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TANKAI TVARKO
ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIŲ EIGA

Rugpiūčio 20 d., 11 vai. vakare, kai dau
guma Čekoslovakijos gyventojų jau mie
gojo, Sov. Sąjungos ir Varšuvos pakto 
kraštų pajėgos peržengė krašto sienas ir 
pradėjo užiminėti miestus. Čekoslovakijos 
vyriausybė per radiją paskelbė atsišauki
mą, reikalaujantį nesipriešinti. Vėliau 
prez. Svoboda pasmerkė užpuolikus. Če
koslovakijos kariuomenė irgi nesipriešino. 
Ji ir negalėjo pastoti kelio užpuolikams, 
nes pagal Varšuvos pakto susitarimus jai 
pavesta ginti sieną nuo Vakarų Vokieti
jos. Taigi sienos nuo „broliškų respubli
kų“ nebuvo ginamos.

Čekoslovakijos vyriausybės reikalavi
mas nesipriešinti pagrįstas nenoru lieti 
kraują ir naikinti kraštą. Pirmąją dieną 
iš tiesų žuvę tik 7 čekosiovakai, nors su
žeistų vien Prahoje buvę apie 180. Kraš
to jaunimas, nors vyriausybės paskatintas 
susilaikyti, miestuose, ypač Prahoje, sten
gėsi nors plikom rankom ir savo kūnais už
stoti tankams kelią. Buvo padegta keletas 
tankų ir karinių sunkvežimių. Būta ir su
sišaudymų ir barikadų gatvėse.

Bene pirmąjį tankai ir kariuomenės da
liniai apsupo komunistų partijos centro 
komiteto pastatą, pro kurio langus dar bu
vę šaudoma. Vėliau partijos pirmasis se
kretorius Dubčekas, min. pirmininkas Čer- 
nikas, tautinio susirinkimo pirm. Smr- 
kovskis ir tautinio fronto pirm. Kriegelis 
buvę išgabenti nežinoma kryptim. Vy
riausybė vis dėlto pareiškė griežtą protes
tą dėl okupacijos. Užsienių reik, ministe- 
ris proteste Maskvai ir jos ištikimiesiems 
pareikalavo tuojau atitraukti kariuomenę, 
sustabdyti kariuomenės veiksmus, kurie 
susiję su žmonių gyvybėmis ir naikinimu, 
tuoj paleisti krašto vadus, tuoj sušauk
ti tautiną susirinkimą.

Prahos radijas rugpiūčio 21 d. rytą dar 
pranešinėjo provyriausybines žinias, kar
tu įspėdamas, kad tautinio himno trans
liavimas reikš, jog viskas jau baigta. Vė
liau pranešinėjimą perėmė Pilseno radi
jas. Jis apie vidudienį skelbė, kad žuvo 25 
žmonės.

Sov. Sąjungos oficialiame pareiškime

nurodoma, kad Čekoslovakijos komunistų 
partija ir vyriausybė paprašiusi pagalbos, 
net ir karinės. Įvykiai Čekoslovakijoje nei
giamai veikę Sov. Sąjungos ir kitų socia
listinių kraštų gyvybinius reikalus ir sau
gumą. Bulgarija, Vengrija, Rytų Vokieti
ja ir Lenkija parėmusi Sov. Sąjungos nu
sistatymą. Kariuomenė būsianti atitrauk
ta, kai jos buvimas būsiąs nebereikalin
gas. Sovietų atstovai apie žygį į Čekoslo
vakiją painformavo Vakarų kraštų vy
riausybes.

Savo radijo pranešimuose sovietai ragi
no Čekoslovakijos kariuomenę prisidėti 
prie okupacinių Varšuvos pakto pajėgų. 
Bet rugpiūčio 22 d. sklido žinios, kad Če
koslovakijos kariuomenė atsisako klausy
ti okupanto įsakymų.

Maskva paskelbė, kad Dubčekas esąs 
„dešiniojo sparno išdavikas“, kuris sulau
žęs susitarimus su rusais. Rugpiūčio 22 d. 
rytą jau buvo skelbiamos keturios pavar
dės čekų, kurie sutikę perimti krašto va
dovybę. Trys jų — partijos prezidiumo na
riai. Apie 50 centro komiteto narių posė
džiavę tankų ir sargybinių apsuptame pa
state. Posėdyje dalyvavę ginkluoti rusų 
karininkai. Buvo šaukiami centro komi
teto nariai iš provincijos, bet slaptas radi
jas įspėjęs juos nedalyvauti, nes jie pa
kliūsiu į spąstus. Padaugėję susišaudymų. 
Sklido gandai, kad Rumunija mobilizuoja- 
si, nes po Čekoslovakijos gali būti jos ei
lė. Rumunija paneigė gandus.

Vėliau rugpiūčio 22 d. aiškėja, kad 
krašte dar yra laisvai veikiančių radijo 
stočių. Jos skelbia, kad Čekoslovakijos ka
riuomenė atsisako vykdyti sovietų įsaky
mus ir jos vadovybė reikalauja okupantus 
per 24 valandas pasitraukti iš krašto. Ko
munistų partijos centro komitetas pasmer
kęs tuos keturis partinius, kurie sutiko 
bendradarbiauti su okupantais, kaip išda
vikus, kuriais neturi pasitikėjimo nei tauta 
nei komunistų partija. Bratislavoje vyk
domi masiniai areštai.

Vidudienį pranešama, kad kovos vyksta 
Prahoje. Tautinis susirinkimas ragina gy
ventojus laikytis ramiai, bet mesti darbą.

Septynios DIENOS
Maskvos nusistatymas

Čekoslovakijoje jau buvo įvesta dalinė 
cenzūra, kuri ypač žiūrėjo, kad nieko blo
ga nebūtų sakoma apie sovietus ir juos 
palaikančius sąjungininkus. Išeitų, kad 
nebuvo jokio didesnio pagrindo pulti.

Dėl to manoma, kad sovietinės partijos 
centre nugalėjo nuomonė tų, kurie reika
lavo griežtų priemonių — stalininės poli
tikos.

Užsieniuose net buvo pasklidę gandai, 
kad Kosyginas atsistatydinęs ar pašalin
tas, nes jis buvęs už liberalesnę politiką.

Tankai lėktuvais
Specialistai galvoja, kad ne visi sovieti

niai tankai atriedėjo per sieną ir keliais 
pasiekė miestus.

Galvojama, kad sostinės Prahos aero- 
droman lėktuvais buvo atgabenti tankai, 
kurie tuojau ir apsupo svarbiausius pasta
tus.

Didžiulis transportinis lėktuvas Anto
nov 22 gali iš karto paimti po du didžiu
lius tankus T54, kurie sveria po 35 tonas 
kiekvienas.

Saugumo taryba
Sovietų atstovui griežtai priešinantis, 

buvo sušaukta J. Tautų Saugumo Taryba 
pasmerkti sovietų ir jų bendrininkų gėdin
gam žygiui.

Laimingu būdu, Čekoslovakijos užsie
nių reikalų ministeris Jugoslavijoje atos
togavo ir nepakliuvo sovietams į nagus. 
Jis nuskubėjo į New Yorką.

Demonstracijos
Jau rugpiūčio 21 d. daugelyje pasaulio 

sostinių vyko antisovietinės demonstraci
jos.

Londone suruoštose demonstracijose da
lyvavo ir lietuviai. Demonstracijos vyko 
prie sovietų pasiutinybės ir prie sovietų 
parodos. Be kita ko, buvo deginamos rau
donos vėliavos.

Nepripažins naujos
Britanijos užsienių reikalų ministeris 

Stewartas jau pirmąją Čekoslovakijos oku
pacijos dieną pareiškė, kad Britanijos vy
riausybė pripažins tik senąją Čekoslovaki
jos vyriausybę.

Partija smerkia jau 7 išdavikus, kurie pa
siryžę tartis su okupantu. Demonstraciją 
Prahoje išblaškė sovietų kariuomenė aša
rinėmis dujomis. Pranešimai rodo, kad au
kų būta žymiai daugiau.

Nepaisydama įvestojo karo stovio, Pra
hoje 20.000 čekoslovakų minia susibūrė 
demonstruoti, piktai apšaukdama rusus 
žudikais. Ostravoje prie Lenkijos darbi
ninkai pasipriešino, kai iš jų norėta per
imti fabrikus. Prezidentas Svoboda laiko
mas prezidentūroje areštuotas. Albanija 
ragina čekoslovakus sukilti prieš okupan
tą.

Popiet jau ir Maskva skelbia, kad Pra
hoje vyksta stiprus pasipriešinimas oku
pantams. Čekoslovakijai esąs duotas ulti
matumas sudaryti marionetinę vyriausy
bę, nes kitaip valdžią perimsianti okupa
cinė kariuomenė. Sužeistiesiems gelbėti 
šaukiamasi, kad žmonės duotų kraujo. 
Dubčeką remia Čekoslovakijos kariuome
nės generalinis štabas (kas padės rusams, 
bus baudžiamas). Sovietiniams kariams 
jų vadovybė davė įsakymą nesimaišyti 
ten, kur yra Čekoslovakijos kariuomenės. 
Profesinės sąjungos grasino visuotiniu 
streiku, jei okupantai nepasitrauks.

Čekoslovakams keliamas reikalavimas 
neduoti okupanto kariuomenei maisto.

Prez. Svoboda atsisako pasirašyti doku
mentus, kuriais būtų įteisinta marionetinė 
vyriausybė. Partija išsirinko naują cent
ro komitetą, kuriame yra Dubčeko, Svo- 
bodos ir kitų pavardės, ir atsisako sudary
ti rusų pageidaujamą vyriausybę. Su ru
sais, pasirodo, tarėsi tik 3 čekoslovakų 
komunistų vadai.

Apie penktadienį Čekoslovakijoje oku
pantai turėjo jau apie pusę milijono ka
riuomenės, o sekmadienį net apie 600.000. 
Buvo spėliojama, kad dalis nusivylusios 
kariuomenės grąžinama atgal, o jos vieton 
gabenami nauji daliniai.

Nesusitaręs su okupanto kariuomenės 
vadais, lydimas kvislingų ir nepriklauso
mybės šalininkų, prez. Svoboda nuskrido 
į Maskvą tartis, tikėdamasis tą pačią die
ną (penktadienį) grįžti. Bet pasitarimai 
vykę šeštadienį ir sekmadienį. Iš preziden
to pranešimo Prahai pasidaryta išvada, 
kad į vėlesnius pasitarimus buvo atgaben
ti Dubčekas ir kiti suimtieji aukšti parei
gūnai. Prezidentas, be to, įsakė užsienių 
reik, ministeriui numarinti ginčą Saugu
mo Taryboje, bet ministeris nepaklausė.

Komunistų protestai
Rumunijos komunistų partijos vadas 

Ceausescu griežtai pasmerkė Čekoslovaki
jos okupavimą.

Dėl okupavimo susirūpinimą pareiškė ir 
Jugoslavijos prez. Tito. Jugoslavijoje su
ruoštos didžiulės demonstracijos.

Prancūzijos, Italijos, Britanijos ir kitos 
laisvųjų kraštų komunistų partijos taip 
pat pasmerkė sovietus ir jų bendrininkus.

Kalta Jalta
Laisvųjų kraštų vyriausybės ryšium su 

Čekoslovakijos įvykiais parodė formalų 
susirūpinimą.

O Prancūzijos prez. de Gaullis pareiškė, 
kad dėl tokių įvykių kalti yra Jaltos susi
tarimai, kur buvo pasidalyta, kieno įtako
je turi būti kuris kraštas.

Šviesus pavyzdys
Rytų Vokietija, teisindama žygį į Čeko

slovakiją, paskelbė deklaraciją, kurioje 
nurodinėjama, kad čekosiovakai „patrio
tai ir tikri internacionalistai" prašę sku
bios pagalbos.

O sovietai ir parodę „šviesų pavyzdį" 
socialistinio internacionalizmo.

Trukdoma ne iš visur
Sov. Sąjunga ir Bulgarija vėl paleido į 

darbą trukdytuvus, kad nebūtų galima 
klausytis užsienių radijo.

Kiti komunistiniai kraštai nesuspėjo su
tvarkyti tokių įrengimų.

Įtaka rinkimams
Spėjama, kad Čekoslovakijos įvykiai tu

rės smarkiai atsiliepti į JAV rinkimus.
Manoma, kad turės dabar laimėti deši

nė — Niksonas.

