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JIE SVOBODAI PADIKTAVO PREZIDENTAS TAUTAI
SUSITARIMAS, KURIO 
ČEKOSLOVAKAI NENORI

Čekoslovakijos vadai grįžo namo ir kal
bomis ramina gyventojus. Dubčekas, saky
damas pirmąją ka.bą, keus kartus turėjo 
nutraukti ją dėl susijaudinimo.

Maskvos susitarimas yra neaiškus — jį 
gali patempti, kur tik nori. Jis numato 
sovietinės kariuomenės dalinių Čekoslo
vakijoje. Tie daliniai laikysis daugiausia 
V. Vokietijos pasienyje. Krašto vadovybė 
palikta ta pati. Reformas čekoslovakai 
vykdys ir toliau, kiek tai bus įmanoma. 
Spaudai ir informacijoms uždedama kont
rolė.

Krašto vadovybė prašo susitaikyti su 
padėtim — priimti primestąjį susitarimą, 
bet radijo stotys pasisako dar prieš jį. Pra
hoje buvo suruoštos demonstracijos, kurių 
proga į miestą suvažiavo sovietų kariuo
menės pastiprinimų.

Tautinis susirinkimas irgi neskuba tvir
tinti susitarimo. Tačiau susiranda vis dau
giau balsų, kurie reikalauja susitaikyti su 
padėtim, nes nėra kitos išeities.

SUSITARIMAS PRIMESTAS
Dubčekas ir kiti Čekoslovakijos vadai 

buvę atgabenti iš kalėjimo į Kremlių, kai 
pasitarimai su prez. Svoboda nejudėjo iš 
vietos. O suimti jie buvo komunistų par
tijos rūmuose, kur posėdžiavo, ir grandi
nės buvusios jiems uždėtos ant rankų.

Prez. Svoboda ne posėdžiavęs tas visas 
dienas, bet buvęs laikomas vienas, ir jam 
ateidavo tik pasakyti reikalavimų. Jam 
buvę pasakyta, kad jei nepakeis vyriausy

Septynios DIENOS
Humphrey — kandidatas

JAV demokratų partija savo kandidatu 
į prezidentus išrinko dabartinį viceprezi
dentą Humphrey.

Partija savo suvažiavime patvirtino da
bartinę JAV politiką Vietname.

Busimieji pasitarimai
Netrukus numatomi vadinamieji sovie

tinio bloko viršūnių pasitarimai, kuriuose 
dalyvausiančios Sov. Sąjunga, Lenkija, R. 
Vokietija, Vengrija, Bulgarija ir Čekoslo
vakija.

Manoma, kad bus svarstomi Čekoslo
vakijos reikalai.

Pašalintas kvislingas
Atleistas iš pareigų Čekoslovakijos tele

gramų agentūros viršininkas Sulekas.
Jis bendradarbiavo su okupantais.

Priemonės rusams patenkinti
Čekoslovakai jau suorganizavo cenzū

rą. Dubčekas bando sudaryti komunistų 
partijos centro komitetą, kuris patenkin
tų rusus. Tautinio susirinkimo pirminin
kas Smirnovskis savo kalboj priminė če- 
koslovakams, kokios sunkios derybos bu
vo Maskvoj.

Būdai užuojautai pareikšti
Dviem tylos minutėmis Olandija paro

dė savo paramą Čekoslovakijai.
Austrijoje 5 minutėm ta intencija buvo 

sustabdytas darbas.
Britanija pasmerkti Čekoslovakijos oku

pacijai atšaukė iš atostogų abejus parla
mento rūmus.

Didžiulės demonstracijos buvo ruošia
mos Britanijoje, Švedijoje, Danijoje, Ka
nadoje, V. Vokietijoje. Indijoje, Japonijo
je, Tanzanijoje. Etiopijoje, Ganoje ir dau
gelyje kitų kraštų.

Vokietijos baimė
Kadangi sovietai savo kariuomenę su

traukia Čekoslovakijos pasienyje prie Ba
varijos, V. Vokietijos vyriausybė dėl to 
rodo susirūpinimą.

Vyriausybė galvoja, kad turės būti iš
laikytas jėgų balansas — Nato turės ten 
sutelkti savo dalinius.

Uždaroma siena
Čekoslovakijon draudžiama įvažiuoti iš 

užsienių turistams ir žurnalistams.
Bus įleidžiami tik prekybininkai ir įvai

rūs užsieniečiai pareigūnai.

Naujas Muenchenas
Čekoslovakijos radijas dabartinį Mask

vos diktatą čekoslovakams palygino su 
Muencheno diktatu 1938 m.

Čekoslovakijos vadai nieko kita nega
lėję padaryti. „Broliai, draugai, čekai ir 
slovakai, būkime vieningi, nepasiduoki
me“, buvo sakoma.

i

bės, tai Slovakija bus paversta sovietine 
respublika, o čekų žemės — Bohemija ,r 
Moravija — autonomine sovietų kontro
liuojama sritim. Svobodai buvę pasiūlyta 
sudaryti vyriausybę, bet jis atsisakė. Bu
vusiam ministeriui pirmininkui Lenartui 
buvę pasiūlyta perimti Dubčeko vietą — 
partijos pirmuoju sekretorium, bet jis at
sisakė, ir prez. Svoboda atmetė jo kandi
datūrą. Tada rusai supratę savo biaurią 
klaidą, įsakę atgabenti suimtuosius vadus 
ir jiems pavedę vykdyti diktatą. O kai ne
pasiseksią jiems, tai tada pastatysią jų vie
toj kitus.

KAS NULĖMĖ OKUPACIJĄ?
Svarstant sovietinės partijos prezidiu

me Čekoslovakijos klausimą, Brežnevas, 
Kosyginas ir Suslovas buvę priešingi oku
pacijai.

Laimėjusi Šelesto ir šelepino grupė ne
didele dauguma, kai krašto apsaugos mi- 
nisteris marš. Grečka nuiodęs, kad okupa
vimas yra gyvybinis reikalas Varšuvos 
pakto kraštų saugumui.

KOLDERIO NEPASISEKIMAS
Manoma, kad dėl sovietų nepasisekimo 

Čekoslovakijoje daug kuo kaltas ambasa
dorius Červenenka, kuris nesuprato gali
mos gyventojų laikysenos.

Kai sovietai užėmė kraštą, tarp tų va
dinamųjų išdavikų didžiausių pastangų 
pasitarnauti okupantams dėjęs Kolderis. 
Partijos centro komiteto rūmuose jis at
skirai įtikinėjęs kiekvieną ministerį, kad 
bendiadarbiautų. Jam menkai tesisekę.

Žemės drebėjimai Persijoje
Plačią Persijos šiaurės rytų sritį palietė 

žemės drebėjimas, kurio metu žuvo ne ma
žiau kaip 20.000 žmonių, daug sužeista ir 
liko be pastogės.

Atsiskaitymas su draugais
Sov. Sąjungos didžiuosiuose laikraščiuo

se dabar vedamas atsiskaitymas su drau
gais ir priešais.

Puolami kiniečiai, kurie Sov. Sąjungos 
komunistus dėl Čekoslovakijos užpuolimo 
palygino su fašistais. Puolamos Rumunija, 
Jugoslavija ir užsienių komunistų parti
jos, kurios pasmerkė sovietus.

Klaustukas ties Rumunija
Sov. Sąjunga ir kitos Varšuvos pakto 

valstybės rugsėjo mėn. vėl pradėsiančios 
vykdyti manevrus, kuriems būsianti pa
naudota ir Rumunijos teritorija.

Rumunija kol kas paneigia tokį gandą.

Melas dėl žaliakepurių
JAV Valst. departamentas griežtai pa

neigė kaip melą sovietų tvirtinimą, kad 
amerikiečiai liepos mėn. apmokę Austri
joje „žaliakepurių“ karinį dalinį, o paskui 
tie kariai, kaip turistai, buvę įgabenami j 
Čekoslovakiją.

Ginklai buvę gabenami Vak. Vokietijos 
helikopteriais, kaip tvirtina rusai.

Rytų berlyniečiai už 
čekoslovakus

Rizikuodami savo saugumu, daugelis 
rytinio Berlyno gyventojų rašė laiškus Če
koslovakijos ambasadai ir telegramomis 
reiškė užuojautą, o kai kurie pripažino 
dar, kad jiems gėda, jog vokiečių daliniai 
dalyvauja okupacijoje.

Kai kurie išdrįso ne tik pasisakyti pa
vardes, bet duoti ir komunistų partijos na
rio bilieto numerį.

Triukšmas koncerto metu
Leicesteryje, Britanijoje, prie salės, kur 

vyko rusų valstybinio orkestro koncertas, 
buvo susirinkę keli šimtai ukrainiečių, 
latvių, estų ir lietuvių ir kėlė triukšmą ir 
dalijo atsišaukimus.

Daugumas moterų buvo tautiniais dra
bužiais.

Jugo laviją gintų
JAV nesikištų, jei sovietai užpultų Ru

muniją.
Bet prez. Tito gavęs patikinimą, kad 

JAV nestovėtų nuošaly, jei būtų puolama 
Jugoslavija.

Įspėjimas čekoslovakams
Pravdoje nurodoma, kad sovietiniai va

dai tebelaiko padėtį Čekoslovakijoje ne
normalia. Čekoslovakijos komunistų va
dai turį imtis priemonių prieš savo parti
nius liberalus.

Po sunkaus kelių dienų darbo jis pasiėmęs 
didelį kiekį slivovicos ir pradėjęs gerti.

Ypač sunkiai sekęsi sovietiniam saugu
mui užimti čekoslovakų saugumo rūmus. 
Tik į ketvirtą dieną rūmai buvę galutinai 
jau rusų rankose. Apie 20 čekoslovakų su
tikę dirbti rusams, bet netrukus dalis jų 
išlakstė.

Čekoslovakų milicijos sumanymas buvęs 
užtepti gatvių pavadinimus ir namų nu
merius. kad sovietinis saugumas negalėti! 
lengvai suiminėti.

PARTIJOS NAUJASIS
KOMITETAS

Čekoslovakijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas Husakas pareiškė, kad slap
tai jau okupacijos metu išrinktasis parti
jos centro komitetas laikytinas neteisėtu, 
nes slovakų atstovų tik nedidelė dalis da
lyvavusi tame kongrese. Jis pasiūlė ir 
Dubčekui taip į tą reikalą žiūrėti.

O slovakų iš tiesų tedalyvavo tik apie 
trečdalis atstovų, nes sovietų saugumas, 
sužinojęs apie šaukiamąjį kongresą, kitus 
atstovus spėjo suimti.

VIENI GRĮŽTA, KITI BĖGA
Kai kurie Čekoslovakijos pareigūnai, 

okupuojant kraštą buvę užsieniuose, da
bar grįžta namo, bet kai kurie dar nesku
ba, galvodami apie galimybę sudaryti eg- 
zilinę vyriausybę, jei padėtis pablogėtų.

Atostogautojų iš užsienių tegrįžo tik 
maža dalis — kiti laukia. Yra ir bėgančių 
iš krašto.

