.

Šv. Povilas, mąstydamas apie Dievą, nu
stebęs rašo: „O Dievo turtų, išminties ir 
žinojimo galybe, kaip nesuprantami ir ne
susekami Jo keliai. Nes kas pažino Vieš
paties mintį? Arba kas buvo jo patarė
jas?" (Rom. 11, 33).

Ramina mus Jėzus: „Nebijokite tų. ku
rie užmuša kūną, o sielos negali užmušti, 
verčiau bijokite to. kurs gali ir kūną ir 
sielą nugramzdinti į pragarą" (Mato, 10. 
28).

Skaitykime dažniau šv. Raštą. Pažinki
me arčiau V. Jėzų, o per jį priartėsime 
prie Dievo pažinimo. Atverkime jam savo 
širdį. K. A. M.
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1919 METAI
PUSKARININKIŲ SUKILIMAS PANEVĖŽYJE

Anuomet kariuomenei apmokyti buvo 
pašaukti svetimuose daliniuose tarnavę 
puskarininkiai ir karininkai. Iš pulko kas 
mėnesį buvo išleidžiamas tam tikras skai
čius apmokytų kareivių. Juos priskirdavo 
prie dalinių, kurie vyksta į frontą. Kartą 
išvykstantiems net buvo suruošti atsisvei
kinimo pietūs. Pietų metu vadai tarė žo
dį, ir kareiviams buvo leidžiama sakyti 
atsisveikinimo kalbas. Jau atsiskaitę su 
kuopa, išvykstantieji atskiru daliniu ri
kiavosi pulko rajone ir su muzika žygiavo 
į geležinkelio stotį. Stotyje visą iaiką grie
žė muzika, kol traukinys stovėjo. Ten dar 
buvo leidžiama atsisveikinti su pažįsta
mais. pusbroliais ir broliais, štai. Maciūnų 
nuo Vaškų buvo keturi tikri broliai. Vie
nas buvo fronte sužeistas ir gulėjo Kėdai
nių ligoninėje, antras dabar turėjo išvyk
ti, kiti du liko pulke. Kai traukinys paju
dėjo, muzikantai užplėšė lietuvišką karinį 
maršą „Mes Lietuvos jaunuomenė tra ta
ta“.

Naujokus apmokius, buvo jaučiama, 
kad pulkui teks užimti barą. Kareiviai bu
vo pilnai šarvuoti. Sandėliuose ginklų ne
trūko. Bet mobilizuotieji puskarininkiai 
nerimavo, nes jautė, kad jau teks kautis 
kovos lauke. Girdi, kai mus kvietė, tai bu
vo sakoma, kad einame kareivių apmoky
ti. Mes, sako, kareivių mokyti neatsisako
me, bet į frontą nevyksime. Tai jie susita
rę parašė pulko vadui prašymą, visi jame 
pasirašė ir įteikė pulko dežuruojančiam 
raštininkui.

Mūsų 3 pėst. Vytauto pulkas neseniai 
buvo apsistojęs Panevėžyje, Smilgių gat
vėje, vokiečių pastatytuose barakuose. Čia 
buvo bataliono raštinės, pulko įgulos de- 
žuruojančio karininko būstinė ir daugu
mas kareivių. Štabas, ryšininkai, žvalgai, 
mokomoji kuopa, ūkio dalis ir pulko muzi
kantai gyveno kiekvieni atskirai. Karinin
kai gyveno privačiuose butuose.

Mūsų, kulkosvaidininkų, kuopa buvo už 
50 metrų nuo dežuruojančio karininko 
būstinės. Ji visa tilpo viename barake. 
Po tuo pačiu stogu buvo didelis rūbų ir 
ginklų sandėlis. Į sandėlį įeiti durys buvo 
iš kareivinių.

Kuopose trūko puskarininkių. Mūsų 
kuopoje jų netrūko tik dėl to, kad kuopos 
vadas kapitonas Milašius išsiugdė jų iš ei
linių. Kurie toms pareigoms tiko, tiems 
buvo duoti laipsniai net ir nebaigusiems 
mokomosios kuopos. Tik puskarininkiai 
Dobrikas ir Žvigaitis buvo tarnavę sveti
mose armijose. Pėstininkų kuopose puska
rininkiai daugiausia buvo pašauktieji, ki
ti tik eiliniais buvę svetimose armijose. 
Pastarieji buvo įkalbėti, kad ir jie kartu 
su kitais pasirašytų tą prašymą.

Mūsų kuopos vado pareigas laikinai ėjo 
leitenantas Karvelis, kuris tą dieną dežu- 
ravo pulke. Visos kuopos gavo pranešimus, 
kad prašymą pasirašiusieji puskarininkiai 
susirinktų dežuruojančio karininko būsti
nėje, o ten atvyks pulko vadas ir bus 
svarstomi su prašymu susijusieji reika
lai.

Kai mūsų kuopoj tokių nebuvo, tai kel- 
tasi nelabai skubiai. Niekas neskubėjo ka
vos atsinešti, nes iki užsiėmimų dar buvo 
geras laikas. Bet į kuopos būstinę atsku
bėjo lt. Karvelis. Kareiviai nustebo, kad

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti Ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U

taip anksti apsilankė kuopos vadas. Kar
velis, pasitaręs su viršila, pastatė prie du
rų iš vidaus dviejų kareivių sargybą. 
Jiems buvo įsakyta nė vieno neišleisti iš 
būstinės. Atėję iš kitur kareiviai turėjo 
būti internuoti iki atskiro įsakymo.

Tokių internuotų susidarė apie 10. Tarp 
tokių buvo ir mūsų kuopos keli arklinin
kai, kurie gyveno atskirai, o rytmečiais 
atnešdavo draugams iš virtuvės kavos.