Čekosiovakai prašosi prieglobsčio
Pabėgėlių iš Čekoslovakijos kaip ir nė

ra.
Vienas žymesnis atsitikimas — pulki

ninkas su helikopteriu nusileido Vokieti
joje. Keliasdešimt čekoslovakų turistų, už
klupti Vokietijoje, pasiprašė politinio prie
globsčio.

Kremliaus pareiškimuose puolami Ru
munijos ir Jugoslavijos vadai dėl jų anti
sovietinės laikysenos. Abiejų kraštų va
dai buvo susitikę tartis, nes Rumunijos 
pasienyje esanti telkiama kariuomenė.

Okupacinės kariuomenės daugėjant, ne
kantraujantieji čekosiovakai dažniau pa
dega tankus ir būna apšaudomi. Padėtis 
blogėja, dėl to partijos vadovybė sekma
dienį (rugpiūčio 25 d.) reikalavo, kad 
prezidentas laikinai nutrauktų derybas ir 
sugrįžtų į Prahą.

Pirmadienį popiet atėjo žinia, kad 
Maskvoje pasitarimai dėl Čekoslovakijos 
baigti, bet jokio pasisakymo nėra.

Okupacinė kariuomenė pradėjusi ypač 
žiauriai elgtis su Čekoslovakijos gyven
tojais.

PASISEKUSI DEMONSTRACIJA

Rugpiūčio 24 d., šeštadienį, lietuviai kar
tu su ukrainiečiais, latviais, estais ir kito
mis tautybėmis dalyvavo didelėse de
monstracijose Londone ryšium su Čeko
slovakijos okupacija.

Demonstrantai nuo Hyde parko atžy
giavo iki rusų ambasados, o paskui pasu
ko į Earls Court, kur dar vyko sovietinė 
paroda.

Gražus oras ir patogus laikas sutraukė 
daug žiūrovų. Demonstraciją atžymėjo bri
tų spauda ir televizija.

Tą dieną ir sekmadienį išplatinta daug 
naujo atsišaukimo, kurį ryšium su Čeko
slovakijos įvykiais išleido DBLS. Daug eg
zempliorių atsišaukimo paskleista sekma
dienį anglų suruoštųjų masinių demons
tracijų metu.

— Butlino atostoginėje stovykloje Bog- 
nor Regis. Britanijoje, dirba apie 80 čekų, 
ir dėl žinios, kad jų kraštas užimtas, be
veik visi jie apsiverkė, ir stovykloje buvo 
pašalinta sovietinė vėliava iš aikštelės, 
kur plevėsuoja visų kraštų vėliavos.

— Rusai paneigė gandą, kad Novotnys 
būsiąs paskirtas valdyti: toks gandas esąs 
tik priešų noras erzinti čekoslovakus.

— Net ir užimtoje Prahoje ties Wences
las aikšte buvo iškelta juodų gedulo vė
liavų.

— Karlovy Varyje, Čekoslovakijos kur
orte, jaunimas nugriovė sovietinį pamink
lą.

— Kai kuriuose Čekoslovakijos keliuose 
ir gatvėse išpaišyti ženklai, rodantieji ru
sams kelią į Maskvą.

ATVIRA IMPERIALIZMO PAMOKA
Čekoslovakijos įvykiai turėjo sukrėsti 

ne tik laisvąjį, bet ir pavergtąjį pasaulį. 
Laisvasis pasaulis nė piršto nepajudino 
dėl to, kad per norintį laisviau gyventi 
kraštą rieda okupanto tankai ir eina sve
timas kareivis. Aišku, laisvieji kraštai ne
nori karo. Tų kraštų žmonės rodo savo pa
sipiktinimą ir skausmą, biaurisi ir protes
tuoja, bet okupuotiesiems nėra dėl to leng
viau. Patys čekosiovakai, ypač jų jauni
mas, rizikuodami būti suimti ar žūti, irgi 
reiškia protestą ir pasipriešinimą čia de
monstracijomis, čia reikalavimais, kad 
okupantas pasitrauktų, čia net smerkdami 
tuos, kurie būtų pasiryžę prieš tautos valią 
eiti talkininkauti sovietiniams rusams. Ma
loniausia žinoti, kad ir Čekoslovakijos ko
munistų partijos didžioji dalis tebėra už 
savo tautą ir jos nepriklausomybę. Tokia 
komunistų laikysena rodo, kad mitas tėra 
visos kalbos apie komunistinį internacio
nalizmą, ypač akivaizdoje to patyrimo, kai 
didesnysis, šiuo atveju rusas, internacio
nalizmo mitu dangsto savo imperialistines 
užmačias. Jeigu rusas savo žinioje esan
tiems komunistiniams kraštams tiestų pa
galbos ranką be jokių išrokavimų, o ne 
stengtųsi juos valdyti ir išnaudoti, šian
dien neturėtume gėdingų Čekoslovakijos 
įvykių.

Sovietinis rusų imperializmas seniai ži
nomas, matomas ir suprantamas visų tų, 
kurie nori suprasti. Mes irgi tai matome ir 
suprantame, nors ir ne visi. Kai kam mūsų 
ir laisvojo pasaulio tautų vis reikia skau
džių pamokų, kad galėtų įsitikinti ir bent 
laikinai pradėti vėl žiūrėti ne pro rožinės 
spalvos akinius. Pamoka buvo Stalino lai
kų užgrobimai. Bet vėl reikėjo Vengrijos 
pamokos, o po jos pamažu pradėta žiūrėti, 
kad gal gi iš tiesų tas rusas komunistas ne 
toks jau žiaurus ir plėšikiškas, kad gal jis 
ir yra „didysis brolis“, kuris stengiasi ma-

Sveikinimas Lietuvai
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS ŽODIS 

TĖVYNEI
Susirinkę į XV Lietuviškųjų studijų sa

vaitę 1968 m. rugpiūčio 4-11 dienomis 
Vasario 16 gimnazjoje, Vokietijoje, lietu
viai iš Anglijos, Australijos, Belgijos, Ita
lijos, JAV, Kanados, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos bei Federalinės Vokietijos, mi
nėdami 50 metų sukaktį nuo nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos valstybės at
statymo ir baigdami savo darbus, nuošir
džiai sveikina visus brolius ir seseris lie
tuvius pavergtoje tėvynėje.

Šiais sukaktiniais metais svarstydami 
Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenimą įvai
riais atžvilgiais, priėjome džiugios išva
dos, kad žiauri sovietinė vergija nepajėgė 
palaužti lietuvių tautos tėvynėje, kaip 
dvasiniai vargai nepajėgė susilpninti lie
tuvių išeivijos ryžto padėti Lietuvai at
gauti laisvę ir nepriklausomybę.

Mes, studijų savaitės dalyviai, ypač 
džiaugiamės, kad lietuvių jaunimas pa
vergtoje Lietuvoje myli savo tėvynę, gau
siai veržiasi į specialiuosius ir aukštuo
sius mokslus, stengdamiesi padaryti Lietu
vą vienu šviesiausių ir kultūringiausių 
kraštų. Mes džiaugiamės, kad Lietuva yra 
pasiekus žymių mokslinių bei technikinių 
laimėjimų, padidindama savo mokyklų 
skaičių, įsteigdama įvairių mokslinių in
stitutų bei pereidama iš žemės ūkio į su
dėtingą technikinės pramonės visuomenę.

Mes žinome ir kitiems sakome, kad Lie
tuvos pažangos laimėjimai yra pasiekti 
pačių lietuvių sunkiu darbu, nepaisant 
pragyvenimo nepriteklių bei visų darbi
ninkų išnaudojimo, kuriuos primetė Lie
tuvai pavergėja Sovietų Sąjunga su savo 
valstybiniu kapitalizmu jr biurokratiniu 
centralizmu. Be šių sunkių ir klastingų 
svetimųjų pančių laisva Lietuva būtų pa
siekusi didesnių bei gražesnių vaisių, ypač 
dvasinės kultūros srityse, nes dvasinė ne
laisvė ir ūkinis išnaudojimas yra kultūri
nės pažangos priešai.

Tačiau mes, Lietuviškųjų studijų savai
tės dalyviai, drąsiai tariame, kad Sovietų 
Sąjunga, viena paskutiniųjų reakcingųjų 
imperijų nūdieniame pasauly, turės su
griūti, kaip jau sugriuvusios visos kitos 
kolonijinės imperijos. Todėl Lietuva tikrai 
atgaus laisvę ir nepriklausomybę, kad, ly
giateisė su kitomis tautomis, savarankiš
kai nuspręstų savo bendradarbiavimą su 
jomis, ypač su Vakarų Europos tautomis, 
su kuriomis Lietuvą riša šimtametės tra
dicijos.

Broliai ir seserys, likite tvirti tikėjimu 
šviesia Lietuvos ateitimi ir krikščioniško
jo humanizmo atgimimu!

— Grupė čekoslovakų praėjo Prahos 
miestu su vėliava, kuri buvo sutepta ru
siško tanko sutriuškintos moters krauju. 

žuosius globoti, kaip propaganda tvirtina. 
Tas viltis dar kartą sudaužė Čekoslovaki
jos pamoka. Užteks gal ir vėl kiekui metų, 
jei ta pamoka dar ir šį kartą nebus pakar
tota tuoj pat Rumunijoje ir Jugoslavijoje, 
šiaip ar taip, ir Čekoslovakijos įvykiai po 
apsikabinimų ir pasibučiavimų ir čiernos 
ir Bratislavos pareiškimų pakrypo į spren
dimą reikalų tankais be kokios nors aiš
kesnės provokacijos.

Šįkart su „didžiuoju broliu“ kartu išėjo 
ir mažesnieji, kurių vadovybės yra aiškio
je Maskvos įtakoje. Lenkijos, Rytų Vokie
tijos, Vengrijos ar Bulgarijos komunistų 
vadai tiek pat teturi savo kraštų gyvento
jų pasitikėjimo, kiek Čekoslovakijoje jo 
turėjo Novotnys. Kai čia pat už pečių ne
stovėjo okupanto kareiviai, tautiniai ko
munistai patys įvykdė revoliuciją ir balsa
vimu išstūmė Novotnį. Tokio likimo susi
lauktų ir „mažesniųjų brolių“ kraštai. Va
dinas, gindami ne savo tautas ir ne tauti
nius reikalus, o savo vietas, tie vadai iš
vien su Sov. Sąjungos vadais išsiuntė ar
mijas Į Čekoslovakiją sutrempti net ir ko
munistų. Jeigu Čekoslovakijos įvykiai ne
būtų žiauri tragedija, tai galėtume ironiš
kai juoktis iš viso to internacionalizmo ir 
sovietinių tautų draugystės. Kai keturioli
kos milijonų tauta verkia, juoktis, žinoma, 
nedera net ir ironišku juoku. Reikia gedėti 
ir priešintis, kaip dalis drąsesniųjų čeko
slovakų. Tankai ir kareiviai čia pat, o gy
ventojai dar drįsta savo pyktį išreikšti de
monstracijomis.

Imperialistas yra gerai ginkluotas. Jis 
žino, kad Vakarai prieš jį nepakels rankos. 
Dėl to ir savo imperialistinio siūlo galų ne
sistengia paslėpti. Kaip savo metu Moloto
vas kaltino Lietuvą, kad ji persekioja so
vietinių įgulų kareivius, nors tie kaltini
mai ir juokingi atrodė, taip dabar partija 
ir vyriausybė prašosi pagalbos, nors pir
mieji buvo suimti ir į nežinią išgabenti tie, 
kurie tariamai kvietėsi išvaduotojus. Pigi 
propaganda, kaip to pasakėčios vilko, ku
ris būtinai norėjo sutvarkyti ėriuką. Bet 
vilkas plėšikas gali leisti sau ir akiplėšiš
kumą rodyti.

Didesnių laisvių paragavę čekosiovakai, 
aišku, nenurims. Bet šįkart įvykiai ar ne
bus tik pamokę ir komunistų. Mes nekal
bame apie laisvųjų kraštų komunistus, ku
rie, kaip sakoma, neturi divizijų. Atviras 
imperialistinis žygis į Čekoslovakiją turė
tų būti gera pamoka tiems komunistams 
pavergtuosiuose kraštuose ir pačioje Rusi
joje, kurie tebežiūri į Kremlių idealistinė
mis akimis.

SPAUDOJE
NESIDERINA...

Įtakingasis Londono savaitraštis „The 
Observer“ savo rugpiūčio 25 d. vedamaja
me, be kita ko, rašo:

„Rusijos įsiveržimas į Čekoslovakiją ne
buvo vien tiktai nusikaltimas: tai buvo is
torinio masto klaida...