BILAKO VIETOJ HUSAKAS
Slovakijos komunistų partijos pirmasis 

sekretorius Bilakas pašalintas iš tų parei
gų. Jis yra prosovietinis, dalyvavo Mask
vos pasitarimuose ir iš ten dar negrįžo.

Jo vieton paskirtas Husakas, iki šiol 
buvęs min. pirm, pavaduotojas.

VLIKO PASISAKYMAS

Ryšium su Čekoslovakijos įvykiais Vil
kas pasiuntė tokią telegramą JAV, Pran
cūzijos, Anglijos ir Vokietijos spaudos ir 
telegramų agentūroms ir didžiajai JAV 
spaudai:

„Sov. Sąjunga, panaudodama prieš Če
koslovakiją jėgą, dar kartą parodė, kad 
sovietų kartas nuo karto skelbiamieji pa
reiškimai apie taiką ir taikingą gyvenimą 
yra ne kas kita, kaip tušti ir apgaulingi 
žodžiai.

Sovietų karinių pajėgų agresija prieš 
čekoslovakus yra sovietinės pastangos pa
vergti visas tautas, kurias tik pasiekia so
vietų karinė galia. Prieš 28 metus sovietai 
pradėjo savo agresiją, okupuodami Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Kremlius iš tų tautų 
atėmė visas pagrindines teises ir laisves. 
Mes su liūdesiu sutinkame žinią, kad pa
našus likimas ištiko Čekoslovakijos tau
tas, nebent laisvasis pasaulis nusistatytų 
ir imtųsi priemonių užkirsti kelią agresi
jai ir atitaisyti neteisybes, kurias Sov. Są
junga padarė Europos pavergtosioms tau
toms.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ypač pabrėžtinai prašo laisvojo 
pasaulio vyriausybes:

1. Reikalauti, kad sovietų daliniai būtų 
atitraukti iš Čekoslovakijos, Lietuvos, Lat
vijos. Estijos, Vengrijos ir Lenkijos;

2. Sugriežtinti ekonominius ir diploma
tinius santykius su Sov. Sąjunga, kol Sov. 
Sąjunga neatitrauks savo karinių pajė
gų ir administracijos iš okupuotųjų Rytų 
ir Vidurio Europos kraštų ir neleis joms 
laisvai ir nepriklausomai tvarkytis.

Mes reiškiame savo solidarumą su čeko
slovakų tauta ir savo užuojautą Čekoslo
vakijai jos tragedijos valandą“.

Be to, Vliko pirm. dr. Valiūnas dar krei
pėsi ir į J. Tautų Generalinį Sekretorių 
U Thantą, prašydamas pasmerkti agresi
ją prieš Čekoslovakiją ir reikalauti, kad 
sovietai pasitrauktų iš visų okupuotųjų 
kraštų.

MITINGAI PASMERKTI

ČEKOSLOVAKŲ AI

Rugpjūčio 22 d. Komjaunimo tiesa duo
da aprašymus trijų mitingų kurie buvo 
suruošti Vilniaus įmonėse ir kuriuose pa
skubom buvo pasmerkta Čekoslovakija.

Visur „karštai pritarta Tarybų Są
jungos ir sąjunginių šalių vyriausybių 
ryžtingoms pastangoms“, vadinas, okupa
cijai.

Vėlesnėmis dienomis buvo spausdinama 
daugiau tokių aprašymų ir atskirų žmo
nių pareiškimų.

Persispausdiname Čekoslovakijos prezi
dento Svobodos kalbą, kurią jis pasakė sa
vo tautiečiams, grįžęs iš pasitarimų Krem
liuje.

Manome, kad ji yra įdomus ir dėmesio 
vertas dokumentas, kaip gimęs okupacijos 
sąlygomis.

Brangūs piliečiai, ketvertą dienų taręsi 
Maskvoje, mes vėl esame tarp jūsų, savo 
tėvynėj. Sugrįžome kartu su draugais Dub- 
čeku, černiku, Smrkovskiu ir kitais drau
gais.

Nei jums, nei mums nebuvo lengva. Min
timis mes visą laiką buvome su jumis, gal
vodami, kaip jūs leidžiate tas sunkias die
nas. Mums iš tiesų malonu, kad vėl esame 
namie tarp jūsų.

Su giliu liūdesiu sutikome žinias ypač 
apie gyvybių netekimą, labiausiai vertą 
dalyką, koks tik yra, daugiausia tarp jau
nimo. Reiškiame gilią užuojautų tiems, ku
rių brangūs artimieji žuvo.

Derybose mus stiprino tas nesuskaičiuo
jamas lojalumo rodymas, už kurį nuošir
džiai dėkojame. Tikiuos, kad mes neapvy- 
lėme jūsų. Atsargumas ir didelė drausmė 
visų jūsų — čekų ir slovakų, darbininkų ir 
ginklą nešiojančių mūsiškių — padėjo 
mums.

Neseni pasikeitimai mūsų krašte valan
da po valandos nešė pačius tragiškiausius 
įvykius. Kaip karys, aš žinau, koks kraujo 
praliejimas gali prasidėti, kai kyla nesusi
pratimas tarp civilių ir moderniai apgink
luotos armijos.

Taigi, kaip jūsų prezidentas, laikiau sa
vo pareiga viską kas tik galima daryti, 
idant būtų patikrinta, kad šitaip neatsitik
tų, kad beprasmiškai nebūtų liejamas 
kraujas tarp tautų, kurios visada yra bu
vusios draugės, ir tuo pačiu kad būtų ap
saugoti esminiai mūsų tėvynės ir jos tau
tų interesai.

Nenoriu slėpti to dalyko, kad tų įvykių 
padarytos skaudžios žaizdos išliks ilgam. 
Bet mums iš tikro rūpi atnaujinti pasitikė
jimą ir nuoširdų bendradarbiavimą tarp tų 
kraštų, kuriuos sieja likimas ir bendras ke-

PO MANEVRU

Rugpiūčio 13 d., jau pasibaigus rusų ka
riniams manevrams aplink Čekoslovakiją 
ir pačioj Čekoslovakijoj, ir Vilniaus laik
raščiuose pasirodė pranešimas iš Minsko, 
iš „užnugario organų manevrų štabo", ku
riame skelbiama, kad „Pasibaigė užnuga
rio organų manevrai, vykę bendru pava
dinimu — Nemunas". Atseit, kai „karas" 
buvo vaidinamas Lenkijoj, Vokietijoj, Če
koslovakijoj, Nemuno baseine manevravo 
amunicijos ir maisto tiekimo daliniai, lau
ko ligoninės ir kt.

Nors visa ta operacija vadinta Nemuno 
vaidu, bet reportaže minima, kad tie ma
nevrai vyko „vakarinės RTSFR dalies, 
Ukrainos, Baltarusijos ir Latvijos teritori
jose“.

Jeigu „užnugario" manevrai tikrai ne
palietė Lietuvos, tai išeitų, kad Lietuva 
rusų strategijoj įskaityta į fronto zoną...

(E)

TASSO ATVIRUMAS

Nors ir palenkdama įvykius sau pagei
daujama linkme, sovietinė Tasso telegra
mų agentūra savo pranešimuose pa
dėtį Čekoslovakijoje nusakė pakankamai 
teisingai.

Pavyzdžiui, vilniškės Tiesos rugpiūčio 
25 d. išspausdintame pranešime apie padė
tį okupuotoje Čekoslovakijoje sakoma dėl 
pasipriešinimo:

,,Ne kartą provokatoriai buvo atidengę 
ugnį į sąjungininkų armijų karius. Antai 
rugpiūčio 23 d. iš automatų buvo apšau
dyti kareiviai, patruliavę prie administra
cinių pastatų. Nusikalstami elementai vyk
do diversijas. Užtveriami keliai, išvedamos 
iš rikiuotės transporto ir ryšių priemonės. 
Pragoję ir kai kuriuose kituose miestuo
se rasti slapti ginklų sandėliai. Viename 
Pragos rajone buvo aptikta požeminiame 
bunkeryje užmaskuota radijo stotis tuo 
momentu, kai vyko jos priešiška laida“.

Tai pakankamai pavaizduoja pasiprie- 
šinimą.O dėl dviejų komunistinių, bet ne
palankiai į Čekoslovakijos okupavimą žiū
rinčių kraštų rašoma:

„Atkreipia dėmesį ir tai, kad prie šio 
imperialistų choro prisijungė Jugoslavijos 
ir Rumunijos vadovai, kurie aktyviai pa
deda Čekoslovakijos antisoclalistinėms jė
goms. Kaip tik Belgrade ir Bukarešte rez
ga savo intrigas politiniai avantiūristai iš 
Pragos, atsidūrę šiomis dienomis už Čeko
slovakijos ribų“. O toliau: „šia dvasia da
bar veikia ir Mao Cze-duno grupė Peki
ne, prisijungusi šiuo klausimu prie JAV 
ir Jugoslavijos“. 

lias. Mūsų krašto vieta šiandieniniame pa
saulyje yra socialistinėje bendruomenėje 
ir negali būti kur nors kitur.

Kaip jau savo ankstyvesniuose pasisaky
muose esu pabrėžtinai nurodęs, važiavau į 
Maskvą tartis, vyriausybei pritariant ir 
jausdamas, kad sprendimai dėl painios pa
dėties turi būti remiami visišku sunorma- 
linimu konstitucinių ir kitokių teisėtų mū
sų socialistinės valstybės organų, mūsų vi
suomenės ir jos vadovaujančių atstovų 
darbo.

Kalbėjau jums iš Maskvos, — o dabar ir 
jūs patys galite matyti, — kad grįžtu su vi
sais tais draugais, perimsiančiais pareigas, 
kurioms jie buvo demokratiškai paskirti ir 
kurias einančius jūs visiškai pasitikėdami 
juos rėmėte. Tai yra pirmasis, o mums ir 
svarbus žingsnis, siekiant atstatyti norma
lų mūsų krašto gyvenimą.

Sovietų Sąjungos ir kitų socialistinių 
kraštų kariuomenės pasitraukimas iš mū
sų žemės, aišku, tuo ir bus remiamas. Be 
to, mes pasiekėme pagrindinio dalyko, kad 
armijos palaipsniui bus visiškai atitrauk
tos. šitai neišvengiama, jos buvimas yra 
politinė realybė.

Atsargumas ir drausmė, kuriuos jūs ro
dėte iki šiol, dabar yra būtinai reikalinga 
sąlyga galutiniam šio klausimo sprendi
mui. Sakau jums tai su visu savo atsakin
gumu kaip jūsų prezidentas, kaip patrio
tas ir karys.

Brangūs draugai, per paskutiniąsias ke
lias dienas jūs užliejote mus, konstituci
nius valstybės atstovus ir Čekoslovakijos 
komuniste! partijos vadovaujančius dar
buotojus. pasitikėjimo pareiškimais ir lo
jalumu socializmo reikalu. Tai yra didelis 
turtas, didelė jėga, kuria mes remsimės, 
stengdamiesi užtikrinti tolimesnį nuolatinį 
socialistinį mūsų krašto vystymąsi.