Skyriai atsinešė iš sandėlio kulkosvai
džius, pasistatė būstinėje ir pasirengė ko
vai. Kiti turėjo iš sandėlio turtą sugaben
ti į būstinę ir sukrauti viduryje. Dirbo vi
si sušilę. Visi gavo kovos šovinių ir su už
taisytais šautuvais sustojo prie savo lovų, 
įtempimą didino dar ir tai, kad nebuvo 
leidžiama net kavos gerti tiems, kurie bu
vo atsinešę. Lt. Karvelis įlėkdavo, pasi
šnekėdavo su viršila ir vėl išlėkdavo. Taip 
įtemptai belaukiant, lt. Karvelis pranešė, 
kad turintieji gali gerti kavą, bet priva-
lo nepadėti šautuvų. Kareiviai dalijosi at
sineštąja kava, ir įtempimas sumažėjo.

Pirmieji į rajoną buvo iššaukti kareiviai 
be kulkosvaidžių. Jiems buvo duotas įsa
kymas apsupti dežuruojančio karininko

Lietuviai socialdemokratai
Lietuviai socialdemokratai pokarinėje 

lietuvių išeivijoje niekuomet nebuvo labai 
gausūs. Tiesa, pirmaisiais pokario metais 
dar Vokietijos stovyklose ir vėliau, nuo- 
latiniau kuriantis kitur, socialdemokratų 
būriavimasis dar buvo, palyginti, gana pla
tus. Vokietijoje pokaryje buvo įkurta ir 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos Užsie
nių Delegatūra, išsivystė organizacija, 
ypač aktyviai reiškėsi Socialdemokratinis 
Jaunimas, kurį sudarė daugiausia studen
tija, kurį laiką ėjo net „Jaunojo Socialde
mokrato“ žurnalas.

Vėliau atskiros lietuvių socialdemokra
tų organizacijos kūrėsi Anglijoje, Kana
doje, Australijoje, o JAV socialdemokra- 
tiškos pakraipos naujieji ateiviai glaudė
si prie senų tradicijų Amerikos lietuvių 
socialdemokratų — Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Draugijos. Pastaro
ji draugija jau eilę metų leido savo žur
nalą „Darbą“, kurį netrukus redaguoti 
pradėjo vienas iškiliausių lietuviškosios 
socialdemokratijos vadų Steponas Kairys.

1953 -1958 metai, matyt, laikytini už
sienių lietuvių socialdemokratų klestėji
mo laikotarpiu. Apie „Darbą“ susispietė 
pajėgus jaunesniosios ir viduriniosios kar
tos lietuvių intelektualų būrys, kuris 
„Darbą“ iškėlė į vieną geriausių mūsų 
žurnalų aplamai. Deja, įvyko nuomonių 
skilimas, gal buvo padaryta ir neapgalvo
tų netaktų, ir tas jaunųjų intelektualų bū
rys atitrūko nuo organizuotosios lietuvių 
išeivių socialdemokratijos, o „Darbas“ jo 
leidėjų buvo numarintas.

Užsienių lietuvių socialdemokratų drau
gijos pastoviau neišsilaikė nė kituose kraš
tuose: jos kūrėsi ir užgesdavo. Taip buvo 
Australijoje, Anglijoje, Vokietijoje. Lon
done prieš kurį laiką dar aktyviai reiškė
si Lietuvių Darbiečių Grupė, bet pasta
ruoju metu ir šios grupės veiklos nebe- 
pastebima.

Šitokio pasyvėjimo priežasčių, tur būt. 
buvo ne viena. Lietuvių išeivijos daugu
ma aplamai yra perdėm konservatyvi, į 
kairesnius susigrupavimus žiūrinti su aki
vaizdžiu nepasitikėjimu. Antra vertus, vi
soje lietuviškoje išeivijoje vis ryškėjantis 
nuomonių ir vertinimo skirtumas tarp se
nosios ir jaunesniosios kartos yra itin ryš
kus ir bene aštriausiai išryškėjęs social
demokratuose. Kone visa dabartinė vidu
rinioji karta nuo senesniųjų vadovauja
mos socialdemokratų veiklos pasitraukė, 
išsisklaidė, o savo organizuotos veiklos 
taip, deja, ir neišvystė. Pastarieji kelioli
ka metų iš tiesų tebuvo vegetavimo laiko
tarpis užsienių lietuvių socialdemokratuo
se: kadaise buvę socialdemokratiški Ame
rikos lietuvių laikraščiai palaipsniui nu
stoja savo idėjinio veido, o išsilikusios or
ganizacijos dažnai neišsikapsto iš 19 am
žiaus stiliaus veiklos metodų ir galvosenos.

Tačiau dabartinis lietuvių jaunimas 
svetur, ypačiai ne Amerikoje, rodo vis di
desnį susidomėjimą ir palankumą social
demokratinei minčiai. Tai. be abejo, visa
me pasaulyje jaučiamo jaunimo kairėjimo 
išdava, bet, antra vertus, jaunesniųjų už
sienių lietuvių dėmesys socialdemokratijai 
turi ir grynai lietuviškų priežasčių. Jau
nesnieji vis kritiškiau vertina senosios 
įsibėgėjusios veiklos būdus ir pagaliau pa
tys nori ieškoti savosios veiklos išraiškos 
bei priemonių. Savaime būdami kairūs, 
jie ir linksta prie socialdemokratu, ypačiai 
kad senesniųjų veikėjų gretos palaipsniui 
retėja.

Tad neatsitiktinai liepos 13-14 d.d Bad 
Godesberge įkurtosios Vokietijos Lietuvių 
Socialdemokratų Draugijos steigiamajame 
suvažiavime bent pusė dalyvių buvo jau

būstinę. Tada į rajoną išgabeno kulkosvai
džius. Trys saugojo apsuptąją būstinę, o 
kiti buvo nukreipti į kuopų būstinių du
ris. Kuopų kareiviams įsakyta laikytis ka
reivinėse, nesibūriuoti rajone ir nesine- 
šioti šautuvų. Jei kas bus pamatytas su 
šautuvu, tai bus nušautas be įspėjimo.

Nieko neįleido ir neišleido iš dežuruo- 
jančiojo būstinės, kur buvo susirinkę apie 
60 puskarininkių. Antro bataliono vadas 
tarėsi su suimtasiais, telefonu susisiekda
mas ir su pulko vadu. Lt. Karvelis tikrino 
susirinkusiųjų sąrašą ir laukė pulko vado. 
Atvyko ir pulko vadas, bet su suimtaisiais 
atsisakė kalbėti. Jis apkaltino puskarinin
kius. kad jie sulaužė karinę drausmę. Pul
ko vadas vaikštinėjo rajonu, o lt. Karvelis 
šaukė pavardėmis, iškviestuosius po vieną 
mūsų kareiviai .vedė į mūsų buvusį kam
barį, kur dabar buvo speciali daboklė.