„Siųsdami dalinius, Rusijos vadai pri
pažino savo politinį bankrotą ir atskleidė 
visos sovietinės sistemos silpnumą. Tuo 
pačiu metu jie tą silpnumą tik padidino. 
Okupuodami Čekoslovakiją, jie iš tikrųjų 
pabrėžė, kad sovietinė sistema yra labai 
lengvai pažeidžiama ir negali sau leisti 
laisvo žodžio ir kad toji sistema yra tokia 
trapi, jog nedrįsta leisti eksperimento.

„Sovietų veiksmai reikalauja pasmerki
mo. Tačiau vien tik pasmerkimas nebūtų 
pakankama reakcija. Tai būtų tolygu so
vietų invaziją prilyginti išimčiai. Bet tai 
kaip tik nėra išimtis. Sovietinė invazija 
yra priskirtina pažįstamai elgsenai. Tai 
pavloviška reakcija visų perdėm konser
vatyvių ir autokratiškų režimų, kai suabe
jojama jo autoritetu ir kai reikalaujama 
pasikeitimų. Taip Metternicho Austrija 
reagavo prieš 19 a. nacionalizmą; carinė 
Rusija lygiai taip pat reagavo į socialinių 
pakitimų reikalavimus.

„Tai buvo lengvos viltys, kad Sovietų 
Sąjunga buvo pasirinkusi kursą, kuris, 
rodos, neišvengiamai turėjo privesti prie 
didesnių politinių laisvių pačioje Rusijoje 
ir satelitinėse tautose. Jėgos, kurios Ru
siją ta kryptim stumia — technologinė re
voliucija, gerovės kilimas ir švietimo plė
timasis — yra vis dar stiprios, o ateityje 
tik stiprės. Tačiau sovietinis režimas turi 
susidoroti su klausimu, su kuriuo susidu
ria visi teokratiniai ir absoliutistiniai re
žimai: ar galima leisti klausinėjimą, abe
jojimą, organizuotą nuomonių įvairavimą.

„Dubčeko vyriausybės užgniaužimas 
perša mintį, kad Rusijos vadams — arba 
bent jų daliai — vien tiktai diskusijų lais- 
vė (nekalbant jau apie susirinkimų lais
vę) nesiderina su komunizmu, kaip jie jį 
kad supranta“. (r)

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 34(1026). 1968. VIII. 27

PRISISTATO
Viršelis maždaug psichedeliškas, atseit, 

savo stiliumi jau galimai šiuolaikinis, o 
nuo viršelio per daug nenukrypsta nė at
skirų skyrelių v'njetiniai puslapiai. Jei 
tos vinjetės kai kur pernelyg mandros ir, 
gal būt, ne kiekvienai akiai būtinai malo
nios, viršelis vis dė to puošia knygą, į 
spalvų ir formų derinį kažkaip gera žiū
rėti, o visa tai piešė Viktoras Algis Dirda, 
kai: girdėjome, dar visai jaunas menų 
studentas Amerikoje.

Kn gą puošia ne vien tik Dirdcs pie
šimai. Ji aplamai yra gražiai išleista, la
bai gaus’ai liust.uota, ir visi 120 didelio 
žurnalinio formato jos puslapiai yra rū
pestingai sulaužyti. Vadinas, šitą Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
(ŠALSS) 1967 metų Metraštį malonu pa
imti į rankas.

Redagavo šį Metraštį Mykolas Drunga, 
talkinant K. P. Žygui ir A. Šimaityteil K. 
P. Žygas, beje, buvo pirmininkas ŠALSS 
Centro valdybos, kuri šią knygą ir išleido.

Pasak Redakcijos žodžio, „Metraščio pa
grindinė funkcija yra tarnauti studentijos 
vidiniam dialogui“. Tai, be abejo, visiškai 
geras ir pakankamas tikslas tokią knygą į 
pasaulį paleisti. Tačiau, į pasaulį iškelia
vusi, tokia knyga neišvengiamai atlieka ir 
dar vieną pareigą — ji Šiaurės Amerikos 
lietuvius studentus pristato platesniajai 
lietuvių visuomenei, o Metraštį pervertus 
ir perskaičius, tas pristatymas vis dėlto 
palieka gerą įspūdį, JAV lietuvių studen
tijos įvaizdis išlieka teigiamas, ir ne vie
nu atžvilgiu turėtų pradėti tirpti anie se
ni priekaištai, kurie, taip sakant, la
biau įsitvirtinusiose mūsų visuomenės da
lyse būdavo reiškiami studentijai.

Nors 1968 metų antrojoje pusėje skaity
tojus pasiekęs Metraštis skiriamas 1967 
metų darbams atžymėti, labai stambi tos 
medžiagos dalis vis dėlto tenka 1966 
metams. Toks komunikacijos tempas, ži
noma, nėra labai amerikoniškas, bet, ant
ra vertus, 1966 metai juk buvo pavadinti

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVEL1ENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(11)
LIETUVOS MOTERŲ TARYBOJE

Ši organizacija, kiek atsimenu, buvo įkurta 
1930 metais O. Mašiotienės pastangomis ir Vakarų 
valstybėse jau veikusių moterų tarybų pavyzdžiu. 
Įsikūrusi ji tuoj įstojo į Tarptautinę Moterų Tarybų 
pilnateisiu nariu. Lietuvos Moterų Tarybos bran
duolį sudarė įvairių moterų organizacijų atstovės, ir 
iš jų buvo renkama bene 5 asmenų Tarybos valdy
ba. Pirmininke buvo išrinkta Tarybos steigėja O. 
Mašiotienė (ji buvo perrinkta iš eilės keletą kartų).

Lietuvos Moterų Taryba buvo organizacijų są
junga. Jos tikslas — koordinuoti atskirų moterų or
ganizacijų veiklą, kiek tai susiję su moterų teisių 
klausimais Lietuvoje, ir kelti Lietuvos vardą užsie
nyje. Į Lietuvos Moterų Tarybą įėjo Lietuvos Aukš
tąjį Mokslą Baigusių Moterų Sąjunga, Mergaičių Bi
čiulių Draugija, Moterų šaulių Sąjunga, Lietuvos 
Gailestingųjų Seserų Sąjunga, Jaunuomenės Raudo
nojo Kryžiaus Ratelio Mergaičių Sekcija, Vaikų 
Globos Draugija, rodos, dar Motinos ir Vaiko Glo
bos Sąjunga. Į ją įėjo ir Lietuvos Abolicionistų 
Draugija, ši pastaroji buvo mišri organizacija, ta
čiau kai jos valdyboje ir apskritai veikloje daugiau
sia reiškėsi moterys, L. M. Taryba rado galima ir ją 
priimti į savo narius. Gal iš tiesų buvo ir daugiau 
organizacijų L. M. Tarybos sudėtyje, tik aš nebeat
simenu. Katalikių Moterų Sąjunga tikrai neįėjo ir su 
ja nebendradarbiavo, tačiau moterų teisių ir kovos 
su dvejopa dorove klausimais L. M. Tarybos žy
gius paremdavo.

Siekdama savo tikslų, L. M. Taryba iškėlė su
manymą suredaguoti ir pateikti vyriausybei memo
randumą dvejopos dorovės klausimais. Memoran
dumą paruošti buvo pavesta L. Abolicionistų drau
gijos valdybai, o rinkti po juo parašus padėjo ir Ta
rybos pirmininkė O. Mašiotienė. Ji dalyvavo ir tą 
memorandumą įteikiant Ministeriui pirmininkui ir 
Vidaus reikalų ministeriui.

Vėliau L. M. Taryba sušaukė du viešus mitin
gus, kuriuose buvo svarstomas moterų materialinio 
savarankumo klausimas. Viename tų mitingų teko ir 
man kalbėti apie materialinį nepriklausomumą kaip 
tikrąjį laisvės laidą. Be to, buvo sušauktas visuoti
nis į L. M. Tarybą įeinančių organizacijų atstovių 
susirinkimas. Jame skaitė paskaitas Gimbutienė

apie Tyloro sistemos pritaikymą kasdieniniame gy
venime ir Deveikė apie moterų teisę į darbą apskri
tai, o ne apie teisę į apmokamą darbą. Besiklausant 
Deveikės, man pasirodė, kad ji kažkur nukrypsta: 
moterims juk niekas nedraudė dirbti, o svarbu joms 
buvo turėti teisę į apmokamą darbą, čia ta teisė bu
vo pradėta siaurinti. Tad paskaitininkei šia prasme 
padariau pastabą.

Rodos, pirmaisiais ar gal ir antraisiais L. M. 
Tarybos gyvavimo metais Londone įvyko tarptau
tinės Moterų Tarybos suvažiavimas. Tuo laiku šios 
organizacijos pirmininkė buvo Lady Aberdeen, tai 
ir suvažiavimas vyko Anglijos sostinėje. Suvažiavi
me dalyvavo O. Mašiotienė ir tuo daug pasitarnavo 
Lietuvos vardui kelti tarptautinėje plotmėje. Be to, 
ji nusivežė jau minėtąjį memorandumą dvejopos do
rovės klausimu, kuris, kaip jau minėta rašant apie L. 
Abol. veiklą, buvo šiltai priimtas ir įvertintas.

Be savo tiesioginės užduoties, L. M. Taryba dir
bo ir kultūrinį darbą. Ji iškėlė mintį suorganizuoti 
„Moterų seklyčią“ ir aktyviai prisidėjo prie jos įren
gimo ir išlaikymo; aktyviai dalyvavo Lietuvos žemės 
ūkio parodoje ruošiant moterų skyrių; dalyvavo įžy
mesnes moteris pagerbiant ir padėdavo tokius pa
gerbimus paruošti. Labiausiai pažymėtinas toks pa
gerbimo pobūvis buvo suorganizuotas „Aukštųjų 
Šimonių likimo“ autorei Evai Simonaitytei. L. M. 
Tarybos pirmininkė O. Mašiotienė buvo suruošusi 
keletą priėmimų su vaišėmis Tarybos narėms ir me
nininkėms; vienas tokių priėmimų buvo kunigaikš
tytei Radvilaitei, kai ji lankėsi Lietuvoje, o keletas 
kitokioms užsienių viešnioms pagerbti.

Lietuvos Moterų Taryba dar buvo suorganiza
vusi vaikų darželį, kuriam vadovavo Mošinskienė.

O. Mašiotienė buvo tarsi L. M. Tarybos siela ir 
variklis. Ji visuomet turėjo naujų idėjų ir netingėjo 
dirbti. Man ji rodė nemažą prielankumą — visuo
met kviesdavo į svarbesnius subuvimus bei priėmi
mus ir vertindavo mano nuomonę. Vėliau vadova
vimą L. M. Tarybai perėmė V. Lozoraitienė. Su ja 
man mažai beteko bendradarbiauti.

KITOSE VISUOMENINIO GYVENIMO

SRITYSE

Be suminėtųjų trijų organizacijų, dar ėjau sek
retorės pareigas komitete kovai su prekyba moteri
mis ir vaikais. To komiteto pirmininku buvo prof. 
Vaclovas Biržiška. Komitetas buvo įkurtas 1932 me
tais, kai Kaune lankėsi Tarptautinio Komiteto sek
retorius Simpkins. Šis komitetas daug nuveikti ne
galėjo, nes privačiam žmogui sunku prieiti prie tų 
nešvarių ir slapta varomųjų darbų, čia jau policijos 
sritis.

Dalyvavau dar „Mergaičių Bičiulių“ draugijo
je. Ši organizacija buvo įkurta irgi tada, kai Lietuvo
je lankėsi tarptautinės sąjungos veikėjai. Jos tikslas 
buvo rūpintis, kad jaunos mergaitės, atvykusios į 
miestą, nepatektų į apgavikų ir išnaudotojų, o ypač

į baltųjų vergių pirklių rankas, kurių netrūko ir Kau
ne, o nukentėjusias šelpti. Siekdama to tikslo, drau
gija turėjo laikyti geležinkelių ir autobusų stotyse 
agentes-patarėjas. Draugijos pirmininkė buvo Sofi
ja Čiurlionienė. Aš aktyviai draugijoje nedalyvavau, 
tiktai sumokėdavau nario mokestį ir dalyvaudavau 
metiniuose susirinkimuose.

Visuomeninį darbą dirbau ne iš pamėgimo ir 
ne dėl garbės, o iš pareigos. Dirbau ten, kur, mano 
įsitikinimu, reikėjo dirbti, o nebuvo kas dirba.