Sausio, balandžio ir gegužės mėnesių 
centro komiteto plenumų dvasioje mes no
rime toliau vystyti socialistinį socialinį 
tvarkymąsi ir stiprinti jo humanistinį de
mokratinį pobūdį, kaip jis yra išreikštas 
Čekoslovakijos komunistų partijos veiklos 
programoje ir vyriausybės politikos pafeiš- 
kime.

Kartu su visu tautiniu frontu mes nori
me taip tvarkyti savo kraštą, kad jis būtų 
tikra dirbančiųjų tėvynė. Mes nė per vieną 
žingsnį nenukrypsime nuo tų siekimų. 
Aišku, mes neleisime tų siekimų iškraipyti 
savo tikslams tiems, kuriems svetimi so
cializmo reikalai. Mes turime atsidėti ši
tam reikalui ir organizuoti darbą ryžtin
gai ir tikslingai.

Kreipiamės j jus visus, brangūs piliečiai, 
darbininkai, ūkininkai ir inteligentai, į 
jus, mano brangūs draugai. Šiomis sunkio
mis dienomis kviečiu jus vienybėn ir pra
šau ir toliau rodyti išmintį ir apdairumą.

Apsijunkime visi mes, apjunkime visas 
socialistines, patriotines ir kuriamąsias jė
gas mūsų Čekoslovakijos socialistinės res
publikos žmonių gerovei.

P A S A UL YJ E
— Pamatę britų laikraščio bendradarbį 

Prahoje kalbantis su rusų tankistais, ne
toliese susibūrę čekoslovakai su rusų tan- 
toliese susibūrę čekoslovakai pradėjo jam 
kumščiais grūmoti ir spiaudytis į jo pusę, 
galvodami, kad jis čekoslovakas, o senutė 
pribėgo, sugriebė jį už rankos ir pasakė: 
„Nekalbėk su kiaulėmis“, o kai čekoslo- 
vakams parodė brito pasą ir paklausė, 
kas jam būtų atsitikę, jei jis būtų buvęs 
čekas, bendraująs su rusais, tie jam atsa
kė: „Būtum netekęs poros dantų“.

— Su čekoslovakų studentų grupe dir
busi Britanijoje, paslaptingu būdu dingo 
prosovietiškai nusiteikusio slovakų komu
nistų partijos vado Bilako duktė, ir tik po 
ilgų ieškojimų paaiškėjo, kad ji išgabenta 
į Maskvą, nors buvo palikusi raštelį, kad 
važiuoja į Čekoslovakijos ambasadą.

— Britų televizija kartojo filmą, kuria
me rodomi sovietų vadai, sutinkantieji Če
koslovakijos prez. Svobodą ir iš eilės bu
čiuojantieji, bet po kelių dienų paaiškėjo, 
kad sovietiniai šaltiniai pateikė filmą ne iš 
susitikimo Maskvoje, bet iš Bratislavos pa
sitarimų dienos, kai sovietų vadai suvažia
vo.

— Keletas įrašų Prahos gatvėse: „Mies
tas užimtas, bet ne valdomas", „Rusai, va
žiuokit namo ir pasiimkit su savimi Kolde- 
rį“, „Ką jūs pasakysit savo motinoms apie 
mūsų žuvusius?“, „Maskvos cirkas ir vėl 
čia“, „Kai jau jūs esate čia, kodėl jūs ne
galėtumėte dvėsti badu?“, „Kažkoks kapi
tonas Ivanas šiandien šventė savo 50 metų 
amžiaus sukaktį ir tarp atsiųstųjų dovanų 
surado 50 metrų virvės, skirtos pasikarti“.
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Šaukliai jų gimimą jau paskelbė seno
kai, berods diplomatinės pusiausvyros dės
nius neblogai bejsisavinąs laikraštininkas 
Ed. Šulaitis tą dar busimąjį faktą bene 
pirmasis aprašė vienoje savo koresponden
cijų, gan išsamiai apie busimąjį gimimą ir 
šiek tiek apie gimdymo skausmus pakal
bėjo tribūninis Algimantas (arba: Al. Gi- 
mantas), pagaliau pastaruoju metu pradė
jo mus pasiekti ir tie keletą savaičių per 
Atlantą keliaujantieji JAV lietuvių sa
vaitraščiai, dienraščiai ir beveik dienraš
čiai, iš kurių bendradarbių pastaengų įro
dyti, kad naujasis periodinis leidinys, pir
miausia, nelabai reikalingas, o antra, — 
tiems bendradarbiams nepatinka, sužino
jome, kad gimdymas jau įvyko.

Nūn atsivertėme ii pirmąjį akiračių nu
merį, kuris datuotas 1968 m. liepa. Leidi
nys — laikraštinės išvaizdos, vadinamojo 
tabloid'o formato, laužytas keturiom, dali
nai trimis skltimis, 16 puslapių, ofsetu 
spausdintas ant gero popieriaus, iliustruo
tas, su skoningomis užsk andomis ir kai 
kurių skyrelių galvutėmis. Pirmasis pus
lapis — dvispalvis, o pačią galvutę puo
šia savotiška apskritinė emblema, supras
tina gal ir simboliškai, kurioje vaizduoja
mas Vyties kryžiaus skydu bei kalaviju 
nuo keturių į jį nukreiptų strėlių besigi
nantis lietuvis kovotojas. Ką tos k e t u-

LIETUVOS ŠVIESOS KELIU
Taip pavadinta kantata lietuviui moky

tojui pagerbti.
Poetas Bernardas Brazdžionis tam kan

tatos reikalui parašė 5 eilėraščius, kuriuo
se iškeliamas lietuvis mokytojas ir jo 
vaidmuo. Eilėraščių pavadinimai: Juodos 
naktys, Pirmoji knyga, Verpėjos daina. 
Laisvės vasaris ir Garbė tau, mokytojau. 
Muziką tiems eilėraščiams parašė Bronius 
Budriūnas.

Dabar kantatą išeido PLB Valdyba pir
mininko J. J. Bačiūno lėšomis. Kaina 2 
dol.

Gaunama šiuo adresu: J. J. Bachunas. 
Sodus, Michigan, 49126, USA.

DR. PAULINA KALVAITYTĖ - KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(12)

RIMTOS PAŽINTYS SU PARYŽIUM

Paryžiuje pirmą kartą lankiausi, kai ten vyko 
Tarptautinės Abolicionistų Federacijos pirmininkų 
suvažiavimas. Tuomet išbuvau, rodos, dvi savaites, 
o suvažiavimas truko tik 3 dienas. Tai turėjau pro
gos pasidairyti. Paryžiuje užtikau atostogas leidžian
čią M-elle Sacre. Ji mane sutiko, parūpino man vieš
butį, supažindino su miesto susisiekimo priemonė
mis, kartu nuėjom į operą, komediją ir dramą, ža
vėjausi prancūzų dramos bei komedijos spektak
liais, nes čia vyko natūralus vaidinimas, kaip gyve
nime, o ne deklamacija pakeltais balsais, kaip daž
nai būdavo Kauno teatre. Ji buvo mane pakvietusi 
pas savo tėvus pietų — susipažinau su jos tėvais, bro
liu ir seserim. Buvome kartą nuvykusios ir į vieną 
priemiestį pas jos bičiulius. Taigi teko lankytis ir 
prancūzų šeimose, ir nuotaika visur buvo draugiška, 
maloni.

Turėdama laiko, aš ir viena nemaža vaikščio
jau ir važinėjau po miestą. Aplankiau keletą bažny
čių. Visos jos gražios, altoriai papuošti didingomis 
skulptūromis, tik vienoje, rodos, šv. Trejybės bažny
čioje altoriuose buvo paveikslai. Įspūdingiausia iš 
visų man pasirodė neseniai baigtoji statyti Sacre 
Coeur bažnyčia Mont Martre kalne. Ji turtinga me
niškomis skulptūromis ir gražiu savo stiliumi domi
nuoja visoje Mont Martre apylinkėje, ir matoma iš 
tolo, nes pastatyta ant aukštoko kalniuko. Žiūrint iš 
jos prieangio į miestą, tas atrodo lyg po kojomis, čia 
zakristijoje užtikau kunigą, pardavinėjantį malda
knyges ir devocionalijas. Užsigeidžiau ir aš nusipirk
ti maldaknygę, tai paprašiau kunigą patarti man, 
kurią imti. O jis mane paklausė, ar aš jo parapijietė. 
Tur būt, jis klausė, norėdamas parinkti tinkamiau
sią, o aš tuomet pagalvojau, kad taip jau gerai kalbu 
prancūziškai, jei kunigas Paryžiuje tarė mane galint 
būti jo parapijiete.

Buvau nuėjusi ir į turgų. Čia smulkūs pirkliai 
— moterys ir vyrai, daugiausia paskleidę prekes ant 
patiesalų, prekiavo pramonės dirbiniais, rūbais, pa
puošalais, žaislais ir t.t.

Buvau pasikėlusi į L'Arc de la triumphe ir į Ei-

felio bokštą, čia mačiau užrašų, siūlančių saugotis 
kišenvagių. Kitur niekur Paryžiuje tokių užrašų ne
teko matyti. Louvre žmogus tikrai gali pasimesti. 
Norint jame šį tą pamatyti, reikia ne dienų, o nie

kas reikalinga, išleidau jį, ir jo vardas buvo likęs tik-

nesių.
Meno paminklų Paryžiuje gausu ne tik muzie

juose bei galerijose, bet taip pat aikštėse ir parkuo
se, kurių čia apstu. Iš tų parkų ir aikščių, kur man 
teko pabuvoti, turtingiausi meno paminklais tai 
aikštė prie Louvro, Place de la Concorde ir Tuille- 
rie. Paryžiuje niekur neteko matyti „pergalės“ pa
minklų, kaip Berlyne: čia mačiau tiktai taikai ir su
sitarimams skirtus paminklus.

Ypač turtingos gražiais meno paminklais Pere 
la Chaise kapinės. Čia užtiksi skulptūromis pavaiz
duotų pergyvenimų tų žmonių, kurie jau yra nuėję 
į anapus. Labai įdomios scenos kare žuvusiems pa
minėti.

Versalyje turėjau progos pasigėrėti nuostabiai 
gražiu parku su jo didingais fontanais ir pamatyti 
karalių ir karalienių namų apyvokos daiktus, bran
genybes ir papuošalus.

Mačiau ir imperatoriaus Napoleono I karstą. 
Jis laikomas specialioje koplyčioje prie karo muzie
jaus Paryžiuje. Koplyčia nedidelė, apskritos formos, 
jos viduryje ant aukšto katafalko imperatoriaus 
karstas su įrašu, papuoštas tautinėmis vėliavomis, o 
pasieniais išrikiuotos vėliavos, paimtos iš nugalėtųjų 
tautų ir valstybių su įrašais, kur ir kada paimtos.

Tą kartą iš Paryžiaus parašiau Brenšteinienei 
laišką į Vilnių. 12 metų buvome nesimačiusios ir ne- 
susirašinėjusios. Rašiau lietuviškai. Prieš išvykda
ma gavau iš jos atsakymą. Ji labai džiaugėsi, kad 
turėjau progos pamatyti „pasaulio sostinę“.