Mūsų kuopa ėjo sargybą prie suimtųjų. 
Kitų kuopų nekvietė, nes nepasitikėjo.

Per savaitę buvo pravestas tardymas. 
Daugumas suimtųjų buvo grąžinti į tas 
pačias ar kitas kuopas. Bet baigusieji mo
komąsias komandas grandiniai jau buvo 
užėmę jų vietas, jiems teko žemesnės pa
reigos. Apie 20 buvo išsiųsti į Kauną kar- 
tu su lenkų belaisviais.

Tuo ir baigėsi Panevėžio puskarininkių 
sukilimas, numalšintas dabartinio sovie
tinio generolo Karvelio.

Šatcikis

ni žmonės, kurie organizuotoje politinėje 
veikloje, tur būt, aplamai pirmą kartą da
lyvauja. Naujosios draugijos valdyboje ir 
taryboje taip pat, atrodo, vyrauja jaunes
nieji, o tai jau daug žada ateičiai, nes, sa
vo tarpe derindami nuomones, jie įsisa
vins ne vien tiktai visuomeninio darbo 
plonybių, bet tuo pačiu gyvenimiškai per
gyvens ir dialektikos praktiką. Ateitis 
šiaip ar taip juk priklauso jaunimui...

Naujoji Socialdemokratų draugija keti
na leisti savo informacinį leidinį, aktyviai 
įsijungti į Liet. Bendruomenės apylinkių 
veiklą, studijuoti dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir gvildenti ryšių su Lietuva klausi
mą. Tai vis sveikintini ir remtini užsimo
jimai, ir tereikia viltis, kad jie neliks tik 
gražiais planais.

Steigiamąjį Vokietijos Lietuvių social
demokratų Draugijos suvažiavimą laiš
kais ir telegramomis sveikino Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Užsienių Delega
tūra, Amerikos Lietuvių Socialdemokratij 
Sąjungos Centro Komitetas, New Yorko 
Lietuvių Darbininkų Draugija, Londono 
Lietuvių Darbiečių Grupė ir vienminčiai 
bei bičiuliai iš Londono, Stuttgarto, Ber
lyno. Augsburgo, Huettenfeldo, Luebecko.

O. K.

SJiaitytejti Caisdai
KADA JAUNIMO SKYRIAUS 

REDAKTORIAI IŠMOKS?

Jau keliais atvejais buvo įspėti Jaunimo 
skyriaus redaktoriai bei korespondentai, 
kad jų aprašomieji dalykai yra iškreipti.

Štai ir vėl E. L. Nr. 32 žinioje „Skautai 
Londone" rašoma, kad iš šiaurinės Angli-
jos atvyko skautai. Nejaugi Derbys. Not- 
tinghamas ir Stoke-on-Trentas yra šiauri
nėje Anglijoje?

Toliau rašoma, kad nuvyko į Lietuvių 
klubą rytiniame Londone.

Turiu pasakyti, kad rytiniame Londone 
nėra jokio Lietuvių klubo, o yra Sporto ir 
Socialinis klubas. Jis turi tą vardą nuo se
nų laikų. Tai išeina, kad skautai atvyko į 
Sporto ir Socialinį klubą, kur jiems klubo 
vadovybė suruošė vakarienę.

Daugeliu atvejų jaunimas mini kažin 
kokius rytų ir vakarų klubus ar lietuvius. 
Nežinau, kodėl jie tai daro. Daugumas lon- 
doniečių žino, kad yra grupė žmonių, kurie 
nori padalyti Londoną ir jo lietuvius į 
kažkokius rytinius ar vakarinius. Susidaro 
nuomonė, kad ta grupė, tur būt, Jaunimo 
skyriaus redaktoriams pataria taip rašyti.

Jeigu norima, kad jaunimas ateitų ir pa
siruoštų užimti mūsų vietas, tad nemoky-

NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Budreckis — The Lithuanian Natio
nal Revolt of 1940. Kaina 35 šil.

O. Nendrė — Aidas tarp dangoraižių. 
Romanas. 43 šil. 6 penai.

V. Vo'.ertas — Sąmokslas. Premijuotas 
romanas. 32 šil.

J. Jankus — Peilio ašmenimis. Drama. 
35 šilingai.

P. Žilys — Suomių - SovietiĮ karas. 32 š.
Dambriūnas ir kiti — Introduction to 

Modern Lithuanian. 40 pamokų išmokti 
angliškai skaitantiems. lietuvių kalbos 
gramatika. 66 šilingai.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: DAINORA. 14 Priory Rd., Kew, 

Surrey.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

esu įpratęs maža kuo stebėtis, ką žmo
gus padaro. Žmogus juk pilnas visokiau
sių galimybių ir išrokavimų. Vakar jis ga
lėjo būti kairus, o šiandien išvirsti į kraš
tutinį reakcionierių. Vakarykštis reakcio
nierius staiga pasidaro revoliucionierium. 
Tokiais atvejais jeigu kas būna įdomu, tai 
tokio persivertėlio motyvai, tai, kuo jis 
savo pasikeitimą grindžia.
Kartais, žinoma, tie motyvai būna aiškūs. 

Pavyzdžiui, du plačiai žinomi anglų rašy
tojai iš kairiųjų ėmė ir išvirto į dešiniuo
sius. Kol jie buvo dar nežinomi ir netur
tingi, tai kairumas buvo jiems ne liga, bet 
sudėtinė gyvenimo dalis. Dabar pinigas 
jau plaukia jų kišenėn, važinėja jie pra
bangiais automobiliais, dėl to visuotinesni 
socialiniai pasikeitimai jiems nieko kita 
nežada, tik užduoti per išsipūtusią kiše
nę.