Teko dar kalbėti vadinamuosiuose teismuose, 
kuriuose buvo mėginama iškelti ir aptarti kuri nors 
tikra ar net spėjama negerovė ar silpnybė. Aš buvau 
kviesta gynėjos vaidmeniui ir kalbėjau madų, mo
ters ir motinos teismuose. Atrodo, kalbėjau neblo
gai, nes mane kartais pertraukdavo audringi ploji
mai ar juokas. Gavau net pagyrimų iš tokių asmenų, 
kaip žurnalistas Keliuotis, rašytojas P. Babickas ir 
gen. Nagius, kurie, atrodo, be reikalo pagyrimais ne
sišvaistė. P. Babickas sakė nesitikėjęs, kad aš, maža
kalbė, galėčiau taip gražiai kalbėti publikai. Gen. 
Nagius, oponavęs man ir pralaimėjęs, viešoj paskai
toj pasakė: „Dr. Kalvaitytė — velnias ne boba“... 
Publika šią generolo, mano tiesioginio viršininko, 
pastabą priėmė plojimais ir juoku.

VIENOJE IR BERLYNE

Savo visuomeninio veikimo metais esu lankiu
sis Vienoje ir porą kartų Paryžiuje. Vienoje buvau 
sustojusi parai, grįždama iš T. Ab. Federacijos suva
žiavimo Gratze. Per tą laiką pėsčia išvaikščiojau 
miesto centrą, mačiau iš lauko imperatorių rūmus, 
buvau šv. Stepono bažnyčioje, lankiausi „Algemei- 
ne Krankenhaus“ rentgeno skyriuje, kurio vedėju 
buvo rentgenologijos veteranas prof. Gv. Holz- 
knecht (jo neradau, buvo tiktai asistentas, jau žino
mas rentgenologas). Aprodė įrengimus ir leido pa
būti darbo metu. Įrengimai čia buvo daug kuklesni, 
negu Frankfurt a. Main institutuose, kur netoli esan
tieji rentgeno aparatūros fabrikai reklamos sumeti
mais pristatydavo visa, kas geriausia.

Vakare buvau operoje. Opera buvo ne garsinė, 
o išraiškos vaidyba be žodžių, tik muzikos garsams 
palydint. Man tai atrodė neįprasta ir keista.

Grįždama dar buvau sustojusi Berlyne. Norė
jau pamatyti „Moabit“ ligoninėje naujai įrengtąjį 
rentgeno aparatą, kurio pajėgumas tais laikais atro
dė pasakiškas, būtent, 600.000 voltų. Gavau reko
mendaciją iš prof. Benda's, pas kurį J. Lašienė buvo 
studijavusi patologinę anatomiją. Jos prašoma, bu
vau užėjusi jo aplankyti. Tačiau nei profesoriaus 
rekomendacija, nei mano iškilminga „dr. rentgeno
logės“ vizitinė kortelė nedaug tepadėjo: buvau su
tikta šaltai ir nedraugiškai. Aparatą, tiesa, parodė, 
bet ne darbo metu, o iš to naudos man tebuvo be
veik tiek pat, kiek kad jei nebūčiau ir visai mačiu
si jo.

(Bus daugiau)

STUDENTAI
Jaunimo metais, o tais pačiais 1966 me
tais Chicagoje įvykęs Jaunimo kongresas, 
atrodo, buvo didelis įvykis šiai jaunimo, 
taigi ir studentijos, kartai. Tad supranta
ma, kad ir šiame Metraštyje tam kongre
sui ir aplamai visiems 1966 metams skirta 
nemaža puslapių, į vieną vietą surinkta 
daug periodikoje išbarstytų aprašymų, 
svarstymų ir straipsnių, o tai, be abejo, 
gerai, nes medžiaga tokiu būdu išliks.

Mes, taip sakant, „provincionalai“, jau 
esame įpratę, kad Amerikos lietuviai kitų 
kraštų lietuvių beveik nepastebi. Matyt, 
anas Jaunimo kongresas gerokai supažin
dino įvairių kraštų lietuviškąją studenti
ją, ir šiame Metraštyje redaktoriai, atro
do, tikrai sąžiningai stengėsi į lietuviškąją 
studentiją svetur žvilgterėti globališkai, 
kai kur, gal būt, net perdėdami vieno ar 
kito krašto negausių studentų svorį.

Štai, londoniškis Kastytis Baublys (be
je, visiškai teisingai) rašo: „Buvau pa
prašytas parašyti apie Anglijos lietuvišką 
studentiją... Deja, toks straipsnis nebūtų 
ilgas: per paskutinius 6 ar 7 metus nema
nau, kad aukštesniuosius mokslus baigė 
daugiau kaip 10 lietuvių...". Kastytis 
Baublys tad ir pasidalijo keliomis minti
mis apie kartų sąveiką, kas tokiam leidi
ny, be abejo, taip pat visiškai tinka.

Iš tiesų Metraštis yra turiningas. Šalia 
reportažų, aprašymų yra dar kitokių 
rašinių, ideologinių straipsnių, net šiokios 
tokios polemikos, o pabaigoje net 7 studen
tai spausdinasi su savo lietuviškais eilė
raščiais, kurie toli gražu ne visi laikytini 
tik pradedančiųjų bandymais. Pagaliau 
B. Augustinavičiūtės straipsnis „Sveti
mos įtakos Škėmos, Landsbergio ir Ost
rausko dramose“ aplamai yra rimtas lite
ratūros kritikos darbas.

Kalbant apie šį Metraštį, negalima ne
paminėti nė Ged. Naujokaičio, kurio nuo
traukos puošia kone kiekvieną knygos 
puslapį. Iliustracijos perteikia visą dabar
tinę Amerikos lietuvių studentų buitį, kas

dienybę, linksmybes ir darbus, ir jos daž
nai iš tiesų daug iškalbingiau už žodin- 
giausius straipsnius pristato studentiją.

Metraščio Redakcijos žodyje visai tei
singai pastebima, kad „dėmesį į save at
kreips ir gausūs kalbiniai trūkumai“.. Po 
ilgoko nelabai įtikinančio filosofavimo, 
kad šiame Metraštyje nesilaikyti nusisto
vėjusių kalbos normų kažkodėl bus „nau
dinga ateities lietuvių kalbos istorikui ar 
sociologui“, Redakcijos žodyje pagaliau 
prisipažįstamą, kad „laiko stoka neleido 
išveisti dalį klaidų ir sulyginti dalį nevie
nodumų, ir už šią aplinkybę visą kaltę 
prisiima redakcija". Su šiuo teigimu, ma
tyt, reiktų sutikti.

Imsrys
Paėmęs vaikams skirtą lietuvišką kny

gelę į rankas, negali jos išjungti iš visos 
tos rūšies literatūros. Apskritai paėmus, 
galėtum su ja viena čiupinėtis normaliose 
sąlygose. Mūsų sąlygos nėra normalios. 
Kas begali rašyti vaikams lietuviškas kny
gas, kai vaikai nebelaukia jų ir nebesi
naudoja jomis? Kur gi dingo Vytė Nemu
nėlis, Leonardas Žitkevičius ir kiti seniai, 
kurių vardai buvo žinomi vaikams? Nie
kur jie nedingo, bet, matyt, nebejaučia 
prasmės rašyti. Jų vietas ne vienu atveju 
užėmė mėgėjai, būtinai trokštantieji ma
tyti išspausdintą savo pavardę, bet ne vi
sada savo raštais pasiekiantieji aukšto ly
gio.

Pranas Imsrys — narys tos senosios 
gvardijos, kuri rašė vaikams. Spausdino 
jis savo kūrinius įvairiuose vaikams skir
tuose laikraštėliuose Lietuvoje, nepadėjo 
plunksnos nė svetur. Tur būt, pasikeitus 
darbo ir gyvenimo sąlygoms, jis kaip tik 
svetur buvo dažnesnis vaikų svečias, štai. 
Lietuvoje, nors savo kūriniais aprūpinda
vo vaikų laikraštėlius, rinkinį teišleido 
tik vieną. Priešingai, svetur per tuos me
tus jis yra davęs vaikams net dvi knygu
tes. Šiuo metu Amerikoje išleistas jau tre
čias jo rinkinukas — Tėviškėlę aš regiu 
(iliustravo A. Vektarytė, 40 psl„ kaina 1 

dol.).

Knygoje nepažymėta nei Metraščio kai
na, nei leidėjo adresas.

P. S. Metraščio 16 psl. radome ir šiokią 
tokią keistenybę. Ten R. Baliulio straips
nyje „Vokietijos L. S. S. apžvalga“ para
šyta, kad „Europos Lietuvis“, esą, paskel
bęs kažkokią „gryną melagystę“. Lengva
pėdiškas švaistymasis tokiais pakausty
tais žodžiais, nenurodant nei konkrečių 
tos „melagystės“ duomenų, nei kitų aplin
kybių. vis dėlto yra nepateisinamas net ir 
autoriui - studentui...

R. E. Maz.

vaikams
Liūdną knygos vaikams padėtį liudytų 

ir šis rinkinukas. Net leidėjas nepažymė
tas! Greičiausia, savo doleriais išleido pats 
autorius, nes kitaip tie jo eilėraščiai ir nu- 
simėtytų. Knygutėje nors išliks. Matyt, to
kią padėtį turėdama prieš akis, ana, JAV 
gyvenanti S. Tomarienė jau prieš keletą 
metų savo parašytąsias knygas vaikams 
pradėjo siuntinėti išleisti į Vilnių. Šitaip 
ten išėjo jau bene trejetas jos knygučių, 
be kita ko, gražiai iliustruotų.

Pr. Imsrio net ir šios knygelės vardas 
rodytų, kas autoriui labiausiai rūpėjo. Jei 
su šia knygele jis dar pajėgs šen ten pri
eiti prie svetur gyvenančių iletuviukų, tai 
jam pirmoje eilėje ir rūpėjo priminti 
tiems mažiesiems skaitytojams gimtąjį 
kraštą. Bet kiek čia dar yra vaikų, ku
riems bent tėvų įtakoje rūpi gimtasis kraš
tas. jų niekada nematytas? Tai ir ta tema 
eilėraščių knygutėje nedaug, ir jie sudėti 
į pabaigą. Jeigu pedagogai tvirtina, kad 
lengviausia vaikui perteikti aplinką, tai 
šita orasme busimajam P. Imsrio knyge
lės skaitytojui jau bus nebe aplinka, bet 
istorija tegu, va, ir tokie posmai:

Ar tau negaila laukų gimtųjų?
Ar tau negaila pievų žalių?
Palikto seno tėvų namelio,
Kur motinėlė mažą liu - liū?

Mažuosius skaitytojus motinos užliū-

Pranas Imsrys

MOTIEJUKAS

Rida, rida 
Motiejukas, 
rida, rida 
viens, du, trys...

Ant lazdelės 
rida, rida 
joja raitas, 
kaip šaulys.

Rida, rida 
po kiemelį.
rida, rida 
takeliu.

Rida, rida 
visą dieną 
su šauniuoju 
žirgeliu.

(Iš knygos „Tėviškėlę aš regiu“)

liavo juk nebe Lietuvoje. Šitaip buvo už
liūliuoti tų mažųjų tėvai ir seneliai, kurie 
jau seniai nešioja ūsus ir vargu prieis įsi
tikinimo, kad jiems dar reikia vaikiškų 
eilėraščių.

Apie tris ketvirtadalius knygutės suda
ro eilėraščiai, kuriuose apdainuojama ar-

(Nukelta į 3 psl.)

GERAS GANYTOJAS

„Aš esu gerasis ganytojas. Geras 
ganytojas aukoja savo gyvybę už 
savo avis“ (Jono 10, 11).

V. Jėzus kalbėjo Palestinos žydams. Jų 
dauguma vertėsi gyvulių auginimu. Tarp 
gyvulių labiausiai mėgiamos buvo avys ir 
ožkos, nes jos galėdavo misti tokia žole, 
kurios kiti gyvuliai ar galvijai negalėda
vo nuskabyti. Net mūsų laikais Palestino
je dažnai galima pastebėti skerdžių ar pie
menį, einantį pirm avių pulko ir vedantį 
jas į ganyklą.

Avių savininkas prižiūri savo avis, jas 
gina nuo žvėrių, jomis rūpinasi, ir avys 
klauso jo balso. Visi mes esame V. Dievo 
nuosavybė. Jis davė mums buitį, apdova
nojo daugybe jėgų bei galių, mūsų sielai 
suteikė nuostabųjį protą, laisvą valią, at
mintį, sąžinę ir kitas galias, skirdamas 
mums amžinybę dangaus laimėje. Į tą lai
mę V. Jėzus visus veda, kaip avių savi
ninkas savo avis. Laimingi tie, kurie pri
ima Kristaus žodį, kurie jam tiki ir kurie 
juo seka.