Lankiausi dar pas Urbšius. Su Urbšiene buvo
me nuvykusios į Casino de Paris. Svarbiausia vaidin
toja čia tuomet buvo graži liekna negrė J. Becker.

Buvau susitikusi ir su Kaupelyte, kuri tuomet 
studijavo Paryžiuje dainavimo meną.

Antrą kartą važiavau į Paryžių atostogų. Tai 
buvo 1933 m. Tiesa, tuomet vyko tenai tarptautinis 
radiologų kongresas, kurį norėjau nors pamatyti, 
nes atstovauti Lietuvos radiologams neturėjau įga
liojimo. Taigi tas suvažiavimas, nors ir įdomus, bu
vo tik tarp kita ko. Be to, ten vyko tuomet įdomi 
tarptautinė kolonialinė paroda, tačiau ir tai buvo 
tarp ko kita, nes Paryžiuje ir be to yra daug vertų 
pamatyti dalykų.

SU STEPONU Į LIURDĄ

šį kartą vykome keturiese: Lašai, mano bičiu
lis Steponas Karvelis ir aš.

Su Steponu Karveliu buvau susipažinusi, rodos, 
prieš 3 metus. Tiesa, 1927 metais man teko daryti 
jam krūtinės rentgeno nuotrauką, tačiau tuomet jis 
buvo vienas eilinių mano klientų, ir aš, atlikusi,

tai klientų registracijos knygoje. 1929 metais gavau 
iš jo laišką. Jo laiškas mane sudomino, ir aš jam at
sakiau. Paskui pasikeitėme sveikinimais Kalėdų ir 
Velykų progomis. 1930 metų vasarų jis buvo atvy
kęs į Kauną, kur turėjo giminaitę ir jai buvo padė
jęs eiti mokslą. Užėjo ir pas mane. Tuomet aš jį pir
mą kartą pamačiau, kaip žmogų, kaip svečią, o ne 
kaip klientą. Po to atostogų metu, kurias paprastai 
leisdavau pajūryje, lankydavausi ir pas jį, nes jis tuo 
metu kurį laiką buvo pašto viršininku Juodkrantėje, 
o paskui Klaipėdoje. Kartais jis atsilankydavo Kau
ne pas savo giminaitę ir pas mane.

Paryžiuje mus sutiko M-elle Sacre motina ir se
suo. Ji pati tuomet neturėjo atostogų.

Dešimtį dienų lankėme miesto įžymenybes: 
bažnyčias, meno paminklus, buvome operoje ir ki
tur. Steponas fotografavo. Praleidome tautinę pran
cūzų šventę — liepos 14 d., matėme eisenas ir šokius 
gatvėse. Vaišinomės tikru senu šampanu, šį kartą aš 
jau buvau vadovė.

Paskui Lašai išvyko į Briuselį, o mudu su Ste
ponu į Liurdą. Įsikūrėme ten viešbutyje, kurį laikė 
kadaise aukštu valdininku Kaune dirbęs rusas. Pa
matęs mano pasą, jis labai apsidžiaugė, ėmė mudu 
kalbinti rusiškai ir visą laiką buvo mudviem labai 
paslaugus ir mandagus. Liurde išbuvome 3 dienas. 
Lankėme šventoves. O kartą po pamaldų, kai išėjusi 
iš bažnyčios pamačiau būrelį moterų, apsupusių kar
dinolą ir prašančių jas palaiminti, priėjau ir aš ir pa
prašiau palaiminti mane ir mano tėvynę. Jis paklau
sė, iš kur aš. Pasakiau, kad iš Lietuvos. Jis nustebo 
ir pasakė: „Iš taip toli?“ Paskui nuvažiavo, įsėdęs į 
mažą asiliuko traukiamą vežimėlį. Sekančią dieną 
sutikau ji jau bevažiuojantį gatve. Jis mane pažino 
ir dar kartą suteikė palaiminimą.

Liurde ir Paryžiuje prie šventovių, o kai kur ir 
taip viešose vietose tuomet buvo užrašai: „Neleidžia
ma vestis šunų, ir draudžiama užeiti nepadoriai ap
sirengusioms moterims“. Nepadoriu apdaru tuomet 
buvo laikomos ir suknelės trumpom aukščiau alkū
nių rankovėm.

Liurdas — nedidelis kalnų miestelis. Bet patys 
Pirenėjų kalnai dar ne čia pat, o už kelių dešimtų ki
lometrų. Į kalnus veža autobusai.

Pasinaudoję ekskursijomis, ir mudu su Steponu 
buvome išvykę į kalnus. Pirmoji mudviejų ekskur
sija buvo į Betheram‘o grotą, apie 30 km nuo 
Liurdo.

Dar buvome išvykę į didžiuosius amžinaisiais 
sniegais pasipuošusius Gavernie kalnus, prie Ispani
jos sienos. Sakė, kad ši vietovė yra už 50 km nuo 
Liurdo.

Atsisveikinę su Liurdu, grįžome į Paryžių, nes 
aš dar norėjau pasižvalgyti radiologų suvažiavime.

(Bus daugiau)

Naujo leidinio proga
r i o s strėlės reiškia, tegalime spėlioti. 
Gal kaimynus vokiečius, .enkus. rusus ir 
ką gi dar? Negi pačių lietuvių nepakan- 
čiąją dalį? Beje, paaiškinančioji leidinio 
paantraštė — „atviro žodžio mėnraštis1.

Spausdinamoji akiračių medžiaga gan 
vykusiai suskirstyta gardeliais: Politika, 
Lietuvos kronika, Iš sovietinės spaudos, 
Ku.tūriniai pasviečiai, Kolumnos, Lietu
viškoji politika, Lietuviškasis švietimas, 
Išeivijos kronika, Recenzijos ir Atgarsiai. 
Toks tematinis suskirstymas iš tiesų nėra 
naujas išradimas, gal tik lietuvių laikraš
tijoje mažiau pažįstamas, bet skaitytojui 
patogus ir sveikintinas, nors gal ir būtų 
pageidautina, kad tos „kolumnos“ nebūtų 
spraudžiamos į mūsų laikraštinę termini
ją. garma juk būtų susirasti ir lietuvišką 
atitikmenį, sakykime, „skiltys“, arba var
toti jau jsipilietinusią svetimybę „publi
cistiką1, nes tie „kolumnistai“ ir yra ne 
kas kita, kaip savo nuomonę reiškią pu
blicistai.

akiračius leidžia Viewpoint Press, Ine. 
(6821 S. Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA), o šio numerio redaktoriais 
pasirašė D. Bielskus, K. Diunga. R. Mieže
lis, dr. T. Remeikis, dr. Z. Rekašius ir dr. 
R. šliažas. Administratorius — K. Avižie
nis. Be to, šiame numeryje bendradarbiau
ja dar R. Tautrimas, V. Trumpa, A. T. An
tanaitis, A. Valeška, A. Daugvydas, V. Ras
tenis, Titas Guopis, A. B. Tai vis vardai, 
kurie pabrėžia ne vien tik akiratininkų 
žurnalistinį ir intelektualinį pajėgumą bei 
patirtį, bet tuo pačiu, dar prieš gilinant's 
į akiračių patį turinį, nusako ir koks, bū
tent, tas atviro žodžio mėnraštis maždaug 
bus, kokia bus jo tematika, pobūdis, net 
kryptis ir nuotaikos. Tai vis vardai, kurių 
dalį kadaise matėme „Santarvėje", dalis 
tų vardų sutampa su šviesos - Santaros 
judresniaisiais veikėjais, kone visi jie daž
niau ar rečiau spausdinasi ir „Metmeny
se". Amerikoje šitas susibūriavimas, ma
tyt, būtų vadintinas „liberalų“ vardu, ži
noma, tą žodį vis dėlto labai liberaliai su
prantant.

Tarp kitko, akysna krinta ir tam tik

ras redakcijos pageidavimų neišsipildy
mas. Nežiūrint to, kad metrikoje įrašyta, 
jog „slapyvardžiais pasirašyti straipsniai 
nepageidaujami“, slapyvardininkų vis dėl
to jau pirmajame numeryje yra, kas, tur 
būt, neišvengiamas reiškinys mūsų išei- 
viškoje laikraštijoje.

įžanginiu spausdinamas straipsnis „Apie 
spaudą ir laisvę“, kuris, atrodo, akiračius 
pasitikusiems JAV lietuvių spaudos 
bendradarbiams itin nepatiko. Mat. pasak 
akiračių, šiuo metu užsienio lietuviuose 
„nėra laisvės parašyti į laikraštį, kas ką 
nori, kaip nori ar kada nori...“. Tačiau jie 
tokios padėties nesmerkia, nes „tokios 
‘spaudos laisvės1, kuri atskleidžia savo 
skiltis viskam, ką tik kas nors kada užsi
manys parašyti, niekur nėra, nebus ir ne
reikia“. Čia juk niekas niekam nedrau
džia įsigyti savo priemones ir leisti savo 
laikraštį. „Nors mūsų turimoji spaudos 
laisvė ir ne visus džiugina (ją tenka ne
pigiai pirkti), bet niekas šios laisvės ne
mainytume į komunistinių valdžių nemo
kamai duodamą spaudos ‘laisvę1 “.

Iš tiesų, atidžiai sekus išeivių lietuvių 
spaudą, ypač JAV. reikia sutikti, kad aki
ratininkų žvilgsnis į mūsų išeiviškąją po
litiką, į dabartinę Lietuvą, jų abejingumas 
visai eilei mūsų svetur susikurtųjų tabu, 
pagaliau jų pažiūros į patį žurnalizmą ge
rokai skiriasi nuo įsibėgėjusių nuotaikų 
kitų laikraščių skiltyse, o akiračius išlei
dę. jie ir pasinaudojo teise savo požiūrį 
skleisti visuomenėje.

Visų dar visiškai svetur nenulietuvėju- 
siųjų pagrindinis rūpestis vis dėlto pasi
lieka pati Lietuva, tad su dėmesiu skaito
me, kad „vaizduodama Lietuvos gyvenimą, 
redakcija vadovaujasi teigimu, jog objek
tyvus tiek gerų, tiek blogų faktų iškėli
mas, be ypatingų komentarų ar propagan
dinių išvedžiojimų, yra pats geriausias bū
das šiandieninę Lietuvą pažinti ir savo iš
galėmis jai padėti. Tikime, jog skaityto
jas yra pilnai kvalifikuotas Lietuvos gy
venimą pilnai suprasti, jei tik jis turi pa
kankamai žinių. O jų šiuose puslapiuose 
stengsimės pateikti kuo daugiausia“.

Lietuvos kronikos skiltyse akiračiai iš 
tiesų pateikia nemaža medžiagos apie da
bartinę Lietuvą, lauktina, kad tokios me
džiagos apimtis ateityje ne siaurėtų, bet, 
anaiptol, plėstųsi. o, sakysime, toks R. 
Tautrimo rašinys yra akivaizdus pavyz
dys. kaip ir svetur galima konkrečiai įsi
jungti į lietuviams Lietuvoje šiandieną 
aktualių klausimų svarstymą...