Bet ir mane stebina, pavyzdžiui, graikas 
Karamanlis, ilgametis buvęs Graikijos 
ministeris pirmininkas. Tiesa, jis buvo pa
kankamas dešinysis, bet jo laikais kraštas 
vis dėlto, kaip sakoma, tvarkėsi demokra
tiškai. Karininkų įvykdytasis perversmas 
su opozicija koncentracijos lageriuose 
jam. tur būt, nelabai prie veido. Jis ir gy
vena ne Graikijoje, o Paryžiuje. Jis buvo 
net pasiryžęs kartu su kitais svetur gyve
nančiais graikais viešai pasmerkti konsti
tucijos projektą, kurį paruošė karininkai.

Staiga atvažiavo pas Karamanlį delega
cija, paprašė jį nepasirašinėti jokių smer
kimų ir pasiūlė ministerio pirmininko vie
tą. Karininkų valdžiai reikia civilio mi
nisterio pirmininko, nes amerikiečiai ki
taip neduos pinigų. Bet mane stebina Ka
ramanlis, ne karininkų valdžia ir ne ame
rikiečiai. Stebina tas staigus jo nusistaty
mo pasikeitimas.

# * *
Nuo Nigerijos atsiskyrusioje ir karo su

spaustoje Biafroje, paviršutiniais apskai
čiavimais ar spėliojimais, kasdien badu 
miršta apie 3000 žmonių.

Ar lygiai tiek kasdien ir numiršta, ar 
tokiam skaičiui gauti reikia savaitės ar 
mėnesines sumas dalyti iš dienų skaičiaus, 
tai mums, tur būt, nesvarbu.Mums šįkart 
gali net ir nerūpėti, kiek nuoširdūs yra Ni
gerijos ir nuo jos atskilusios Biafros va
dai, dėl kurių tiek žmonių turi kentėti ir 
mirti baisia mirtim. Tur būt, kad vadų 
ambicijos didesnės už juos pačius net ke
leriopai!

kime jo tų nesąmonių, kurias keletas lon- 
doniečių turi apie kažkokius rytus ir va
karus. Jei taip bus daroma, tai ir jaunimas 
pradės skirstytis kažkokiais rytiniais ir va
kariniais. Londone gyvenantieji lietuviai 
nuo seniau ir po II Pasaulinio karo atvykę 
nenori būti pravardžiuojami, o ta siaura 
grupė, kuri bando sudaryti rytus ir vaka
rus, tegu vadina save kaip nori, bet ne
pravardžiuoja mūsų.

Jei Jaunimo skyrius ir toliau bus veda
mas taip, kaip dabar, tai dalis jaunimo 
juo pasibaisės. Šis skyrius turi būti teisin
gas ir žiūrėti į jaunimo gyvenimą be jokių 
skirtumų. Tada šis skyrius bus tik spindu
lys mūsų jaunimo gyvenime. To aš jiems 
linkiu.

S. Kasparas

DU NAFTOS GRĘŽINIAI

Apie naftą Lietuvoje rugp. 1 d. Tiesa 
praneša, kad „Dabar jau du gręžiniai 
Gargždų apylinkėse gali kasdien pateikti 
liaudies ūkiui dešimtis tonų juodojo auk
so“.

Iš kitų prasitarimų jau žinoma, kad tas 
„auksas“ net nelabai ir juodas. Lietuvoje 
gaunamoji nafta esanti palyginti švari ir 
gali būti vartojama dyzeliniams motorams 
varyti nevalyta. Tad iš Gargždų gręžinių 
tekanti nafta esanti naudojama Lietuvo
je. Bet tai nereiškia, kad iš Lietuvos že
mės gaunamoji nafta yra kokia nors Lie
tuvos nuosavybė. Lietuva, paversta tik 
priklausoma respublika, neturi savo že
mės nuosavybės.

Tad, jei gaunamoji nafta sunaudojama 
čia pat netoliese, tai tas reiškia, kad ati
tinkamai mažiau naftos reikia atsivežti iš 
kitur.

Savininkiškas naftos šeimininkas yra 
Sovietų Sąjungos geologijos ministerija. 
Ji teigiamai įvertino faktą, kad ir Lietu
voj jai atrastas naujas naftos šaltinis, ir 
atradėjams davė... raudoną vėliavą, prie 
kurios pridėjo ir (nepaminėto dydžio) pre
miją. (E)

lH

Bet mirti pasmerkti pirmiausia yra vai
kai, kuriais nebėra kas rūpinasi. Kur dar 
gyvi ir pajėgūs judėti tėvai, tai jie iš pa
skutiniųjų stengiasi ir vaikams padėti. 
Jie patys parenka ar turguj nusiperka di
delių musių, kurios, sako, turi riebalų. 
Turguj, be to, pardavinėjami driežai ir 
žiurkės.

Mus, dažnai sergančius dėl persivalgy- 
mi, tokie dalykai, aišku, gąsdina. O ten 
padėtis be išeities.

* * *
Kartais mano dėmesį patraukia skelbi

mai anglų laikraščiuose, šįkart nuo pra
džios iki galo perskaičiau net du. Nusibo
do man skaityti politines pranašystes, tai 
griebiausi skelbimų.

Viename jų Harrods parduotuvė siūlo
pirkti indams plauti mašiną. Girdi, kai
nuoja tik 78 svarų ir 15 šilingų. Kam 
jums, sako, vargti? Pavalgote, apsunksta- 
te, o paskui dar terliokis — plauk indus. 
Mašinoje indai patys išsiplaus, tik mokė
kite pinigą!

Gražu, kad tiek daug gali pinigas! Gal 
ateis toks laikas, kai užgimsi, užaugsi, pa
sensi ir numirsi be jokio darbo, jei tik pi
nigų turėsi.

Kitame skelbime didysis anglų dienraš
tis „Times“ įrodinėja, kad jis nėra angliš
ka „Pravda“, kaip Frostas jį pavadino. Jo 
leidėjas Walteris jau 1789 m. buvęs nu
baustas 50 svarų bauda ir mėnesį kalėti 
už kritikavimą karališkųjų giminių. Laik
raštis kritiškai pasisakęs prieš daugelį vy
riausybių.

„Pravda“, žinoma, niekada nebuvo nu
bausta, nes nekritikavo nei karalių, nei 
vyriausybių.