Tautų vadai
Tautos vadas nėra savo tautos savinin

kas, o patarnautojas, kurs privalo rūpin
tis pavestų sau žmonių įvairia gerove, pa
laikyti taiką, savo apdairumu apginti žmo
nes nuo priešų. Sau išminties, o tautai sau
gumo išmintingas vadas prašo Dievą, visų 
malonių ir palaimos davėją.

Apie 1000 metų pirm Kristaus žydai bū
vi susiskirstę į 12 giminių. Ilgą laiką ne
turėjo bendros vyriausybės. Kiekviena gi
minė gyveno savarankiai. Filistinai lengvai 
nugalėdavo pavienes žydų gimines. Galop 
sutarė ir, pritariant pranašui Samueliui, 
išsirinko pirmąjį karalių Saulių.

Samuelis pasakė Sauliui, kad atvyks 
melstis ir aukoti Dievui prieš kovą aukas. 
Bet jis pavėlavo. Saulius, nesulaukdamas 
vyriausiojo kunigo Samuelio, pats pasiė
mė eiti kunigo pareigas. Skaitome I Ka
ralių knygoje: „jam pabaigus atnašauti 
deginamąją auką, štai atėjo Samuelis; o 
Saulius išėjo jam priešais, kad jį pasvei
kintų. Bet Samuelis jam tarė: Ką padarei? 
Saulius atsakė: Kadangi pamačiau, jog 
žmonės nuo manęs skirstosi, o tu neatė
jai paskirtu laiku, Filistinai gi susirinko 
Makhme, todėl aš tariau: Dabar Filistinai 
ateis prieš mane Galgalon, o aš nepermal
davau Viešpaties veido. Reikalo verčia
mas aš aukojau deginamąją auką. Samue
lis tarė: Pasielgei paikai ir nesilaikei Vieš
paties. Jei to nebūtum daręs, jau dabar 
Viešpats būtų patvirtinęs tavo karalystę 
Izraelyje visiems laikams“ (1 Kar. 13, 10 
- 14).

Saulius susilaukė pabarimo už neteisė
tai atliktą gerą darbą.

Mūsų vadai
Mūsų kelionė į dangų vyksta arti bend

raujant su Dievu. Jis duoda reikalingos 
paramos. Tasai artimas bendravimas yra 
vadinamas maldingumu. Maldingumo gi 
viršūnę pasiekti, kur derintųsi išmintis, 
meilė, troškimai ir darbai, reikia vadovo. 
Dvasios mokytojai pataria sau pasiieško
ti dvasinio vado, nuodėmklausio paramos, 
dvasinio gyvenimo žinovo patarimo ir nu
rodymų. ko vengti ir ko siekti tinkamiau
siomis priemonėmis. Kiekvienas Bažny
čios kanonizuotas šventasis turėjo savo 
dvasios vadus. Turėkime juos ir mes.

K. A. M.
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SUSITIKIMAI ROMUVOJE
IŠ XV-SIOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS

1. Lietuviškosios kultūros oazė

Yra Vakarų Vokietijoje kaimas, kurio 
siaurose gatvelėse nuolat girdėti lietuviš
kas klegesys. Tai — Huettenfeldas, kuria
me jau eilė metų gyvuoja viso pasaulio lie
tuviams gerai žinoma Vasario 16 gimnazi
ja ir jos sodyba — Romuva.

Beje, tiek senasis gimnazijos pastatas- 
pilis, kuriame įrengtas mokinių bendrabu
tis, tiek naujasis modernus klasių pasta
tas yra pačios žymiausios šios gyvenvietės 
statybos ir iš tolo patraukia keleivio akį. 
Tiktai dar viena Huettenfeldo įžymybė — 
ant aukšto kamino sukrautas gandrų šei
mos lizdas, puošiąs apylinkę ir jos atviru
kus — nepriklauso lietuviams.

Net ir tada, kai gimnazijos mokiniai iš
siskirsto atostogų, lietuviškas klegesys ten 
nenuklysta, o kartais tampa net dar gar
sesnis. Čia nuolat atvyksta pavieniai lietu
viai, Bendruomenės veikėjai, rengiami su
važiavimai. Iš tikrųjų Vasario 16 gimnazi
ja yra ne vien jaunimo auklėjimo įstaiga, 
bet tikras lietuviškojo bendruomenės gy
venimo ir kultūros židinys Vokietijoje.
Neatsitiktinai čia jau nuo 1964 metų kas

met vasarą sau patogų prieglobstį rado ir 
Lietuviškųjų Studijų Savaitės. Huettenfel
das savaičių metu ypač pagyvėja. Čia at
keliauja lietuviai iš visų Europos kampelių 
ir net užjūrio. Keli viešbutėliai ir svetai
nės prisipildo „savaitininkų", nes gimnazi
ja, kuriai vis dar trūksta gero bendrabu
čio, negali visų po savo sparnu priglausti.

Šiaip jau Romuva yra ideali susitikimų 
vieta lietuviams. Maždaug 4-5 hektarų plo
to dailus žaliuojantis parkas, kad ir nedi
delės, bet visus sutalpinančios salės, lei
džia pasijusti savybėje, pabendrauti, susi
kaupti nekliudomiems svetimos aplinkos.

Huettenfeldo Romuva padvelkia jaukiu 
lietuviškos kultūrinės oazės gaivumu, 
ypač tada, kai susirenka studijų savaitės 
dalyviai.

2. Europinės savaitės

Gal būt, didesniųjų JAV, Kanados ar 
Australijos kolonijų lietuviams sunku įsi
vaizduoti, kodėl studijų savaitėms Europo
je priskiriamas toks reikšmingas vaidmuo 
ir apie jas kalbama, kaip nepaprastą įvykį. 
Bet nereikia užmiršti, kad Vakarų Europos 
kraštuose gyvenančiųjų lietuvių sąlygos vi
sai kitos ir nepalyginamos. Čia iš tikrųjų 
skaudžiai atsiliepia išsisklaidymas, labai 
maža galimybių susitikti, dar mažiau iš
vystyti kokį nors platesnį kultūrinį savi
tarpio bendravimą.
Studijų savaitės yra vienintelis tokios rū

šies renginys, kuriame susitinka mūsų tau
tiečiai iš visos Vak. Europos ir net tolimes-

IMSRYS VAIKAMS
(Atkelta iš 2 psl.)

timesnė vaikui aplinka. Svirpliais ir vo
rais, šunimis ir katinais, vištomis, ožiu
kais vaikai domisi. Tai tie sutvėrimai ir 
apdainuojami kituose P. Imsrio eilėraš
čiuose.

Be abejo, jeigu literatūra lietuvių vai
kams svetur nebūtų ant mirties slenksčio, 
gal būtų galima tokiom progom iškelti 
vieną kitą pageidavimą. Kai daugumas tų 
lietuviukų gyvena miestuose, tai jie ir tra
dicinius ožiukus, vilkus, kiškius- ir kitus 
panašius sutvėrimus pamato nebent zo
ologijos sode ir labai retomis progomis. 
Didelio miesto vaikas, tur būt, nelabai at
skirtų vištą nuo erelio ar kalakutą nuo 
stručio. O yra dalykų, kurie miesto vaikui 
daug artimesni. Vadinas, vaikų rašyto
jai turėtų pamatyti tą tikrąją vaiko aplin
kų ir pasiieškoti joje įkvėpimo. Bet mums, 
tur būt, tai jau pavėluota.

K. Abr.

NAUJAS „ŠALTINIS“
Dabar išėjusiame „Šaltinio“ Nr. 4 B. 

Zumeris rašo apie Vytį ir Rūpintojėlį, V. 
Ignaitis — apie Lietuvą karo istorijos pus
lapiuose, dr. K. A. Matulaitis, MIC,— apie 
Gedimino laiškus, S. Rūkienė — apie Si
birą, V. K. — apie kovą analfabetizmui, S. 
Tijūnaitis — apie savo gyvenimą, kun. K. 
Patalavičius — apie veikimą Ispanijoje, 
K. P. Girčius — apie reformuotus atlai
dus, dr. V. Kaziūnas — apie Marksą ir re
ligiją.

Dar turime tame numeryje eilėraščių ir 
prozos L. švalkaus, N. Mazalaitės, V. Šlai
to, J. Sakalo, A. Pačkausko, D. Sadūnai- 
tės, K. Britiko, skyrių jaunimui, Jaunimo 
Židinio, Šaltinėlį, knygų pasaulį, lietuvių 
gyvenimo kronikos.

Turėdami laisvas institucijas, nesupan
čiotą grandinėmis pramonę ir išsilaisvinu
sią mintį, apsišarvoję jėga ir vieningo tiks
lo vedami, Vakarų žmonės sukils, o tuo 
tarpu Rusijos milžiną sudrebins masių 
pažangėjimas ir sprogdinamųjų idėjų jė
ga.

Karolis Marksas

nių pasaulio kampelių. Ir čia susitinkama 
ne paprastai pasižmonėti, bet pasigilinti į 
mums rūpimus dalykus su visišku akade
miniu rimtumu. Lietuviškųjų studijų sa
vaičių pavadinimas čia nėra kokia puoš
mena, -bet iš tikrųjų tiksliai nusako susiti
kimo tikslą ir pobūdį.

Pagrindinis savaičių programos turinys 
— tai paskaitos, pranešimai, diskusijos. 
Viskas sukasi apie vieną bendrinę temą ir 
gali būti palygintos su prancūzų katalikų 
„Semaines sociales“, kurios, beje, įdomiu 
sutapimu yra prasidėjusios lygiai 50 metų 
anksčiau ir yra buvusios mums pavyzdys.

Pirmoji studijų savaitė įvyko 1954 me
tais Ludwigshafene, prie Bodeno ežero. Jos 
rengėjai buvo rezistencinio Lietuvių Fron
to sąjūdžio europinė grupė (ELFB), o dva
siniai įkvėpėjai — buvusieji Teologijos - 
Filosofijos fakultetų profesoriai: dr. Jonas 
Grinius, dr. Zenonas Ivinskis, dr. Antanas 
Maceina, prie kurių prisidėjo jaunesnės 
mokslo pajėgos.

Iniciatorinė grupė greit sugebėjo pri
traukti prie bendro darbo ir visas kitas 
veiklesnes visuomenines jėgas, kaip ateiti
ninkai, skautai, evangelikų ratelis, studen
tų sąjunga. Jau eilė metų studijų savaites 
globoja ir medžiagiškai remia PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba.

3. Savaičių tikslas ir pobūdis

Pradžioje savaitės neturėjo pastovios vie
tos ir vyko įvairiose vietovėse: po dukart 
Schondorfe, Bernriede, Koenigsteine; po 
kartą Ludwigshafene, Neckarsteinache. 
Gauitinge, Koenigswinteryje. Nuo 1964 me
tų jos vyksta Romuvoje.

Nors savaičių paskaitos, paskaitininkai 
ir dalyviai nuolat keičiasi, tačiau jų pa
skirtis ir pobūdis iki šiol išliko nepakitęs. 
Tauta tėvynėje ir tremtyje buvo ir lieka 
neišsenkantis įkvėpimo šaltinis, iš kurio se
miamos temos.

Nors pagrindinę savaičių programos da
lį sudaro studijinės paskaitos, tačiau jose 
jokiu būdu neapsiribojama vien tik proti
nėmis pratybomis, bet savo vietą čia su
randa ir jausmai ir valia, kitaip tariant, 
pilnutinė žmogaus dvasios kultūra. Evan-

SANTUOKOS
Birželio 29 d. Lietuvoj buvo paskelbtas 

jau galutinai priimtas Sovietų Sąjungos 
santuokos ir šeimos įstatymas — tokių 
įstatymų pagrindai. Pilnus tos srities įsta
tymus turės išsileisti paskiros respubli
kos, bet joms spręsti yra paliktos tik ne
reikšmingos smulkmenos. Esminiai daly
kai jau nustatyti „pagrinduose“.

Galutinis įstatymas mažai tesiskiria 
nuo anksčiau (balandžio mėn.) paskelbto
projekto, šiek tiek patikslintas nesantuo
kinių vaikų metrikavimo bei įteisinimo 
būdas. (Vaikui duodamas vyriškas „tėva- 
vardis“ ir tais atvejais, jei tėvas nežino
mas, taigi iš gimimo metrikos neturės bū
ti matoma, kad ne iš santuokos gimęs). 
Metrikacijos aktai minimi tik civiliniai, 
tai yra tam tikrose valstybės įstaigose at
likti. Kiti ignoruojami. Išbrauktas nuo
statas ir apie ankstyvesnių bažnytinių me
trikų pripažinimą, kuris buvo projekte. 
Reikia manyti, kad praktikoje tie senieji 
metrikacijos dokumentai bus pripažįsta
mi tylomis, ne viešo įstatymo būdu.