Gaivinančiai nuskamba redakcijos tikė
jimas, jog „skaitytojas yra pilnai kvalifi
kuotas“, ners, atvirai šnekant, ir kyla kar
tais abejonių, kad prie žemiausioje bend
rojo vardiklio taikstomųjų mūsų laikraš
čių skaitytojų dalis iš tiesų ir parodys pa
stangų pati savarankiškai pasidaryti iš
vadas. Kai kurie net spaudos bendradar
biai. pavyzdžiui, akiračius pristatydami, 
tikrai kartais nesuprato, apie ką šiame lei
dinyje buvo kalbama...

„Atviro žodžio“ laikraščio mūsuose iš 
tiesų jau senokai trūko. Tikėkimės, kad 
akiračiai šitai savo pasirinktai paantraš
tei gebės išlikti ištikimi. R. E. Maz.

VOKIŠKOJI LITUANISTIKA

Neseniai išėjusiame Edgar Schaper'io 
romane „Heimat der Verbannten“ (Trem
tinių tėvynė) vaizduojamas lietuvis knyg
nešys, ištremtas į Sibirą 1864 - 1904 me
tais.

Johannes Bobrowskio apybraižų rinki
nyje „Der Mahner“ (pranešėjas — per- 
spėjikas) autorius, tarptautinio masto ra
šytojas. kalba apie „Sarmatiją“ — apie 
šiaurinę vidurio-rytų Europą ir vokiečių 
kaimyniavimąsi su tų plotų tautomis. Mo
kantiems tų kaimynų kalbas nesunku šio
se apybraižose rasti lietuviams arba mo
zūrų lenkams būdingų posakių aidų, ku
rie, išveisti atgal į originalų kalbas, itin 
spalvingai skamba, bet ir vokiškai pasa
kyti liudija autoriaus gilų pažinimą ap
linkos, apie kurią jis kalba.

Knygoje spausdintas „Atsiminimų la
pas“ apie rašytoją Juliją žemaitę Žy
mantienę dedikuotas „draugams lietu
viams“. (E)

Vladas Šlaitas

MĮSLĖS

Vietos nedaug teužima, 
bet daug pasako.
Kas tai galėtų būti?
Tai poezija
(arba švelnus ir mielas paveiksliukas).
Dvi perlų eilės ir nunokusios 
raudonos vyšnios.
Ak, tai lūpos!
Taip.
Tu atspėjai.
Tai raudonos
ir mano širdžiai baisiai mielos tavo lūpos.

RAMYBĖS ŽODŽIAI
Šv. Lukas primena mums garbingą V. 

Jėzaus įjojimą Jeruzalėn Palmių dieną ir 
svarų Jėzaus žodį. Jis prisiartino prie Je
ruzalės. Nuo Alyvų kalno pasirodė visas 
sostinės grožis. Kartų kartos statė, dabi
no, puošė ir gerino išrinktosios tautos pa
žibą — miestą, kurs savo pradžia siekė 
laikus, kai dar nebuvo gimęs Abraomas, 
žydų tautos protėvis.

Savo dieviška akimi jis matė gražaus ir 
garbingo miesto likimą. ..Ateis dienos, ka
da priešai apves tave pylimu, apgulę spaus 
iš visų pusių ir paitrenks tave bei tavo 
vaikus, nepalikdami akmens ant akmens, 
nes nepanaudojai Dievo tau duodamos 
progos!" Ir Viešpats Jėzus verkė miesto 
ir jo gyventojų, nes jie nepriėmė ir nesu
prato Kristaus taikos ir ramybės žodžių. 
Taip jis buvo pamilęs savo žemiškąją tė
vynę. Savo ašaromis Kristus pašventė tė
vynės meilę.
Sąlygos

Ramybė ir taika viešpatauja žmogaus 
sieloje, jo šeimoje, visuomenėje, tautoje 
ir valstybėje, kai visa tvarko teisingoji 
tvarka, kai žmogus atiduoda kiekvienam, 
kas jam priklauso: „atiduokite visiems, 
ką esate kalti: kam mokestį — mokestį, 
kam muitą — muitą, kam baimę — baimę, 
kam pagarbą — pagarbą“. (Rom. 13, 7). 
Teisingumas ir meilė išlygina skirtumus, 
taika viešpatauja krašte, ramybė šeimose 
ir visuomenėje, džiaugsmas atskiro as
mens širdyje. „Palaiminti romieji, nes jie 
paveldės žemę“ (Mato 5, 4).
Asmens šviesa

Didelio džiaugsmo sudaro dangui ir že
mei tobulas, šventas asmuo. Juos Dievas 
išaukština žemėje teikiamais nepapras
tais malonės ženklais, Bažnyčia skelbia jų 
šventumą, o tautos stato jiems pamink
lus, žavisi jų darbais, raštais ir tautai da
roma įtaka, keliant ją visokioje gerovėje.

Šiemet suėjo 50 metų, kai Dievo Tar
nas Jurgis Matulaitis 1918 m. sukūrė lie
tuvaičių seserų švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuoliją ir tų metų 
gruodžio 8 d. apėmė valdyti Vilnių. Ta pro
ga pirof. Stasys Yla Draugo birželio 22 d. 
moksliniame priede pateikia savo sampro
tavimus. lygindamas arkiv. J. Matulaitį 
prie vysk. M. Valančiaus. Ne triukšmu, bet 
savo mokslu, taktu, darbu ir skausmu pa
sidarė jis ramus autoritetas ir tylus vadas 
to laiko Lietuvos dvasininkams ir visuo
menei. Jo darytieji sprendimai, vienuoli
joms jo parašytieji įstatai, apaštalavimas 
ir kiti gyvybiniai klausimai buvo jo iš
spręsti prieš 50 metų. Ypač tai išryškėjo 
po II Vatikano susirinkimo. Kun. prof. S. 
Yla rašo:

„Matulaičio šūkis „jausti su Bažnyčia“ 
darosi tiesiog gyvybinis ypač šiandien, ka
da įsigali įvairūs eksperimentavimai net 
religinėje srityje, pagrįsti nebe jutimu su 
Bažnyčia, bet pataikavimu grupėms ar 
tiesiog asmeniniu pasismaginimu... Matu
laitis yra gyvenęs bent 50 metų pirmyn 
savo pramatymu, savo idėjomis, savo veik
los metodais, tad ir dabar jis mums tebė
ra naujas, įdomus, įkvepiantis“.

Visų prašau pasimelsti už šio tauraus 
Lietuvos sūnaus beatifikaciją ir kanoniza
ciją. Kun. K. A. Matu'aitis, MIC

RAŠYTOJAI JŪROJE
Du rašytojai iš Vilniaus — Vytautas Si

rijos-Gira ir Paulius Širvys — rugpiūčio 
mėn. praleidžia „kūrybinėje komandiruo
tėje“ — žvejybos laivuose. Pirmasis, dirb
damas kaip laivo gydytojas, plūduriuoja 
ties Afrikos pakrantėmis, antrasis, kaip 
paprastas jūreivis, ties Islandija. Tikisi 
prisižvejoti naujų įspūdžių ir įkvėpimo.

(E)

LIETUVOS SKULPTORIŲ DARBAI
Tiesa rugp. 20 d. rašo, kad Vilnius nu

mato pasipuošti skulptoriaus P. Aleksan
dravičiaus kūriniu Žemaite, o Kauno Dai
nų slėnys — R. Antinio skulptūra Vaidila.

Skulptorius P. Vaivada kuriąs J. Ubore- 
vičiaus portretą, kažkokį paminklą Ute
nai ir Kauno komjaunuoliams S. šarapo- 
vo paminklą.
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Dr. Julius Vidzgiris (ELI)

SUSITIKIMAI ROMUVOJE
(Tąsa iš praeito numerio)

4. Gyvatvaro staigmena

XV LSS buvo skirta Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų sukakčiai paminėti. Ji 
prasidėjo rugpjūčio 4 d. malonia staigme
na, kurią padarė Europoje viešėjusi kana
diečių tautinių šokių grupė „Gyvatvaras" 
iš Hamiltono.

Jauni ir grakštūs šokėjai prisistatė kiek
vienas asmeniškai ir perdavė savo kana- 
dietišką dovanėlę — skulptūrą gimnazi
jai. Gimnazijos direktorius ir XV savai
tės moderatorius V. Natkevičius gimna
zijos ir susirinkusiųjų vardu padėkojo 
šiam jaunatviškam reprezentaciniam vie
netui, atvykusiam į festivalį Prancūzijo
je, už malonią staigmeną savaitės daly
viams ir palinkėjo daug sėkmės skleisti 
tautinio šokio grožį ir tuo garsinti Lietu
vos vardą pasaulyje. Savaitės jaunimas 
savo ruožtu Gyvatvaro šokėjus apdovano
jo gėlėmis. Juos taip pat sveikino ir PLB 
Vokietijos Kr. valdybos pirm. J. K. Va
liūnas, kuris visus pralinksmino, sakyda
mas, jog Gyvatvaras jį... nuvylęs, nes pa
rodė, jog tautiniai šokiai gražiai išpildo
mi ne vien tik Vasario 16 gimnazistų, ku
rių pasirodymus savųjų ir svetimųjų tar
pe Vokietijos lietuviai yra įpratę didžiuo
tis.

Gyvatvaras, grįždamas atgal į Prancū
ziją varžyboms, davė antrą programą sa- 
vaitininkams pirmadienį, VIII. 5.

Savo atvykimu ir pasirodymais Gyva
tvaras ne tik praturtino savaitės meninę 
programą, bet davė gražų pavyzdį, kaip 
stipresnės mūsų užjūrio kolonijos gali 
praktiškai padėti mūsų „mažiau išsivys
čiusiom“ bendruomenėm Europoje ir ki
tur. Tokiu būdu tautinis solidarumas, sa
vitarpio pagalba ir bendravimas tampa 
tikrove.

Linkėtina, kad nuo šiol europines savai
tes Gyvatvaro pavyzdžiu aplankytų ir ki
ti meniniai vienetai, kaip lygiai ir jiems 
patiems būtų naudinga pasinaudoti savai
čių mintimis ir kūrybine nuotaika.

5. Savaitės paskaitų derlius

Tikroji savaitės programa prasidėjo 
rugpjūčio 5 d. Ją atidarė moderatorius V. 
Natkevičius.

Suvažiavusius iš Anglijos, Australijos, 
Belgijos, Italijos, JAV, Kanados, Prancū
zijos. Švedijos. Šveicarijos. Vokietijos žo
džiu sveikino PLB Vokietijos Kr. valdy
bos pirm. J. K. Valiūnas. Raštu sveikino 
vysk. V. Brizgys, Diplomatijos šefas min.

sės ir opozicijos reikšmę demokratinės 
valstybės santvarkoje. Pabaigoje dr. Če
ginskas nurodė, kad užsienio lietuviai, bū
dami tarpininkai tarp pasaulio ir savo 
tautos, gali atlikti reikšmingą uždavinį, 
susiedami lietuviškąją rezistenciją su da
barties pasaulio pažangiuoju judėjimu.