* * *
Atvažiavo į Londoną apie 200 ukrainie

čių, daugiausia jaunų ir turinčių piliety
bę. susirinko prie sovietų atstovybės reikš
ti protesto prieš areštus Ukrainoje. Be- 
protestuojant kilo triukšmas, buvo apdau
žyti atstovybės langai, policija keliolika 
ukrainiečių - piliečių suėmė, o Maskva 
paskelbė, kad su policijos žinia visa tai 
buvę padaryta, ir britai, sako, dabar dėl 
to kaltinimo tik juokiasi.

Esminis dalykas čia, be abejo, yra ne 
tas juokas ar anas kaltinimas, bet būdas, 
kurį ukrainiečiai pasirinko, kad jie būtų 
išgirsti. Matyt, suprasdami, kad gali būti 
triukšmo, jie pilietybės neturinčių net ne
pasiėmė su savim drauge. Vadinas, ukrai
niečiai moka pasiskirstyti darbus.

Tavo Jonas

Duodama 
naudotis

Liepos 26 d. Vilniaus laikraščiuose pa
skelbtas Sovietų Sąjungos (ir sąjunginių 
respublikų) žemės įstatymo pagrindų pro
jektas. Iš esmės pagrindai nesiskiria nuo 
ligšiol galiojančių nuostatų, tik jie smul
kiau nustato žemės įvairiems tikslams 
naudojimo tvarką ne tik kaimuose, bet ir 
miestuose ir kitokio tipo gyvenvietėse. 
Svarbiausias nuostatas pasilieka — „Že
mė Tarybų Sąjungoje yra išimtinai val
stybės nuosavybė ir suteikiama tik naudo
tis". Dar būdingiau, kad „visa žemė Tary
bų Sąjungoje sudaro vieningą valstybinį 
žemės fondą", kurio vyriausias šeiminin
kas yra centrinė Sovietų Sąjungos valdžia. 
Vadinamųjų respublikų, valdžioms palie
kama teisė spręsti tik smulkesniuosius že
mės paskirstymo klausimus, „jeigu jie ne
priklauso TSR Sąjungos kompetencijai“. 
O ta kompetencija išplaukia iš konstituci
joj numatytos centrinės valdžios kompe
tencijos, kuri apima beveik viską. Naudo
damasi šia kompetencija, Maskvos valdžia 
kiekvienu metu gali paimti savo reika
lams bet kurį žemės plotą Lietuvoje (te
gu ir kam nors jau duotą „amžinai“ nau
dotis) ir statyti sau reikalingas jėgaines, 
fabrikus, karinius įrengimus ir ką tik no
ri. Žemės gelmių, miškų ir vandenų nau
dojimą tvarko specialus įstatymas, kuria
me Maskvos valdžios nuosavybė atskirai 
apibūdinama.

šie žemės paviršiaus naudojimo nuo
statų pagrindai palieka nepanaikintą so
dybinių sklypų davimą šeimoms arba „ko
lūkiniams kiemams". Sklypai numatomi 
ne tik tiesiogiai kolchozuose dirban
tiems, bet ir kitiems, gyvenantiems ne 
miestuose (kaimų mokytojams, gydyto
jams, prekybos ar kitokių įmonių darbi
ninkams ir tarnautojams). Sodybinių 
sklypų dydis šiuose „pagrinduose“ nemi
nimas. Kolchozuose dirbantiems tas dydis 
numatomas kolchozo įstatuose, kurių 
standartinio pavyzdžio naujas projektas 
dar rengiamas Maskvoje. „Kaimo inteli
gentams“ sklypų dydį tūri teisę nustatyti 
respublikinės valdžios (dabar tos normos 
yra 15 - 25 arai). (E)
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DIDYSIS SĄSKRYDIS

Keliu ir keleliu, vieškeliu ir takeliu ro
dyklės iš visų pusių rodo į Nottinghamą, į 
ten auksinio jubiliejaus proga rengiamąjį 
didįjį Anglijos lietuvių sąskrydį, kuris 
įvyks rugpiūčio 31 d., G.30 vai., 30 Bentinck 
Rd., Ukrainiečių salėje.

Kreipiamės į visus DBLS skyrius, į vi
sas tautines partijas, organizacijas ir so
cialinius klubus bei pavienius asmenis, o 
ypač į mūsų jaunąją kartą, ir kviečiame 
dalyvauti.

Kurie buvote nepažįstami, tenai susipa
žinsite. Kurie ilgai nebuvote susitikę drau
gų, tenai susitiksite. Salė puiki, vietos 
daug visiems.

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba

SVEIKINIMAS RĖMĖJAMS IR 
VISUOMENEI

Anglijos ir Vokietijos rajonų lietuviai 
skautės ir skautai, stovyklavusieji Vokie
tijoje, atsiuntė rėmėjams ir visuomenei 
iškilmingą sveikinimą.

Sveikinimas pasirašytas vadų ir stovyk
lautojų.

BRADFORDAS
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ

Bradfordo Vyties klubas rengia ekskur
siją į lietuvių sąskrydį Nottinghame.

Išvykstame iš 5 Oak Vilias šeštadienį, 
rugpiūčio 31 d., 2 vai. popiet. Norintieji 
dalyvauti kreipiasi į Trašką.

MANCHESTERIS
VYDŪNO MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba stovyklą Vokietijoje vainikavo 
rugpiūčio 24 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ruošia 
paskaitą apie Vydūną.

Paskaitą skaitys kun. A. Putcė.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra

šomi kuo gausiau dalyvauti ir praleisti ke
letą valandų lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba
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I MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
S =

1 Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
| siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

i Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
| ypač naudingi jūsų giminėms: |

1 VASARINIS 19G8. 1:

g Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 31 jardo vilnonės ang- 
= liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3J jardo vilnonės medžiagos 
g moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš-
g kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
E kojinių. =

| Kaina £25.0.0. |

į VASARINIS 1968. 2:

g Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, .3 j jardo 
E angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
E nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
=. itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.
| Kaina £27.10.0. |
g Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
g siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
= kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
E Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš- 
g kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai- 
g Joninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. =

| BALTIC STORUS LTD.
1 (Z. JURAS) |
g 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. |
| Tel. SHO 8734.
E Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
g siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
| kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
= supirktuosius siuntinius.
i i

s Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income
f Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
| Income Tax klausimais. |g Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. g
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JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

VISAPUSIŠKAS ATSIGAIVINIMAS

Dviejų savaičių atostoginė stovykla prie 
Židinio dalyviams paliko nostalgiškų pri
siminimų. Stovyklai sumaniai vadovavo 
A'lf. Savickis iš Australijos ir Norb. Vogt, 
vokietukas, išmokęs lietuviškai. Jiedu yra 
šv. Kazimiero kolegijos Romoje studen
tai.