Ištuokos pagrindas tik vienas: vieno iš 
sutuoktinių pareiškimas, kad nori skirtis. 
Bet santuoka nutraukiama tik teismine 
tvarka, jeigu teismas nustato, kad „su
tuoktiniams toliau bendrai gyventi ir iš
saugoti šeimą nebeįmanoma“. Taigi leng
vumas ar sunkumas išsituokti priklausys 
nuo teisėjų pažiūrų, nusiteikimų. Teisėjai 
renkami, bet, kaip ir visuose tenykščiuo
se rinkimuose, rinkėjai gali balsuoti tik 
už vieną partijos organų pateiktą kandida
tą, kurio neįmanoma neišrinkti. Yra dvi 
išimtys iš tos ištuokos nuostato. Viena, 
tai kad „vyras neturi teisės be žmonos su
tikimo kelti ištuokos bylos žmonos nėštu
mo metu ir vienerius metus po vaiko gi
mimo“. Kita išimtis — jei abu sutuokti
niai nori skirtis ir neturi nepilnamečių 
vaikų, tai nėra reikalo kreiptis į teismą, 
išsituokimą galima sutvarkyti metrikaci
jos įstaigoje, per tris mėnesius nuo pareiš
kimo padavimo.

Smulkmeniškiau, negu iki šiol, tvarko
mas alimentų klausimas. Faktiškai siekia
ma kiek geriau apdrausti su vaikais pa
liktų ar nedarbingų žmonų teises į alimen
tus, bet formaliai nuostatuose saugomas 
visiškas vyrų ir moterų lygiateisiškumas. 
(Atitinkamomis sąlygomis ir moteriai gali 
tekti mokėti alimentus). Formalus lygia
teisiškumo saugojimas ypač ryškus pa
vardžių atveju. Susituokę gali pasirinkti 
bet katro pavardę, kaip bendrą, arba gali 
pasilaikyti atskiras iki santuokos ■ turėtą
sias pavardes. Bet vaikams vis dėlto ten
ka tėvo pavardė, jei motina vyro pavardės 
ir nėra priėmusi.

Daugiausia susirūpinimo gali kelti 
„ideologiniai“ nuostatai. Straipsnyje apie

gelikų ir katalikų kapelionai kasdien tei
kia savo paslaugas, rengiamos parodos, 
meninė ir pramoginė programos dalis, po
piečiais šaukiami įvairūs organizacijų su
sirinkimai ir pasitarimai, mezgamos asme
ninės pažintys ir bendraujama. Todėl sa
vaičių programa visuomet atrodo gerokai 
perkrauta, bet suvažiuojantieji žino, jog 
jie čia atvykta kietai padirbėti — ne poil
siauti ir ne pramogauti. Europinės studijų 
savaitės buvo ir lieka nepakančios tam, ką 
prof. Maceina yra taikliai pavadinęs „po
būvio ir pramogų dvasia“. Pagundų, žino
ma, netrūksta, bet joms iki šiol buvo sėk
mingai atsispirta.

Studijų savaitėse yra nusistovėjusi tra
dicija vieną dieną ir, būtent, penktadienį 
skirti ypatingam tėvynės prisiminimui ir 
dvasiniam su ja bendravimui. Tos dienos 
paskaitos, pamaldos, apeigos prie vėliavos 
aikštelės ir programa salėje būna pažymė
tos gilaus susikaupimo ženklu.

Gal dėl to kai kas šias savaites yra pa
vadinęs tautinėmis rekolekcijomis. Ir kaip 
susikaupimas yra geriausias vaistas nuo 
dvasią alinančio išsiblaškymo, taip lygiai, 
matyt, studijų savaitės atitinka Europos 
kraštuose išblaškytųjų lietuvių kultūrinio 
gyvenimo poreikį.

Šiemet, kai jau įvyko iš eilės XV-ji stu
dijų savaitė, galima pasidžiaugti šia ver
tinga V. Europos lietuvių kultūrine institu
cija ir pasveikinti ją išlaikančių kūrybinių 
jėgų ištverme.

Iš tiesų užsimoti, bet ką gražiai pradėti 
— visuomet lengviau, negu ištesėti ir tobu
linti tai. kas kartą buvo pradėta. Dėl to iš
eivijoje žymiai daugiau persveria vienkar
tiniai plačių mostų užmojai prieš kartoti
nes, valios ištesėti reikalaujančias pastan
gas.

Prie tokių retų mūsų sąlygomis kartoti
nių darbų aiškiai priklauso europinės Lie
tuviškųjų studijų savaitės, kurioms linkė
tina toliau su tokiu pačiu ištvermingumu 
tęsti savo darbą, kaip iki šiol, siekiant ga
lutinai jsipilietinti ir įtvirtinti mūsų gyve
nime periodinių kultūrinių susitikimų tra
dicija.

(Bus daugiau)

IR VAIKAI
tėvų teises ir pareigas yra ir tokia parei
ga: „Tėvai turi auklėti savo vaikus komu
nizmo kūrėjo moralinio kodekso dvasia, 
rūpintis jų fiziniu vystymusi ir paruošimu 
visuomenei naudingai veiklai“.

Kokia yra ta „komunizmo kūrėjo mora
linio kodekso dvasia“ (ir kurio kūrėjo!), 
įstatyme konkretesnių nurodymų nėra, 
kaip ir konkretaus nurodymo, iš kur turi 
būti tos dvasios semiamasi. Bet šios parei
gos neatlikimas ar netinkamas atlikimas 
gali būti priežastis vaikams iš tėvų atim
ti. Būtent: „Iš tėvų ar iš vieno jų gali bū
ti atimtos tėvystės teisės, jeigu nustaty
ta. kad tėvai nevykdo savo pareigų auk
lėti vaikus arba piktnaudžiauja savo tė
vystės teisėmis, žiauriai elgiasi su vai
kais, daro žalingą įtaką vaikams savo 
amoraliniu, antivisuomenišku elgesiu, taip 
pat jeigu tėvai yra chroniški alkoholikai 
arba narkomanai“.

Tėvų teisės gali būti atimtos tik teismi- 
nu keliu, bet bylą kelti gali „valstybinės 
arba visuomeninės organizacijos“ ar pro
kuroras (arba vienas iš vaiko tėvų). At
seit, vietos komjaunimo būrelis ar jo var
du beveikiąs sekretorius, nutaręs, kad ku
rie mažamečio tėvai „nevykdo pareigos 
auklėti savo vaiką komunizmo kūrėjo mo
ralinio kodekso dvasia“, gali kelti bylą 
atimti vaiką iš tėvų globos. Irgi nuo 
teismo pažiūrų ir nusiteikimų (ypač nuo 
partijos instrukcijų teisėjams) priklausys, 
kiek toli sieks ši galimybė vaikams iš te
vų atiminėti. „Pagrindai“ atveria tam 
tus labai plačiai.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

ANGLAI SUSPROGDINO

Gerb. Pone Redaktoriau!
Norėčiau pažymėti, kad straipsnis „Gar
bingi kapai" buvo teisingas. Šiuos laivus 
su vokiečių nacių kaliniais yra susprogdi
nusi anglų aviacija. Apie šį įvykį esu kele
tą kartų skaitęs vokiečių spaudoje. Rašė 
išsigelbėję kaliniai, ir visi tvirtina, kad 
anglų lėktuvai tuos laivus subombardavo. 
Tą faktą patvirtintų ir tai, kad bombarda
vimo metu laivuose buvo ir esesininkai, 
kurie irgi gelbėjosi. plaukdami į krantą 
savo jėgomis. Jeigu jie patys būtų tuos 
laivus susprogdinę, tai, tikriausia, pirma 
būtų iš jų pasitraukę.

„Kalinio kelias“ straipsnį, deja, aš esu 
skaitęs lietuvių tremtinių spaudoje, ėju
sioje Vokietijoje prieš 20 metų, tik ten jis 
buvo išspausdintas su kitu parašu.

P. K.

KASDIENISUOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

Aš irgi gal sutikčiau, kad dirbantį jau
nimą reikia retkarčiais užsipulti, net jei 
jis ir nieko bloga nebūtų padaręs. To
kio puolimo tikslas galėtų būti neleisti 
užsnūsti. Bet ir toks švelnus pabaksnoji- 
mas pavojingas, nes niekada negali žinoti, 
ties kuria vieta yra puolamojo kantrybės 
riba.

Kantrybės riba visada daug arčiau bū
na, kai žmonės puolami neteisingai, šįkart, 
man rodos, jaunimas buvo užsipultas ne
teisingai. Jam, tur būt, net sunkoka būtų 
gintis. Tie žodžiai, dėl kurių jaunimas puo
lamas, yra mūsų kasdieniniai žodžiai, ir 
jų vartosena mums taip jau įprasta, tokia, 
sakyčiau, tradicinė, kad šiandien net sun
ku būtų pasakyti, kodėl mes šiaurę vadi
name šiaure, o rytus rytais, ne vakarais. 
Aš. žinoma, irgi negalėčiau atsakyti S. 
Kasparui visiškai tiksliai, su visais žodžių 
prasmių aiškinimais. Bet ir pats S. Kaspa
ras, tikriausia, nežino, kodėl vienas daik
tas turi vienokį vardą, o kitas visiškai ki
tokį.

. * * *
S. Kasparui nepatiko, kad, rašant apie 

skautus, Jaunimo skyriuje buvo pasakyta, 
jog jie susirinko iš šiaurės Anglijos. Pagal 
jį išeitų, kad toks pasakymas yra didelis 
nusižengimas tiesai.

Nors jau seniai gyvenu britų saloje, ku
rios dalis vadinama Anglijos vardu, bet 
dabar tyčia pasiėmiau žemėlapį pasitik
rinti, į kurią pusę nuo Londono ' galėtų 
būti didieji lietuvių skautų centrai — Der
bys, Bradfordas, Manchesteris, Nottingha- 
mas, Stoke-on-Trentas. Pasirodo, ar tu 
taip, ar kitaip žiūrėk, o vis tiek į šiaurinę 
pusę išeina. Tai kur čia ta netiesa? Jeigu 
išvardytum miestus, iš kurių tie skautai 
suvažiavo, tai būtų vienas dalykas, jei nu- 
rodytum geografinius ar administracinius 
krašto rajonus — kitas dalykas, o jei kal
bėtum apie pietus, šiaurę, rytus, vakarus 
ir dar sutikslintum visokiais pietryčiais, 
pietvakariais, šiaurryčiais ir šiaurvaka
riais — trečias dalykas.

Kodėl jaunimas būtinai turi naudotis 
tais terminais, kurie S. Kasparui labiau
siai patinka? Tik jis pats galėtų į tą klau
simą atsakyti. Bet bartis jam tikrai nebū
tų ko.

* * *

Lygiai toks pat niekam vertas jo puo
limas ir dėl Lietuvių klubo rytiniame Lon
done. Niekam vertas ir su tuščiom pre
tenzijom ir bereikalingais įtarinėjimais.

Jeigu S. Kasparas ano klubo vardu ra
šo kam nors oficialų raštą, tikriausia, jis 
atlieka tai blanke, kuris kampe turi ati
tinkamose įstaigose įregistruotą tikslų ir 
pilną klubo pavadinimą. O jeigu jis susi
tinka kur nors lietuvį, tai tikriausiai ne
klausia jo. ar jis šeštadienį eis į Sporto 
ir Socialinį Klubą. Kalba tik apie klubą. 
Tas ilgas pavadinimas juk tiesiog liežuvį 
laužia. Manchesteriškiai, matau, tokie lie
tuviškai lankstūs, kad laikraštyje savo ir
gi Sporto ir Socialinį Klubą pastaruoju 
metu ėmė vadinti tiesiog Lietuvių Namais. 
Gražu!

Manau, kad tasai klubas rytiniame Lon
done ir toliau kasdieninėje kalboje bus va
dinamas trumpai, paprastai ir supranta
mai, ir niekas dėl to nesijaus Įžeistas, iš
skyrus mieląjį S. Kasparą.