Po paskaitos sekusiose diskusijose kal
bėjo: dr. Grinius, pik. Lanskoronskis, kun. 
Dėdinas, dr. Karvelis, stud. Hermanas, V. 
Gegeckas, rašyt. Cinzas.

Bonnos universiteto prof. dr. Z. Ivins
kis skaitė paskaitą tema:

LIETUVOS POLITINĖ RAIDA IR 
LŪŽIAI NUO 1918 METŲ.

Trumpai apžvelgęs dabartinę istorio
grafiją, paskaitininkas pasigedo joje ob
jektyvumo. Toliau sustojo prie atskirų 
svarbesnių klausimų. Lietuvos demokrati
nės valstybės atsiradimas savaime buvo 
lūžis, nes naujoji Lietuva nutraukė ryšius 
su senąja bajorų Lietuva. Reikėjo daug ką 
iš nieko sukurti.

Nors šeiminis laikotarpis nebuvo ir ne
galėjo būti tobulas, tačiau atliko daug 
reikšmingų darbų. Demokratijos aparatas 
veikė. Seimų veikėjai buvo visai jauni 
žmonės. Žemės reforma buvo didelis jų 
nuopelnas.

Gilus lūžis jaunos demokratijos gyveni
me buvo 1926 m. perversmas, kuris Lietu
vą pakreipė į autoritetinės diktatūros ke
lią. Prof. Ivinskis ilgiau sustojo ties šia 
lūžtine data, nes, jo nuomone, tai buvusi 
didelė politinė klaida, kuri ir šiandieną 
reikalaujanti didelės drąsos pasakyti tie
są.

Nagrinėdamas nepriklausomybės laiko
tarpio Lietuvos užsienių politiką, paskai
tininkas išryškino pirmuosius diplomati
jos sunkumus išgauti pasaulio valstybių 
d e jure pripažinimus. Atskirai buvo 
paliestos Vilniaus ir Klaipėdos bylos ir so
vietų politika Lietuvos atžvilgiu, o taip 
pat ir Baltijos valstybių bendradarbiavi
mo klausimas.

Diskusijose pasisakė kun. Stanaitis, dr. 
Čeginskas, pik. Lanskoronskis, mok. Kri
vickas, dr. Karvelis, rašyt. Spalis, V. Ge
geckas.

VIII. 6 d. Romos Gregorianumo univer
siteto prof. kun. dr .P. Rabikauskas skai
tė paskaitą

KATALIKŲ DARBAI PER LIETUVOS 
PENKIASDEŠIMTMETĮ.

Atstatant nepriklausomybę, katalikai 
nebuvo palaida masė. Maironis, Vaižgan
tas, Jakštas buvo ne tik katalikų, bet vi
sos tautos švyturiai. Hierarchija nepasi
žymėjo iniciatyva. Paskaitininkas jos vaid
menį pavadino „rėmais be paveikslo". Di
delę įtaką turėjo žemesnioji dvasininkija. 
Nelaimėms Lietuvą užgriuvus, kunigai at
liko savo pareigą. Savo išsilavinimu jie 
neatsiliko nuo europiečių, o amerikiečius 
— prašoko.

Žymesnį vaidmenį atliko ateitininkija 
ir Teol. - Filosofijos fakultetas. Katalikų 
šviesuoliai gražios iniciatyvos parodė 
mokslo srityje (Dovydaitis, Šalkauskis, 
Maceina, Girnius). Paskaitininkas pažy
mėjo, kad ir tie, kurie šiandien su paver
gėjo pagalba iškilo į paviršių, nėra Baž
nyčios griovėjai iš vidaus. Katalikybės bū
seną Lietuvoj kun. Rabikauskas palygino 
su „po pelenais rusenančiomis žarijomis“.

Išvadoje paskaitininkas siūlė realybės 
jausmo ir dvasios tvirtybės. Tėvynės atei
tį nuspręs tie, kurie joje užveis naujų dai
gų. Išeivijos vaidmuo čia tik pagalbinis. 
Kovoje su materialistine kultūra nereikia 
vaikytis svetimų idealų, bet ieškoti ne
nykstančių vertybių.

Diskusijose savo nuomones pareiškė 
prof. Ivinskis, kun. Stanaitis, rašyt. Spa
lis, kun. dr. Matulis, mok. Krivickas, dr. 
Grinius, dr. Čeiginskas, dr. Karvelis, pik. 
Lanskoronskis, J. Kirkilionis.

(Bus daugiau)

Vasara nulingavo
(REPORTAŽAS IŠ SODYBOS)

„Šiemet bus graži vasara“, kalbėjo vyrai 
per Sekmines, švarkus išsivilkę, alaus stik
lus pievoje tarp kojų pasistatę. O štai bai
gėsi jau rugpiūtis, nuėjo, nulingavo visa 
vasarėlė, o to išpranašauto gražumo tiek 
ir tematėme. Šlapo žmonės ištisai, ne tik 
nuo lietaus, bet ir šiaip nuo visokio skys-

Iš tikrųjų balių sezonas prasidėjo kiek 
anksčiau, kai Jurka nušovė pirmąją lapę, 
išplovusią beveik trečdalį Sodybos vištų. 
Nukentėjo pensininkas Antanas Armalis, 
iš anksto pažadėjęs lapės žudikui butelį 
viskės, o jeigu tas žudikas būtų vienas iš 
pensininkų, tai dar ir piniginį priedą. Ba-

kASlHlMSkOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Čekoslovakijos įvykiai privertė mane 

dažniau negu bet kada pasėdėti prie te
levizijos. Kai kurie vaizdai buvo kartoja
mi. Lyg tyčia, bene dažniausiai buvo kar
tojamas vaizdas, kaip sovietiniai vadai 
sutinka su karinių lėktuvų palyda atskri
dus) prez. Svobodą. Kiekvienas tų didžių
jų vadų ėjo iš eilės prie prezidento, įvyk
davo apsikabinimas, ir būdavo bučiuoja
masi į vieną skruostą, paskui į kitą, o pas
kui į ūsą.

Toksai apsikabinėjimas ir bučiavimasis, 
kaip iš spaudos pastebėjau, neseniai buvo 
jau į madą beįeinąs ir Lietuvoje. Apie jį 
būdavo kalbama susitikimų kalbose, jis 
buvo ir praktikuojamas. Aišku, kad jis bu
vo atneštas iš „didžiosios tėvynės“, ir la
bai malonu, kad lietuviai pradeda, rodos, 
ir vėl jį užmiršti.

Bet žiūrėti į tą sovietinių vadų bučiavi- 
mąsi su Čekoslovakijos prezidentu buvo 
ypač nesmagu. Tai juk Judo pabučiavi
mas, ir taip, mačiau, tai pavadino vienas 
anglų laikraštis.

* * *

Televizija nuolat kalbėjo apie Čekoslo- 
vakų pasipriešinimą okupantui. Kalbėjo ir 
rodė vaizdais, daugiausia remdamasi at
sitiktinai pagamintais ir slaptai išgaben
tais filmais. Dėl to matėme vaikinus ir 
merginas, grūmojančius tankistams. Ma
tėme tankus su kreida nupieštomis svas
tikomis — hitleriniu ženklu. Matėme gat
vėse ir sienose nupieštų ženklų, kur sovie
tinė penkiakampė žvaigždė prilyginama 
svastikai. Daug matėme! Čekai ar slova
kai dangstė tautinėmis vėliavomis savųjų 
lavonus, dėjo gėles ir kryželius, kur sa
vieji žuvo, bėgo minios nuo šūvių, rodė 
kumščius, nešė žuvusiųjų krauju sumirky
tas vėliavas. Girdėjome, kad eilėje duonos 
laukusieji gyventojai atsisakė imti oku
pantų prie jų padėtąsias bandeles.

Bet laikraščių surinktosios žinios vis 
dėlto dar plačiau nupiešė pasipriešinimo 
vaizdą, kurio televizijos kameros nei fil- 
muotojai negalėjo pačiupti.

* * *
Pasirodo, Čekoslovakijos pogrindis jau 

turi ne mažiau kaip 40.000 dalyvių. Jis 
naudojasi talka vadinamosios liaudies mi
licijos, kurios yra apie 100.000.
Pogrindžiui buvo pavesta sušaukti slaptą

Pasipriešinimas turi ir savo linksmųjų 
pusių.

Kai šiaurinėje Bohemijoje dingo visi 
kelių ženklai, 50 sovietinių tankų net 6 
vai. vis suko ir suko apie Bilnos miestą.

Prahos gatvėse irgi netrūko linksmes
nių įrašų. Pavyzdžiui, viename tokių įra
šų buvo sakoma: „Leninai, nubusk — 
Brežnevas išėjo iš proto“, kitame: „Iva
nai, važiuok namo — Olga nuėjo į lovą su 
Igoriu“.

Aišku, nieko juokinga nebuvo ruso vado 
grasinime Slanio miestui, kad jis pradės 
apšaudyti, jei nebus nuimti atsišaukimai, 
raginantieji neduoti okupantams maisto.

Tavo Jonas

Liet, lakūnų 
tragedija

Vilniuje leidžiamasis žurnalas „Švytu
rys“ yra paskelbęs straipsnį apie katas
trofą, kurioje 1933 m. liepos 17 d. žuvo 
Darius ir Girėnas, skrisdami Vokietijos 
oro erdve pakeliui iš Amerikos į Lietuvą. 
Straipsnyje reiškiami du įtarimai: kad 
transatlantinių lakūnų lėktuvas Lituanika 
kritęs vokiečių pašautas ir kad Lietuvos 
vyriausybė šį faktą sąmoningai nuslėpu
si.

Dėl pirmojo įtarimo tenka pastebėti, kad 
jeigu tikrai vokiečiai būtų apšaudę Litua
niką, toks hitlerininkų nusikaltimas netu
rėtų daryti sovietams ypatingo įspūdžio. 
Sovietai turėtų laikyti jį normaliu, papras
tu administracijos dalyku, nes juk pas 
juos hitlerininkai mokėsi smurto ir teroro 
metodų. O kai dėl puolimų prieš neapgin
kluotus civilinės aviacijos lėktuvus, tai 
šioje srityje sovietai dar kartą pasižymė
jo prieš kelias savaites, kada jų naikintu
vas virš Japonijos jūros tarptautinių van
denų apšaudė JAV civilinį lėktuvą, netei
sėtai priversdamas jį nusileisti sovietų 
kontroliuojamoj teritorijoj.

Be to, „švyturio“ susidomėjimas tragiš
ku Dariaus ir Girėno likimu yra labai pa
vėluotas. Jei sovietams tikrai rūpėtų išaiš-

S. Lozoraitis, Liet. Katalikų mokslo aka
demijos pirm. kun. prof. dr. A. Liuima, 
prof. dr. A. Greimas, prel. V. Mincevičius, 
Ev. Krikščionių draugijos veikėja M. Ki- 
lienė ir kt.