Nepaprastai daug pagelbėjo kun. prof. 
J. Duoba iš Romos. Jis 3 sekmadienius at
laikė liet, pamaldas, o šiokiadieniais jau
nimą nuveždavo į tolimas ir artimesnes 
grožybes. Pamaldose atostogininkai giedo
jo dvejas naujausias lietuviškas mišias. 
Vargonavo A. Savickis ir P. Viržintas. 
Dviejuose sekmadieniuose jaunimas su
rengė meninį pasirodymą liet, visuomenei. 
Dainavo chorelis, A. Savickio paruoštas, 
kuris dar solo ir duetu su N. Vogt užtrau
kė linksmų liet, dainų, deklamavo P. Vir
žintas ir A. Savickis Švalkaus ir Putino 
poezijos. Įvairiais instrumentais skambi
no minėtieji vargonų žinovai, P. Adomai
tis, J. Maziliauskas, A. Jurkšaitis, R. Vė
jelis ir J. Vėjelis. Trumpus padėkos bei 
paskaitos žodelius tarė direktorius ir sve
čias kun. Duoba. Ekrane sužibo gausių 
lietuviškų vaizdų.

Šiokiadieniais lituanistiniai. religiniai 
dalykėliai, žaidimai - sportas, Šekspyro. 
Byrono gyvenviečių, žavių parkų, įdomių 
žvėrynų, muziejų, pilių lankymas, įvairu
mai prie upės, jūros patraukliai užpildė 
valandas. Nenuostabu, kad dėl viso to jau
nimėlis norėjo bent kita tiek ilgiau pasi
likti. Deja, reikėjo skirtis... Iki rudens ar 
kitos vasarėlės.

Židinio vadovybė liko tikrai dėkinga vi
siems, jaunimo atgaivą parėmusiems.

ATVIROS DURYS

Židinio durys nebūna jaunimui uždaros 
ir atostogose. Anglijos skautai jubiliejinę 

Židinyje
kavute, žymenų įteikimu ir s. B. Zinkaus 
bei K. Bivainio prakalbomis.

Rugpiūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d. čia ren
kasi buvę saleziečių auklėtiniai ir židinie- 
čiai pabendravimui ir maldai už tėvynę.

O jau rugsėjo 4 d. durys vėl atsiveria 
mokslams ir kitai veiklai.

APIE K. STEPONAVIČIŲ IR PARODĄ

Suruošęs kiek anksčiau tautodailės dir
binių ir kitokių dailenybių parodą Man
chesterio ir apylinkių lietuviams, paskui 
gavęs kuriam laikui vietos tiems ekspona
tams Eccles miesto muziejuje, Kazys Ste
ponavičius dabar gavo patalpas ir plates
nę parodą suorganizavo ir tuo anglų dė
mesį patraukė Salfordo miesto muziejuje.

Ta proga ten net du vietiniai laikraščiai 
atžymėjo ir jį ir parodą.

Eccles and Patricroft Journal rugpiūčio 
1 d. numeryje nurodo, kad tame mieste 
gyvenąs K. Steponavičius jau daug metų 
stengiasi vis gyvą palaikyti domėjimąsi 
savo gimtojo krašto Lietuvos senaisiais 
dirbiniais ir tautodaile. Atžymima ir jo 
dabar Salforde suruoštoji paroda.

Salford City Reporter rugpiūčio 9 d. pa
skyrė žymiai didesnį straipsnį ir pašnekė
jo apie lietuvius Anglijoje, apie jų savitos 
kultūros dalykus, parodų ruošėją K. Ste
ponavičių ir parodos dalyvius ir ekspona
tų duodamąjį įspūdį.

Nurodęs, kad K. Steponavičius visame 
krašte tarp lietuvių rinko eksponatus, šis 
laikraštis šitaip aptaria parodos daromą
jį įspūdį: „Rezultatas yra didelio patrauk
lumo paroda, žvilgsnis į žemės ūkio pasau
lį, visiškai skirtingą nuo mūsiškio pramo
ninio, trumpai sakant, žvilgsnis į „pieno 
ir medaus1’ žemę, kur labai stiprus natū
ralių dalykų pajutimas“.

Po pluoštą žinių pateikiama apie paro
doje su paveikslais dalyvaujančius P. Bū
gai liškį, G. Grigą ravičiūtę - Johnstonienę. 
V Jokūbaitį ir M. Barą.

Aptariant medžio darbus ir drožinėji
mus, rašoma: „Didžioji tų darbų daugumą 
yra K. Steponavičiaus, kuris, be kitų daly
kų, yra pateikęs puikią medinę mozaikos 
būdu pagamintą dėžutę brangenybėms su
dėti. apvalios formos drožinių tradicinė
mis lietuviškomis temomis ir didelį lietu
viškos sodybos modelį. Kiti darbai yra F. 
Ramonio. tarp kurių matome įdomių rel
jefų ir fanerinių dalykų, ir J. Adamonio, 
tarp kurio drožinių yra puiki Vilniaus Die
vo Motina. Jokūbaitis yra davęs darbų re
liginėmis temomis“.

Dėl tekstilės gaminių rašoma: „Labai 
įvairus tekstilės skyrius, kuris parodo vi
są rankomis gaminamosios medžiagos ke
lią, pradedant verpimu ir baigiant jau iš
austa medžiaga. Reikšmingas dalykas — 
lietuviškas moters drabužis su visais prie
dais... Daugumas eksponatų yra K. Minu
tės, B. Snabaitienės ir J. Navicko".