* *
Paprastoje kalboje yra rytinio ir vaka

rinio Londono lietuviai. Tai irgi paprasta 
ir normalu ir žmoniška. Tačiau skaitytojui 

Nyksta senieji vardai
„Keičiasi Lietuvos kaimo vaizdas. Nyks

ta vienkiemiai, keičiasi kaimų ribos. Kar
tu nyksta ir senieji vietovių vardai. Kol
ūkiai įgavo visai naujus vardus. Jaunoji 
karta kartais nė neatsimena savo apylin
kėje buvusių kaimų senųjų pavadinimų. 
Dažnas dabar sako: — Gyvenu Janonyje, 
trečioje brigadoje. Keliauju į Čiapiajevą, 
pirmą brigadą. Buvau „Paryžiaus komu
nos“ antroje brigadoje“...

Taip rašo susirūpinęs lietuvis Valstie
čių laikraštyje (rugp. 1 d.) apie Lietuvos 
nuasmeninimą, pradėtą ir vykstantį že
mės kolektyvizacijos proga.

Tie nauji vietovių pavadinimai ne tik 
painioja žmones. Tai esanti tik viena me
dalio pusė. Sako:

„Antra medalio pusė kur kas svarbesnė. 
Ji liečia mūsų kaimo geografiją, jo istori
ją, kalbą, kultūrines tradicijas. Juk dau
gelio kaimų pavadinimai yra vienaip ar 
kitaip susiję su istorija, su įžymių mūsų 
žmonių gyvenimu. Pavyzdžiui, visi žino 
kalbininką Joną Jablonskį. Visi žinome, 
kad Rygiškių Jonas savo vaikystę pralei
do Rygiškių kaime, Griškabūdžio valsčiu
je, kad Pranas Vaičaitis gimė ir augo San
takų kaime, Sintautų valsčiuje. Deja, šian
dien šių kaimų pavadinimai nyksta. Ry

labai sunku suprasti, ko mielasis S. Kas
paras dėl to pyksta. Kur čia tas visas kab
liukas? Tai irgi geografiniai terminai, ku
riuose nėra nieko įžeidžiama.

Gali būti, kad S. Kasparas turi pagrin
do įsižeisti dėl rytų. Tada jis turėtų išdės
tyti, nuo kada žodis rytai, ypač Londono 
rytai, pasidarė jam neskanus žodis. Kai 
jis tai padarys, tai mes visi žinosime. O 
dabar beveik esame priversti galvoti, kad 
jis paleido savo naginių apyvarus ir 
kliaudžių ieško. Prie vyresnių nedrįsta 
prisikabinti, tai puolasi prie jaunųjų. Pa
sakyčiau. kad tiesiog negražu.

Jis ryšium su tuo dar kalba apie kažko
kią grupę. O man kažkaip kyla irgi įtari
mas, kad pats mielasis S. Kasparas apie 
įtartinas grupes kalba tik iš savo paties 
švento patyrimo kreipti veiklą šita dau
giau grupine linkme.

Tavo Jonas

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.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.ll

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. Volertas — Sąmokslas. Premijuotas 

romanas. .32 šil.
J. Jankus — Peilio ašmenimis. Drama. 

35 šilingai.
P. Žilys — Suomių - Sovietų 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.

giškių kaimą težino vyresniosios kartos 
žmonės. Dabar čia Griškabūdžio kolūkio 
antroji brigada“.

Autorius siūlo bent brigadas vadinti ne 
numeriais, o senaisiais vietinių kaimų var
dais. Kritikuoja ir kolchozų pavadinimus. 
Kaimų vardus, esą, reiktų saugoti pana
šiai, kaip saugomi istoriniai paminklai. 
Siūlo naudotis lietuvių kalbos ir istorijos 
mokytojų pagalba.

Tačiau tas siūlymas nelengvai suderi
namas su komunistų partijos „linija“, ku
ri, kad ir viešai to nepripažindama, sten
giasi išdildyti bent iš jaunosios kartos są
monės viską, kas susiję su Lietuvos pra
eitim. Mokyklose beveik nedėstoma Lie
tuvos istorija (vos kelios pamokos įjung
tos į Sovietų Sąjungos, tiksliau — Rusi
jos, kursą). Ir Lietuvos geografijai skiria
mas tik menkas kampelis Rusijos geogra
fijos kurse. Tad ir Lietuvos vietovardžių 
dildymas yra rusiškos komunistų partijos 
(ir jai paklusnių Lietuvoj politiką vyk
dančių komunistų) nusistatymų įgyvendi
nimas. O Maskvos Pravda šiomis dieno
mis kaip tik pagrasė jokiu būdu nesusi
gundyti Čekoslovakijos pavyzdžiu ir ne
kelti sumanymų, nukrypstančių nuo par
tijos viršūnėse nustatytos linijos. (E)

3
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Europos lietuviu kronikų Pasisakymas parodos proga
NOTTINGHAMAS LAUKIA!

TEN DIDYSIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS RUGPIUČIO 31 D.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į NOTTINGHAMĄ

Į didįjį lietuvių sąskrydį Nottinghame 
rugpiūčio 31 d. iš Londono įuošiama eks
kursija.

Autobusas su ekskursantais nuo Liet, 
bažnyčios pajudės 1 vai. popiet, o nuo Lie
tuvių Namų 2 vai. popiet.

Norintieji ekskursijoje dalyvauti užsi
rašo iš anksto.

GRĮŽO PIRMININKAS
DBLS pirmininkas inž. J. Vilčinskas su 

žmona buvo nuvažiavę į Studijų savaitę 
Vokietijon. J. Vilčinskas ten skaitė paskai
tą apie socializmą Lietuvoje.

Po to Vilčinskai savaitę praleido Austri
joje.

ATGAL Į JAV
Iš Europos grįždama, Lietuvių Namuo

se Londone buvo trumpam apsistojusi B. 
R. Tijūnaitytė - Saldukienė su dukrele.

Į EUROPOS ŽEMYNĄ
Lietuvių Namuose Londone lankėsi JAV 

majore Julija M. Mikais iš Teksaso.
Ji iš Londono išvažiavo į Europos že

myną.

IŠSILAUŽĖ KOJĄ
Lietuvių Namų gyventojas Vladas ūso- 

vičius išsilaužė koją — skilo kaulas.

SVEČIAI Iš ROCHDALĖS
Rochdališkis Vyt. Budrevičius su šeima 

lankėsi Londono Lietuvių Namuose.

PASKUTINIS IŠ BŪRIO
Po ilgesnių atostogų iškeliavo atgal į 

jūrą lietuvis jūreivis T. Lechavičius.
•Lietuvių Namuose buvo apsistojęs di

desnis būrys lietuvių jūreivių. Jis buvo 
paskutinis grįžęs į jūrą — kiti anksčiau 
išvažinėjo.

PAKELIUI Iš EUROPOS
Grįždama iš Europos žemyno, į Londo

no Lietuvių Namus buvo užsukusi Regina 
Šepetienė, nuolat gyvenanti Edmontone, 
Kanadoje.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

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

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

VASARINIS 1968. 1:

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

Kaina £25.0.0.

M
iii

iii
iii

iii
iii

in
iii

in
iii

ni
iii

iii
iii

ni
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
ni

in
iii

iii
H

iiu
ui

iii
iii

iii
io

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iiH

iH
iii

ni
iii

iii
iii

in
iii

iii
iii

iii
iii

iii
H

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

uu
iii

iii
iiu

iiu
iu

ui
iii

iii
un

VASARINIS 1968. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
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.
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 

siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos 
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių 
supirktuosius siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.

MŪSŲ RĖMĖJAI
ApJmokėdami už Europos Lietuvį ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 19 šil. 
V. Imbrasas, po 10 šil. V. Gaibuogytė, L. 
Kazakaitytė ir A. Kietavičius, 9 šil. M. 
Ramonas, po 3 šil. A. Šliauteris ir V. Bra
zaitis, 2 šil. A. Mikalauskas.

ATOSTOGOS LONDONE
Keletą dienų Londone praleido iš Šve

dijos atvykęs retas svečias Stasys Ruškys.
Londone jis lankėsi pirmą kartą.

KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS
Liepos 14 d. buvo pašventintas lietu

viškas bendras kryžius — paminklas vi
siems lietuviams, kurie yra palaidoti Ley- 
tonstone Šv. Patricko kapuose.

Kryžius suprojektuotas dail. V. Jaku- 
baičio ir pastatytas lietuviškųjų kapų plo
te.

Kryžiaus pašventinimo apeigose daly
vavo daugiau kaip pora šimtų lietuvių.

AUDRIUS JURAS EUROPOS LIET.
JAUNIMO SUVAŽIAVIME

Audrius Juras atstovavo DBLB jauni
mui Europos lietuvių jaunimo suvažiavime 
liepos 28 - rugp. 2 d.d.

DIAKONAS J. II. ŠULCAS LONDONE
Diakonas J. H. Šulcas atvyko į Angliją. 

Rugpiūčio 11 d., sekmadienį, dalyvavo Lie
tuvių Bažnyčioje pamaldose. Iš Londono 
išvyko pas Škotijos lietuvius.

KUN. J. DUOBA LONDONE
Padėjęs pravesti Nottinghamo Jaunimo 

Židinio stovyklą jaunimui, o vėliau daly
vavęs Studijų savaitėje Vokietijoje, kun. 
J Duoba, MIC, grįžo Londonan ir dar kurį 
laiką padės klebonui kun. dr. K. Matulai
čiui.

J. ALKIS IŠVYKO Į SEIMĄ
Rugpiūčio 15 d. Jaras Alkis išskrido į 

New Yorką, kur numato atlikti visą eilę 
su bendruomenės veikla susijusių reikalų, 
o paskui atstovauti Britanijos lietuviams 
PLB III-jame Seime New Yorke.

Vilniškė Tiesa rugpiūčio 17 d. išspaus
dino pasikalbėjimą su Lietuvos komunis
tų partijos Centro komiteto Mokslo ir kul
tūros skyriaus vedėju A. Rimkum, kuris 
lankėsi Londone ir pradžioje stebėjo, kaip 
vyksta tame mieste suruoštoji sovietinė 
paroda.

Pasidžiaugęs tuo, kad angluose vyksta 
didelis susidomėjimas paroda, A. Rimkus 
toliau pasisako apie Londono lietuvius. 
Jis rašo:

„Ne tik biznismenai, bet didžiulis srau
tas paprastų londoniečių, anglų, atvyku
sių iš kitų miestų, kasdien nuo 10 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro veržiasi į tarybinę pa
rodą. Jame išgirsi ir estišką, latvišką ir 
lietuvišką šneką. Tai emigrantai. Jų gau
su lankytojų tarpe. įvairiais jausmais ve
dini jie ateina, kaip ir įvairūs tai žmonės, 
įvairiais keliais čion atklydę. Anglijoje 
lietuvių emigrantų apie 2 tūkstančius.

M. YORK-RADVILAITĖ LONDONE
Jersey miesto JAV Vyčių pirmininkė 

Marija York - Radvilaitė atvyko į Londo
ną dalyvauti tarptautiniame moterų kon
grese. Ji lankėsi lietuvių klebonijoje ir 
kalbėjosi su klebonu kun. dr. K. Matulai
čiu apie lietuvių veiklą ir gyvenimą Ang
lijoje.

TAUTOS ŠVENTĖ IR
BENDRUOMENĖS DIENA

Ji bus minima rugsėjo 8 d., sekmadienį, 
pamaldomis liet, bažnyčioje 11 vai. ryto. 
Prieš pamaldas bus procesija.

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 7.30 vai., bus 
minėjmas Sp. ir Soc. Klubo salėje, kur 
PLB III Seimo atstovas J. Alkis pasidalys 
įspūdžiais, o po to bus meninė dalis.

PARAPIJOS RUDENS BALIUS
Parapijos rudens balius - šokiai bus spa

lio 12 d. Tower Hamlets York Hall, prie 
Bethnal Green požeminio stoties ir Beth
nal Green muziejaus.

Tam vakarui užsakytas labai geras or
kestras Alf Vango's, kuris paprastai gro
ja Ispanijos, Brazilijos, Lenkijos pasiun
tinybių pobūviuose.

Bilietai platinami jau dabar. Juos gali
ma įsigyti pas komiteto narius arba kle
bonijoje.

KUN. J. P. VILUTIS ATGAL Į JAV
Kurį laiką dirbęs pastoracinį darbą Not

tinghame ir Londone, kun. Jonas Povilas 
Vilutis, MIC,rugpiūčio 12 d. išvyko atgal 
į JAV.