Pirmąją paskaitą skaitė dr. K. Čegins
kas iš Upsalos apie rezistencijos proble
mas. Sociologo žvilgsniu išnagrinėjęs kon
krečias gyvenimo sąlygas, kuriose susida
ro pasipriešinimo situacija, paskaitinin
kas ypač pabiėžė moralinę rezistencinio 
idealo reikšmę. „Rezistentui", sakė jis, 
„nuolat tenka duoti atskaitomybę, už ką 
jis kovoja, kodėl priešinasi“.

Dr. Čeginskas toliau nurodė, kad „re
zistencija negali būti sisteminga ir akla 
opozicija“, ji reikalauja nuolat peržiūrėti 
savo ir priešo tikslus ir pagal tai derinti 
savo laikyseną bei naudojamąsias priemo
nes. Rezistencinėje situacijoje atsidūrusių- 
jų laukia nuolatinis moralinis išmėgini
mas. „Nieko čia nėra galutinio, niekas ne
gali jaustis iš anksto apdraustas“, kalbė
jo paskaitininkas.

„DIDVYRIAI GALI VIRSTI 
NIEKŠAIS IR NIEKŠAI 

DIDVYRIŠKAI ATSIPIRKTI".
Toliau jis nagrinėjo pasipriešinimo

timo ir nuo putoto alaus... O laikas vis 
tiek ėjo, lingavo, kas savaitę po glėbį nau
jų žmonių ir naujų išmonių atsinešdamas.

Atostogos, galima sakyti, prasidėjo, kai 
iš Rochdalės atvyko vainikuotas žuvauto
ji) karalius Kavaliauskas, kartu atsigaben
damas visą didelių susirinkimų pirminin
ką Banaitį. Motuzą ir Sodybos „pusinin
ko“ P. Gugo šeimyną. Naktiniai ežerų už
puolimai įgavo rimtą pobūdį, kai prisi
jungė žuvų balių nepamainomas organi
zatorius T. Vidugiris. Ir buvo tų balių ne 
vienas ir ne du, nors per visas tas nakti
nes iškylas tik vienas ešerys tepagautas... 
Užtat kilbukų Lūžienė priskaitė pusantro 
šimto... „Nėra geresnės žuvies už kilbu
ką“, pareiškė Namų Bendrovės valdžia 
Nenortas, o tą pareiškimą patvirtino Leo
nas Nemanis, persižegnojęs ir prarijęs vie
ną kilbuką net nesumirksėdamas. O, kas 
dėdavosi tų kilbukų, tos nepalyginamos 
žuvies privalgius“... Kai ims Lūža Matu
lio armoniką draskyti, kai ims Kavaliaus
kas su Nenortiene. Gugiene ir Banaitiene 
naujus tautinius šokius raityti, kai išvys
tys Bliūdžiūtė ir Gugas baletą ant židinio 
briaunos — atrodė, kad visos svieto galy- 

•i- bės bus išjudintos...

.......—

S&aityJtaju taisftač
DĖL KNYGOS IR PADĖKOS

Kai skaičiau Jono kasdieniškas smulk
menas, dar man nebuvo labai aišku, kas 
čia staiga pasidarė. Pradėjau galvoti, kad 
Lietuvių Namų direktoriai jau galų gale 
pradėjo su anglų pagalba juodinti Lietu
vą. Kiek patirtis rodo, Lietuvių Namų di
rektoriai daro, kas jiems patinka, nesi
stengia prisilaikyti to, ko nori Bendrovės 
akcininkai.

Žinoma, bendrovės akcininkai nenori 
būti tokiais, kokiais juos vaizduoja Geor
ge Beadmore savo knygoje.

Bet adata visuomet iš maišo išlenda, 
kaip sako lietuvių patarlė. Štai A. Prans- 
kūnas EL Nr. 29 atidarė plačiau duris. Jis 
bando lietuvius akcininkus raminti: nenu
sigąskite, nieko blogo nėra, jei jūs pabūsi
te tokiais, kokiais George Beadmore nori, 
ir Lietuvių Namai nieko bloga nepadarė. 
Šiuo atveju Lietuvių Namai nieko nepa
darė, bet jų vadovybė bus čia pridėjusi 
savo ranką, tik klausimas, kas kaltas?

Kaip A. Pranskūnas daro išvedžiojimus,

ir mes pritartume jam ir pasiliktume to
kiais, kokiais mes esame vaizduojami kny
goje. Atrodytų, kad gyventum Sovietų Ru
sijoje ir neturėtum balso apginti savo tau
tinę garbę. Bet juk A. Pranskūnas rašo, 
kad gyvename laisvame krašte, o ne So
vietų Rusijoje. Tad norime, kad lietuvių 
suniekintas vardas būtų atitaisytas. Lie
tuvių Namų direktoriai savo tarpe turėtų 
išsiaiškinti, kas kaltas, o čia nėra jokios 
abejonės, kad kas nors yra davęs sutiki
mą įdėti padėką, nes anglų leidyklos ir 
autoriai tokių dalykų labai bijosi. Lietu
vių Namų vadovybė turėtų paprašyti kny
gą išleidusią leidyklą, kad ji išimtų tą sa
vo leidinį iš apyvartos, paaiškinant, kad 
knygoje vaizduojamieji asmenys toli gra
žu nėra artimi lietuvių charakteriams.

Jeigu ateityje pasitaikytų panašus daly
kas ir atsirastų rašytojų, norinčių rašyti 
apie Lietuvą ar lietuvius, reikėtų nukreip
ti juos į mūsų rašytojus, kurie jiems pa
dėtų tuose reikaluose. Literatūriniai daly
kai tebūnie rašytojams, o ne bendrovės 
direktoriams. S. Kasparas

liūs gavo lapės pakasynų vardą. Bet kri
to tik lapė motina, o senis lapinas su dar 
didesniu įnirtimu taršė vištas ir nešė al
kanai šeimai. Jurka, betaikydamas į tą 
nevidoną, suleido ne vieną šratų saują į 
vištų plunksnas... Bet pagaliau lapinas bu
vo nudėtas. Antras pakasynų balius, su
jungtas su Gugo „uošvių“ išleistuvėmis, 
buvo paskutinis didesnis sujudimas vasa
ros sezcm užbaigoje. Bet pažiūrėsime dar, 
kas dėjosi laikotarpyje tarp dvejų paka
synų.

Didžiausią ermiderį sukėlė Skotas iš 
Kretingos Proncė Milašius, pareikšdamas, 
kad škotų ir žemaičių kalbos yra pačios 
svarbiausios pasaulyje. Jas mokėdamas, 
girdi, ne tik Anglijoje, bet ir Lietuvoje 
galėsi susišnekėti... Apie tą patį laiką va
saroję Škotijos lietuviai Jovaras, Minio
tas ir Sevaras šito teigimo nei patvirtino, 
nei paneigė. Tuo tarpu Vitkus iš Peterbo
rough su savo žmona nuo Milano ir jo 
nuomininkas Žibikas faktais įrodė, kad 
anglų ir lietuvių kalbas sumaišius, pasi
daro naujas itališkas mišinys, kurį jie sa
vo namuose sėkmingai ir vartoja. Kalbi
niai pasikalbėjimai nusitęsdavo iki pir
mųjų gaidžių ir baigdavosi tarptautinių 
giesmių koncertu, kurio besiklausydami 
lenkai grieždavo dantimis ir šimtais kar
tų vartydavosi lovose.

Jackpotų lenktynes sėkmingai pravedė 
londoniškis Vaitkus, laimėjęs šešis jack- 
potus ir čempiono titulą. Tolimesnes vie
tas laimėjo Skibiniauskas, Pakėnas, Ra
monas. Mameniškis ir kiti. Dėl pirmosios 
vietos labai sėkmingai grūmėsi ir lenkė 
Marija Lindmajer. Nesibaigiančias prob
lemas ir diskusijas per jackpotų linksmus 
pobūvius sukeldavo Vaitkaus dėmesio 
veiti skaičiavimai, kodėl, laimėjus šešis 
jackpotus, vis dėlto teko pralaužti rezer
vus. kurie buvo saugomi Lūžos nedegamo
je spintoje. Galutinis šitos problemos iš
sprendimas atidėtas ateinančiai vasarai.

Antrą kartą atvykęs, T. Vidugiris vėl 
atnaujino iškylas į ežerus. Šį kartą jam 
talkininkauja Sližys, Tamošiūnas, derbiš- 
kis Makūnas ir kiti. Gugas veda į jo su
rastus naujus vandenis. Tikėdamiesi ge
ro laimikio, balių pradėjo jau ten pat prie 
ežero. Tamošiūnas kartkartėmis gabena 
vis naujus gėrybių transportus. Mickus 
prirenka vieną pintinę tuščių stiklų, o ki
tą blizgančių Teachers kamščių. O kai va
kare prasidėjo Makūno vadovaujama di
džioji puota, tai ant stalo vėl buvo vienas 
ešerys ir pusantro šimto kilbukų...

Baigiant šį, toli gražu ne pilną reporta
žą, dar norisi priminti, kad, nepatvirtin-

komunistų partijos kongresą kažkuriame 
fabrike Prahoje, ir jis tai padarė — su
sirinko 1095 delegatai, kurie išrinko cent
ro komitetą (kai kurie išrinktieji, žinoma, 
yra rusų suimti).

Jau iš pradžių buvo žinoma, kad yra 
šiek tiek komunistų, kurie linkę bendra
darbiauti su rusais — sudaryti marione
tinę vyriausybę. Pogrindis įspėjęs tuos 
kvislingus, ir jie nesiryžę eiti prieš tautos 
valią. Su prezidentu į Maskvą išvykusie- 
ji kvislingai buvę įspėti: jei jie grįš laimė
ję sau vietas, ilgiau neišliks gyvi kaip 8 
valandas.

Pogrindis išvadavęs rusų suimtąjį Ces- 
timirą Čišarą, kai kuriuos gyventojus 
įspėjęs, kad jie paieškomi suimti. Pogrin
džio įsakymu sustabdomi traukiniai, pa
keičiami ar užtepami gatvių pavadinimai, 
kad okupanto kariuomenė būtų klaidina
ma ir kad kai kurie paieškomieji išvengtų 
arešto.

* * *

GYVENIMAS PALANGOJE

Palangoje rugpiūčio mėnesį — apie 150 
tūkstančių vasarotojų, o sekmadieniais bei 
šeštadieniais būna net apie 200 tūkstan
čių. Maitinasi daugiausia pieno produk
tais: jų kasdieną iš Klaipėdos atveža 94 
tonas ir pardavinėja 36 vietose (daugiau
sia prie staliukų šaligatviuose).

Vegetariški polinkiai aiškinami tuo, kad 
vasarotojai brangina laiką, o mėsos pro
duktai pardavinėjami vos 6 vietose. Sta
liukai gatvėse, esą, per dieną aptarnauja 
apie 28 tūkstančius klijentų.

Palanga per maža tokioms masėms va
sarotojų, atvykstančių iš visos Rusijos. 
Daugeliui artimesniųjų yra įsteigtas „pa
lapinių miestas“. Čia galima „ilsėtis“ už 
75 kapeikas per parą. Tik nėra nei švie
sos, nei kur net vandens pasišildyti, o 
naktimis tose palapinėse net sušilti esą 
nelengva,, nes „duodami menki apklotai“. 
Užtat ateity žadama Vanagupėje (į šiaurę 
nuo Palangos) pristatyti devynių, dvyli
kos, net 22 aukštų pastatų, o paskui plės
ti vasarvietę net iki šventosios uosto...