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — rugp. 25 d„ 1 vai. 
BRADFORD — rugsėjo 1 d.. 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 25 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje. Metinės pamaldos už 
a.a. Liudvikos Strumskienės sielą. Po jų 
bus pašventintas antkapinis paminklas. 

MANCHESTER — rugpiūčio 25 d„ 11 vai. 
ECCLES — rugsėjo 8 d„ 12.15 vai.
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IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

JAUNIMUI

PHP ULIARiosios rur SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

*1. Mony, Mony
— Tommy James & The Shondells 

2. Fire — Crazy World of Arthur Brown 
*3. Help Yourself — Tom Jones
4. This Guy's in Love — Herb A.pert 

*5. I Close My Eyes and Count to Ten
— Dusty Springfield

6. Mrs. Robinson — Simon & Garfunkel
7. Sunshine Girl — Herman's Hermits
8. Last Night in Soho — Dave Dee & Co.
9. I Pretend — Des O Connor

*10. Days — The Kinks

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

I Say a Little Prayer
— Aretha Franklin

JAUNIMO MINTYS
EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos lietuvių jaunimo sekcija ruo
šėsi šiam suvažiavimui rūpestingai. Apie 
jį buvo tariamasi ištisus metus, įvairiose 
vietovėse buvo daryti vietinio pobūdžio 
suvažiavimai, kurie turėjo jaunimą pa
skatinti didžiajam susitikimui Vasario 16 
gimnazjoje.

Liepos 28 d. iš viso suvažiavo 60 asme
nų, iš kurių 10 tebuvo trumpalaikiai sve
čiai. 43 nuolatiniai suvažiavimo dalyviai 
buvo iš Vokietijos, 3 iš Australijos, 2 iš 
JAV. po 1 iš Anglijos, Italijos ir Šveicari
jos. Buvo 30 vyrų ir 21 mergina. Vakare 
katalikams pamaldas atlaikė tėv. P. Ur- 
baitis, kuris atsitiktinai buvo stabtelėjęs, 
keliaudamas per Europą, o pamokslą pa
sakė diakonas Jonas H. Šulcas. Evangeli
kų pamaldas laikė kun. J. Urdzė.

Suvažiavimą atidarė Jaunimo sekcijos 
pirmininkas kun. Vingaudas Damijonai
tis, pasveikindamas susirinkusius, prista
tydamas moderatorių, paskaitininkus, or
ganizatorius ir svečius. Sekė eilė sveikini
mų. Galiausia kiekvienas dalyvis prisista
tė pats, pasisakydamas, iš kur esąs, ką 
veikiąs.

Liepos 29 d. prasidėjo paskaitos. Mode
ratorius kun. Bronius Liubinas paaiškino 
suvažiavimo studijinį planą ir pirmajai pa
skaitai pakvietė dir. V. Natkevičių. Jo te
ma — lietuviškojo jaunimo problemos Va
karuose. Buvo mestas žvilgsnis į bendrą
sias jaunimo problemas, ypač išryškinant 
revoliucini polėkį. Nagrinėtos nepasiten
kinimo apraiškos ir priežastys. Patarta 
rinkti tiesos grūdus iš visur. Pabrėžtas 
jauno žmogaus noras būti ne veiklos ob
jektu, o partneriu. Toliau pereita prie lie
tuviškojo gyvenimo problematikos — nu- 
tautimas, aplinkos įtaka, šeimos kūri
mas, įsijungimas į lietuvių visuomenės 
gyvenimą, santykiai su tauta. Vienas iš 
įdomesnių pasiūlymų — stengtis savo gy
venamajame krašte tapti tautine mažuma. 
Į klausimą, ar lietuvybė apsimoka, atsa
kyta: materialiai ne, moraliai taip. Su pa
skaita buvo susietos diskusijos, kuriose, 
po vyresniųjų provokacinių užsipuolimų, 
gyvai dalyvavo jaunieji.

Liepos 30 d. paskaitą laikė Stasys Lozo
raitis jr. iš Italijos. Jis klausytojus perkė
lė į Lietuvą, nurodydamas, kokioje ūkinė
je ir dvasinėje būklėje ji dabar gyvena, ir 
tame fone išryškindamas Lietuvos jauni
mo problemas. Jaunimas esąs giliai lietu
viškas. Tas lietuviškumas nėra romanti

LENKIJOS LIETUVIAI
Liepos pabaigoje Vilniuje lankėsi kele

tas lietuvių iš Seinų apylinkių, o taip pat 
ir lietuvių visuomeninės kultūrinės drau
gijos Wroclawo (buv. Breslau) skyriaus 
pirmininkas Vytautas Markavičius. Gimęs 
augęs Vilniuje, tik 1946 m. baigęs Vilniu
je, kaip jis pats sakosi, Vytauto Didžiojo 
gimnaziją ir išvykęs į Wroclawa, į Poli
technikos institutą, kurį baigęs ir pasili
kęs ten pat gyventi. Pasikalbėjime su Tie
sos korespondente pateikė apsčiai žinių 
apie lietuvius Lenkijoje.

— Lenkijoje šiuo metu gyvena daugiau 
kaip 20 tūkstančių lietuvių. Įvairiais ke
liais jie čion atvyko. Vienų gimtinė Lenki
joje, kiti karo keliais atklydo, treti — žmo
nos ar vyro atvadinti. Didžioji Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių dauguma susibūrusi 
Balstogės vaivadijoje. Seinuose. Čia pa
laidotas lietuvių rašytojas Antanas Bara
nauskas. Seinuose gyvena apie 12.000 lie
tuvių. Čia ir yra centras Lietuvių visuo
meninės kultūros draugijos, kuriai vado
vauja Algirdas Skripka. Lietuvių galima 
sutikti Varšuvoje, Vroclave. Šcecine, 
Gdanske. Sopote ir kituose Lenkijos mies
tuose bei kaimuose.