ŠV. ONOS DRAUGUOS ŠOKIAI
Šv. Onos draugijos rudens šokiai ren

giami rugsėjo 21 d. (šeštadienį) Sp. ir Soc. 
Klubo patalpose (345A Victoria Park Rd., 
E9). Pradžia 7.30 vai. vakaro.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

sąskrydžio proga

Po didžiojo lietuvių sąskrydžio Notting
hame rugsėjo 1 d., 11 vai., lietuviškose pa
maldose Židinyje dalyvaus Lietuvos atsto
vas V. Balickas, Škotijos lietuvių, šiaip 
daugiau svečių ir saleziečių progimnazijos 
buvusių auklėtinių bei židiniečių, kurie 
po to šeimyniškai pabendraus. Pamokslą 
pasakys svečias iš Italijos diakonas H. J. 
Šulcas, SDB. Susibūrimas praeis Lietuvos 
auksinės sukakties ženkle.

PASKUTINĖS DIENOS

į Liet. Jaunimo Židinį šiems mokslo me
tams užsirašyti yra paskutinis laikas, nes 
rugsėjo 4 d. prasideda mokslai pradinėje 
ir vidurinėje mokykloje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 1 d., 12.30 vai.
ECCLES — rugsėjo 8 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 8 d., 12.30 vai., 

St. Patricks bažn.
BRADFORD — rugsėjo 22 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 1 d., 11 vai., 

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — rugsėjo 8 d., 12 vai., 

London Rd. Tautos šventės proga.
NOTTINGHAM — rugsėjo 15 d., 11 vai., 

Židinyje.
DERBY — rugsėjo 15 d., 11 vai., Bridge 

Gate.

PAIEŠKOJIMAI

Bajorūnas Jonas, gim. 1924 m. Gaidžio- 
niškių km., 1941 m. iš Joniškėlio išvykęs į 
Vokietiją, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti: 9 Newhampton Rd. East, Wol
verhampton, Staffs.

Londone gyvena apie 700. Nemaža dalis 
rado prieglobstį Anglijoje po II pasaulinio 
karo. Kai kurie dargi nusikaltę Lietuvos 
liaudžiai. Nusikaltėlių nedaug, bet jie su
gebėjo nemažai suklaidinti. Suklaidintieji 
— tai žmonės kryžkelėje. Jie ateina į Erls 
-Kortą, atsinešdami gimtinės ilgesį, savo 
lūkesčius ir abejones. Lietuvos skyrius 
jiems — gabalėlis gimtosios žemės. Didžio
ji dauguma emigrantų labai gyvai domisi 
Tarybų Lietuvos gyvenimu, įdėmiai apžiū
rinėja parodos eksponatus. Iš pokalbių su 
jais teko pastebėti, kad jie seka mūsų 
spaudą. Tačiau jų žinios apie Lietuvos gy
venimą dar dažnai iškreiptos. Parodoje 
suruoštų „Lietuvos dienos“ ir „Pabaltijo 
dienos" metu vyko pokalbiai už atvirojo 
stalo. į juos taip pat gausiai susirinko emi
grantai. Jie godžiai klausėsi Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirmininko R. Petraus
ko, Lietuvos TSR švietimo ministro pava
duotojo J. Kavaliausko, parodos spaudos 
centre dirbančio rašytojo A. Čekuolio pa
sakojimo apie Lietuvą. Juos domina mūsų 
pragyvenimo lygys, švietimo sistema, prof
sąjungų vaidmuo ir darbas, prekybos su 
Anglija plėtimo perspektyva. Informaciją 
jie gauna ir iš emigrantų reakcinio laik
raštuko „Europos lietuvis“. Bet reikia pa
sakyti, kad į jį žiūrima su vis didėjančia 
abejone ir nepasitikėjimu. Tačiau drum
zlinas melo srautas, eilę metų plūdęs, pa
liko jų sielose tam tikrų nuosėdų. Pačių 
reakcinių emigrantų vadeivų tarpe paste
bimas susiskaldymas, vyksta tarp jų kova 
už vadovavimą emigraciniams sluoks
niams. Kiekvienas Tarybų Lietuvos pa
siekimas, kiekviena gera žinia iš Lietuvos 
reakcionieriams kelia įniršį. Tai jų inicia
tyva Erls-Korte buvo platinami antitary
biniai lapeliai. Bet pati paroda paneigia 
šmeižikiškus prasimanymus. Ir vis dau
giau atsiranda žmonių, su pagarba žvel
giančių į Tarybų šalį, trokštančių bend
rauti su Lietuva, palaikyti su ja kultūri
nius ryšius, svajojančių pamatyti šiandie
nykščių gimtinę. Su ašaromis akyse pilnu
tėlėje parodos salėje jie klausėsi lietuviš
kų dainų, atliekamų Elenos Saulevičiūtės 
ir Vaclovo Daunoro, lietuvių liaudies me
lodijų, grojamų birbynininko A. Jonušo ir

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio sk. valdyba rugsė
jo 7 d., šeštadienį, Manchesterio lietuvių 
socialinio klubo patalpose rengia Tautos 
Šventės Minėjimą.

Paskaitą skaitys J. Johnstonas, svečias 
iš Coventrio. Bus ir meninė dalis, kurią 
paskelbsime vėliau. Manchesterio ir apy
linkės lietuvius prašome kuo gausiau da
lyvauti. Vietos bus gana visiems, tiek se
nesniems, tiek jauniems. Pradžia 6 vai. po 
pietų.

Sk. Valdyba

KREPŠINIS
Rugpiūčio 17 d. į Manchesterį rinkosi 

krepšinio entuziastai — iš Rochalės Kin- 
gsway YC, gerai žinoma anglų komanda, 
iš Wolverhamptono Viltis.

Viltis atvyko tik su savo jauniais ir se
nųjų atstovu V. Kelmistraičiu. Žiūrovai, 
kurie atsilankė, tikrai nepralaimėjo, nes 
žaidime buvo puikių momentų ir gražių 
kombinacijų iš abiejų pusių. Manchesterio 
Lituanica irgi atėjo su savo komanda, su
daryta iš jaunių.

Aikštelė gerai sutvarkyta. Naujos len
tos, tik trūko kai kurių linijų. Rungtynes 
pradeda Viltis su Rochdale. Vyrauja Roch
dale. Krinta jų metimai, mat. jie jau pri
pratę prie šios aikštės. Viltis patiria daug 
nesėkmės. Rochdalė laimi pirmąjį kėlinį 
lengvai. Antrame kėlinyje Viltis žaidžia 
jau daug geriau. Kelmistraitis ir P. Pet
kevičius įmeta gerų krepšių. Bet išlyginti 
neįstengė.

Antrose rungtynėse Viltis susitinka su 
Lituanica. Čia jau vyrauja Viltis nuo pra
džios iki galo, nors antrame kėlinyje Li
tuanica sustiprinama Rochdalės žaidėjais 
— vienu tai pu net visi 5 žaidėjai buvo iš 
Rochdalės.

Pagarba Lituanicos žaidėjui kun. A. Ge- 
rybai, kuris turi gerą stilių ir po keleto 
treniruočių galėtų būti vėl geru žaidėju, 
kaip ir seniau yra buvęs. St. Aleknavičius 
vertas medalio, kad po tokio nelaimingo 
atsitikimo, kokį jis turėjo, vėl grįžta į 
sportininkų eiles. Snabaitis po ilgos per
traukos neatgavęs dar savo formos, bet 
gynime dirbo gerai. Manchesterio jaunieji 
Jakubaitis ir Gugas turi daugiau žaisti, 
nes jie tikriausiai bus geri žaidėjai ir da
bar jau pavojingi prie krepšio.

Už Viltį žaidė Kelmistraitis. broliai Pet- 
kevičiai, broliai Bondoniai ir Z. Želepys. 
Po metų kitų bus geras vienetas. Žinoma, 
Viltis pasigedo U. Mangos ir Br. Viliūno ir 
J Burdeno.

Rungtynių rezultatai: Rochdalė - Viltis 
57:28, Viltis - Lituanica 42:35.

Padėka Soc. ir Sporto klubui Manches- 
teryje už sąlygas rungtynėms ir vaišes, o 
ir kitiems prisidėjusiems. (V. K.) 

kanklininkių V. Gučienės ir B. Saplienės. 
Tėviškės ilgesiu, pagarba tarybiniam žmo
gui, jo darbui sklidini įrašai Lietuvos sky
riaus atsiliepimų knygoje. „Viskas kaip 
pasakoje. Malonu prisiminti tėvynę, taip 
tolimą, ir taip išvystytą", įrašė londonie- 
tis V. Jokūbaitis. „Socializmas — vienin
telis kelias į žmonijos laimę“, pripažįsta 
svečias iš JAV Davidsonas. „Aš sužavėta 
lietuviška knyga!“ lakoniškai savo jaus
mus išreiškia Džiuzi Pener“.

Tolimesnėje straipsnio dalyje metama 
šiek tiek šviesos, kokių politinių sumeti
mų bus turėję sovietai, duodami parodo
je atskirus skyrius Baltijos kraštams so
vietinėje parodoje. Rašoma šitaip:

„TSRS pramonės ir prekybos parodos 
Londone organizatoriai ją ruošdami susi
dūrė su kai kuriais sunkumais. Paaštrėju
si pasaulyje ideologinė kova, kai kurių 
reakcinių sluoksnių bandymai trukdyti 
parodos atidarymą vis dėlto neįstengia nu
stelbti Tarybų šalies pasiekimų. Jie aki
vaizdūs. TSRS pramonės ir prekybos pa
roda susilaukia vienbalsio pritarimo. Jos 
atidaryme dalyvavo Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas H. Vilsonas su be
veik visu savo kabinetu. Užsuko jis ir į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos skyrius. Nors 
Anglijos oficialioji valdžia ir nepripažįsta 
šių tarybinių respublikų, tačiau Didžio
sios Britanijos premjero vizitas — savo
tiškas jų pripažinimas“.

VOKIETIJA
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

Kiekvienais metais lietuvių vaikučiams 
rengiamos stovyklos, kuriose jie ir poil
siauja ir drauge mokosi lietuvių kalbos, 
dainų, šokių, žaidimų. Anksčiau jas reng
davo Katalikų Sielovada. Šiemet tokią sto
vyklą surengė PLB Vokietijos Kr. Valdy
ba rugpiūčio 13 - 28 d.d. Vasario 16 gim
nazijoje.

Atvyko apie 40 vaikų, daugiausia iš pie
tų Vokietijos, kur dar nėra prasidėjęs 
mokslas. Stovyklos vadovybę sudaro 
muencheniečiai: vedėja — Alina Grinienė, 
jos padėjėjai — med. cand. Arūnas Lau
kaitis ir vyr. mokinė Kristina Pauliuke- 
vičiūtė. Stovyklos dvasios reikalus tvarko 
gimnazijos mokytojas kun. J. Dėdinas. 
Rankdarbių moko P. Bartusevičienė, I. 
Krivickienė ir stud. B. Girdvainytė. Užsi
ėmimus pravesti padeda mokytojai V. Bar
tusevičius ir A. Krivickas ir dr. K. Če
ginskas.

Nors pirmąją savaitę oro sąlygos buvo 
itin nepalankios, bet patogios gimnazijos 
patalpos ir vaikų uolumas leido sudaryti 
darbingą nuotaiką. Kiekvieną rytą ir va
karą vaikai pakelia ir nuleidžia trispal
vę, mokosi eilėraščių, dainų, Lietuvos pa
žinimo, geriau mokantieji lietuvių kalbos 
moko kitus, jos nemokančius, audžia tau
tines juostas, siuva tautines lėles, piešia 
tautinius raštus ar ką nors iš gimnazijos 
aplinkos.

Kun. Dėdinas vakarais rodo savo gamy
bos filmus ir skaidres iš ankstesniųjų vai
kų stovyklų bei gimnazijos gyvenimo.

Popietėmis vaikai ekskursuoja apylinkė
se. Jie aplankė ir sutvarkė lietuvių kapus 
vietos kapinėse. Vyresnieji buvo nuvykę 
susipažinti su Heidelbergo įžymybėmis.

J. Vdg.

JAUNIMUI

PAD ULIARIOSIOS
I UI S A VAITĖS PLOKŠTELĖS

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

2. Fire — Crazy World of Arthur Brown
3. This Guy's in Love — Herb Alpert

*4. Help Yourself — Tom Jones
5. Do It Again — Beach Boys
6. Sunshine Girl — Herman's Hermits 

♦7. I Close My Eyes — Dusty Springfield
8. Mrs. Robinson — Simon & Garfunkel
9. I Pretend — Des O'Connor

*10. Days — The Kinks

GERIAUSIA
SA VAITĖS PLOKŠTELĖ

Hard to Handle — Otis Redding
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