— Lietuvių visuomeninei kultūros drau
gijai priklauso apie 2.000 narių. Draugija 
turi du skyrius — Varšuvoje ir Vroclave, 
o taip pat 43 lietuvių visuomeninės kultū
ros ratelius Suvalkuose, Balstogėje, Liub
line, Šcecine, Slunske ir kt. Draugija turi 
savo leidinį lietuvių kalba — laikraštį 
„Aušrą“, kurį redaguoja Zigmundas Sto- 
berskis. Draugijos Vroclavo skyriui pri
klauso 110 narių.

— Vroclavo centre priešais rotušę įsi
kūrusi lietuviška seklyčia, Vroclavas, Ry- 
nek 7.

— Seklyčia — tai tartum mažutė Lietu
vos salelė Lenkijoje. Pravėrus jos duris, 
prieš akis atsiveria Vilniaus panorama su 
Gedimino kalno papėdėje boluojančia ka
tedra. Seklyčios lankytojai nuolatos gali 
susipažinti su lietuvių dailininkų darbi.) 
reprodukcijomis. Kas mėnesį keičiama 
ekspozicija. Seklyčioje visada galima ras
ti naujausius Lietuvos (..LTSR“. E.) laik
raščius ir žurnalus, pasiskaityti lietuviš
ką knygą. Turime daugiau kaip 600 tomų 
lietuviškų knygų bibliotekėlę. (Išeivijos 
laikraščiai ar knygos į Lenkiją patenka 
labai sunkiai ir retai. Lenkijoje cenzūra 
šiuo atžvilgiu nenusileidžia rusiškajai. E.).

— Vroclave gana populiarus mūsiškis 
lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis 
„Vilnelė“. „Vilnelė“ ne kartą su pasiseki
mu koncertavo Vroclavo teatruose, su dai

ka, o konkretus ryžtas. Gražiai esanti iš
vystyta jaunimo saviveikla su aukštos ko
kybės dainų ir šokių vienetais. Jaunimą 
labai erzina nuolatinė propaganda, kurios 
veidmainiškumas lengvai atpažįstamas. 
Prie sovietinių varžtų jaunimas nepripra
to. Kiekviename žingsnyje jaučiamas ty
lus pasipriešinimas, dėl to galima kalbėti 
apie dvigubą egzistenciją — oficialią ir 
privačią. Stiprokai reiškiasi alkoholizmas. 
Ateina mados iš Vakarų, bet mažai žino
ma apie lietuvių jaunimą laisvajame pa
saulyje. Ryšiai su Lietuva labai svarbūs. 
Bet jie neturi pripažinti sovietinės okupa
cijos nei prie jos pripratinti. Neturi silp
ninti tautinės dvasios ir atsparumo kraš
te ir užsienyje. Neturi griauti išeivijos po
litinės ir kultūrinės padėties, neturi skal
dyti mūsų visuomenės. Paskaita baigta 
raginimu neužmiršti Lietuvos, jai sudėtų
jų aukų. Lietuva nėra kapinynas, o gyvas 
kraštas. Sekusiose diskusijose mintys dar 
buvo išryškintos ir konkretizuotos.

Liepos 31 d. paskaitininkas diakonas J. 
H. Šulcas kalbėjo apie visuotines jaunimo 
problemas, išeidamas iš madingųjų jauni
mo ideologų minčių. Suminėti Ginsbergas, 
Marcuse, Castro, Che, Mario Savio, Rudi 
Dutschke. Paimti pavyzdžiai iš Italijos 
studentijos. Pabrėžta, kad jaunimo neri
mą ėmėsi išnaudoti kairieji politikieriai. 
Po šios paskaitos diskusijoms vadovavo du 
jaunuoliai — abiturientas Petras Nevulis 
ir stud. Mečys Landas. Diskusijos buvo 
baigtos atskiruose rateliuose.

Dvi popietes buvo religiniai pokalbiai, 
vadovaujami evang. kun. Urdzės ir kat. 
diakono Šulco.

Vakarais programa buvo linksmesnio 
pobūdžio. V. Brazaitis rodė savo susuktą 
filmą iš Jaunimo kongreso Chicagoje, Kr. 
Brazaitienė pravedė dainų vakarą, o Me
čys Landas vadovavo linksmavakariui. 
Pasišokta buvo kiekvieną vakarą.

Suvažiavimas baigtas rugpiūčio 1 d. Jį 
apžvelgė G. Bauras ir P. Nevulis. Kun. B. 
Liubinas dar kartą iškėlė paralelę tarp 
jaunimo Lietuvoje ir užsieniuose. Organi
zatorių vardu kun. V. Damijonaitis visiems 
nusipelniusiems dėkojo, o dalyvių klausė, 
kaip turėtų atrodyti sekančių metų suva
žiavimas. Pageidauta, kad diskusijos vyk
tų mažuose būreliuose, kad nedalyvautų 
jose senieji, kad suvažiavimas užtruktų 
ištisą savaitę. ELI 

na ir šokiu apkeliavo Vroclavo ir Opolės 
vaivadijas.

— Narsiųjų Lietuvos sūnų Atlanto nu
galėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
žuvimo 35-rių metų sukakties proga Mys- 
libuše (buv. Soldine) atidengėme memo
rialinę lentą.

— Lenkijoje yra apie 30 lietuvių pradi
nių mokyklų. Daugumoje jos išsidėsčiusios 
Seinų krašte. Punske yra lietuvių viduri
nė mokykla, kurios direktorius, beje, yra 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universi
teto auklėtinis Algis Uzdyla. Kai kuriose 
lenkų mokyklose taip pat dėstoma ir lie
tuvių kalba.

— Vroclave mes stengiamės, kad mūsų 
vaikai išmoktų taisyklingai kalbėti lietu
viškai. Daugelis iš seniau gyvenančių Len
kijoje yra kiek primiršę gimtąją kalbą. 
Todėl jau treti metai prie Vroclavo sky
riaus veikia lietuvių kalbos kursai, kuriuos 
veda vertėja Irena Dambrauskienė ir bu
vęs vilnietis Pranas Sarlonas.

A. Markavičius taip pat minėjo, kad bu
vęs Kaune, dalyvavęs Dariaus - Girėno 
paminklo atidaryme Aukštuosiuose Šan
čiuose esančiose karių kapinėse, ir tos iš
kilmės padariusios jam nepamirštamą 
įspūdį. (E)

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kuinfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.
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