Lietuviai (ir ypač žemaičiai) jau dabar 
ima vadinti Palangą „Babelio bokštu“. (E)

tomis žiniomis, dar prieš vasarai galuti
nai nulinguojant į rudenį, Sodyboje gali 
įvykti net dvejos vestuvės. O tas reikštų, 
kad bus ir du šaunūs mergvakariai ir 
linksma daina vėl prasidės iš naujo.

Jonas Menturis

kinti tų dviejų heroiškų lietuvių žuvimo 
priežastis, jie turėjo 1939 -1940 metais ge
rą progą patyrinėti tai pas savo sąjungi
ninką Hitlerį. Tačiau jie to nepadarė. O ir 
sovietų okupuotosios Lietuvos spauda tuo 
metu stropiai saugojosi nacius įtarinėti.

Vyriausia gi „Švyturio“ straipsnio tema 
yra iš piršto išlaužtas įtarimas, kad Lie
tuvos vyriausybė, nusileisdama Vokieti
jos spaudimui, nuslėpusi Lituanikos ap
šaudymą. šią insinuaciją atremia visuoti
nai žinomi faktai. Katastrofos priežastims 
ir aplinkybėms tirti vyriausybė buvo pa
skyrusi autoritetingą specialistų komisiją, 
kuri buvo laisva tiek savo darbe, tiek iš
vadas formuluodama. Komisija, ištyrusi 
Dariaus ir Girėno kūnus ir lėktuvo lieka
nas, nerado juose kulkų ar šiaip pašovimo 
žymių. Visos tyrimo išvados buvo viešai 
paskelbtos. Tokiu būdu Lietuvos vyriausy
bė ir komisija atliko visa, kas buvo gali
ma ir reikalinga išaiškinti Lituanikos kri
timui. Dėl ko ši nelaimė įvyko, pasirodė 
techniškai neįmanoma nustatyti. Bet ir 
dabar, praėjus 35 metams, įvedus radarą, 
skridimo kontrolės punktus ir aparatus, 
daugelio lėktuvų katastrofų priežastys 
lieka nežinomos, yra neišsprendžiama pa
slaptis, kaip ir Dariaus ir Girėno žuvimas.

Okupuotosios Lietuvos komunistai, 
užuot įtarinėjo Lietuvos vyriausybės lai
kyseną 1933 metais, privalėtų panaudoti 
savo uolumą atskleisti kitai vis dar aktu
aliai paslapčiai, susijusiai su buvusio Lie
tuvos karo aviacijos viršininko generolo 
Antano Gustaičio likimu.

Gen. Gustaitis, vienas mūsų žymiausių 
lakūnų bei karininkų ir šiaip gabiausių 
žmonių, buvo sovietų suimtas Lietuvoje 
pirmosios okupacijos metu ir išvežtas į 
Sovietų Sąjungą. Nuo to laiko jis yra din
gęs be žinios. Pakartotini Raudonojo Kry
žiaus ir kitų tarptautinių organizacijų už
klausimai apie jį sovietų paliekami be at
sakymo. Taip nežmoniškai nesielgė nė hit
leriški gestapininkai, kurie bent suteikda
vo žinių apie savo kalinius.

Taigi, kas atsitiko su gen. Gustaičiu? 
Jeigu — nuostabiu būdu — tai yra paslap
tis net ir Lietuvos komunistams, ar jie 
imsis priemonių jai ištirti ir paskelbs ty
rimo rezultatus? O jei jiems tai ne pa
slaptis, ar jie suteiks pagaliau žnių apie šį 
sovietų kalinį? Tai yra daug paprastesnis 
reikalas negu spėliojimai dėl Dariaus ir 
Girėno katastrofos, nesukeliąs jokių tech
niškų sunkumų, ir, žinoma, elementarinio 
žmoniškumo reikalas. S. L.
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Europos lietuviu^ kronika
J. ALKIO SVEIKINIMAI 

IŠ CHICAGOS

Sveikinimus ir linkėjimus iš Chicagos 
atsiuntė DBLS vicepirm. J. Alkis, kuris, 
kaip DBLB šito krašto atstovas, išvažia
vo j Seimą, bet užsuko aplankyti lietuviš
kų įstaigų ir organizacijų ir susipažinti 
su jomis.

Kaip jis rašo, ten visi jau ruošiasi Sei
mui. Jam jau teko susitikti Chicagoje su 
lietuvių atstovais iš N. Zelandijos ir Aust
ralijos.

Siunčia sveikinimus visiems DBLB na
riams, kurie parėmė aukomis jo kelionę.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
DBLS Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskas, 

praleidęs kelias savaites Danijoje ir Švedi
joje, rugpiūčio pabaigoje grįžo namo.

LONDONAS
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.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 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.

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 14 d., 6 vai. vak., Vyties klubo 
salėje rengiamas TAUTOS ŠVENTĖS mi
nėjimas.

Programoje: D. Dainausko paskaita, E. 
Navickienė paskaitys savo poezijos, o Sū
kurys pažadėjo padainuoti.

Visus lietuvius kviečiame minėjme da
lyvauti.

Vyties Klubo V-ba

DERBY
EISMO NELAIMĖ

Rugpiūčio mėn. pradžioje automobilio 
katastrofoje buvo sunkiai sužeistas DBLS 
Derbio sk. pirm. J. Levinskas ir kartu va
žiavę Serapinas su žmona. Automobilį vai
ravęs J. Levinskas nukentėjo daugiausia: 
dviejose vietose sulaužyta koja, sužalota 
dešinė ranka ir sužeista krūtinė. Jam teks 
gydytis ligoninėje kelis mėnesius. P. Sera
pinas su sulaužytais šonkauliais ir jo žmo
na be sąmonės buvo nuvežti į ligoninę, bet 
dabar jau gydosi namie.

Nukentėjusiems linkime greit pasveikti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — rugsėjo 8 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 8 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 22 d., 12.30 vai.
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.

JAUNIMUI

LIETUVIŲ KALBĄ IŠLAIKIUSIEMS

Šių metų egzaminų rezultatai jau pa
skelbti. Visi išlaikiusieji lietuvių kalbos 
egzaminus ir norintieji gauti už tai paža
dėtąją DBLS 10 svarų premiją prašomi 
savo egzaminų rezultatus atsiųsti Jauni
mo skyriaus redakcijai.

DAD U MARIOSIOS
r UI S A V A IT ĖS PLOKŠTELĖS

1. This Guy's in Love — Herb Alpert 
Do It Again — Beach Boys
I've Gotta Get A Message To You

— Bee Gees
4. Fire — Crazy World of Arthur Brown

*5. Help Yourself — Tom Jones
*6. Mony, Mony

— Tommy James & The Shondells
*7. I Say A Little Prayer

— Aretha Franklin
8. High In The Sky — Amen Corner
9. Sunshine Girl — Herman's Hermits 

*10. I Olose My Eyes And Count To Ten
— Dusty Springfield

GERIAUSIA 
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ

On The Road Again — Canned Heat

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo pa
talpose rengia Tautos šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys J. Johnstonas, svečias iš 

Coventrio. Meninę dalį išpildys Manches
terio skautės, vadovaujamos I. Jakubaity- 
tės.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome ko gausiau minėjime dalyvauti. Vie
tos bus gana visiems, tiek jauniems, tiek 
seniems. Bus muzika, ir, kas norės, galės 
smagiai pasišokti.

Skyriaus Valdyba

Mes rodome kitiems
LIETUVIŲ PARODA SALFORDO

MENO GALERIJOJE

Jau nuo liepos 20 d. virš priekinių Sal- 
fordo Meno galerijos durų kabo šis už
rašas: „W. Mayer's Paintings and Lith
uanian Art“. Užrašo raidės didelės ir pra
važiuojant mašina ar autobusu iš tolo ma
tomos.

Pirmą "kartą šioje galerijoje anglų ir ki
tų tautybių visuomenei pristatomi lietu
viški dalykai: keturių dailininkų tapyba, 
medžio drožiniai ir tautiniai audiniai.

Lietuvių meno paroda yra antrame 
aukšte. Gana didelėj salėj tuoj į akis krin
ta lietuviškas tautinis moters kostiumas, 
sienose kabo paveikslai, o po stiklu išdės
tyti audiniai ir gintaro dirbiniai.

Tapybos darbai išstatyti: V. Jokūbaičio 
— 4 paveikslai, G. Grigaravičiūtės-John- 
stonienės ■— 17, M. Baro — 3 ir P. Bugai- 
liškio — 14.

Apsčiai yra medžio drožinių. Man la
biausiai į akis krito lietuviška kaimo so
dyba ir biblijos skaitytojas. Medžio dro
žiniais vyrauja K. Steponavičius, kuris 
lėkščių pavidaluose išreiškia mūsų pra
eitį. V. Jokūbaitis medžio drožiniuose reiš
kia daugiausia religinius motyvus. Gana 
įdomi yra lietuviška koplytėlė. F. Ramo- 
nis, kaip ir K. Steponavičius, daugiausia 
dirba tautiniais motyvais. Po keletą darbų 
yra J. Vainausko, J. Adomonio ir K. Kve- 
daravičiaus.

Apie šią meno parodą gana plačiai ir 
palankiai rašė vietinis lakraštis ,.Salford 
City Reporter“ rugpiūčio 9 d.

Nepamiršo šios parodos ir televizija. 
Granada rugpiūčio 1 d. šiaurinės Anglijos 
žiniose pranešė, kad Salforde meno gale
rijoje vyksta lietuvių meno paroda, kuri 
verta pamatyti.

Parodą suorganizavo K. Steponavičius. 
Jis nesigailėjo laiko — važinėjo, dirbo, kol 
surinko parodai tuos visus darbus.

Paroda uždaroma dviem savaitėm anks
čiau, negu buvo laikraštyje skelbta, nes 
yra didelė vietos laukiančiųjų eilė.

Kiek man teko girdėti ir matyti, paroda 
anglų gausiai buvo lankoma ir gerai įver
tinta.

Reikia paskubėti šią parodą pamatyti, 
nes ji uždaroma jau rugsėjo 14d., o ne rug
sėjo 28 d., kaip buvo skelbta. Iš Manches
terio ši paroda pasiekiama beveik visais 
autobusais, važiuojančiais Eccles, Leigh, 
Boltono. Pendelbury link. A. Šliauteris

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,

I ONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.
sisisisisiseisissiseiseisi

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 

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

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

Surrey.

SUSITIKIMAS NOTTINGHAME
Didijin lietuvių sąskrydin Nottinghame 

rugpiūčio 31 d. suvažiavo apie 600 lietu
vių iš Coventrio, Derbio, Manchesterio, 
Rochdalės, Eccles, Wolverhamptono, Brad- 
fordo, Ketteringo, net iš Škotijos Glasgowo 
ir Londono. Nuolatinėje lietuviškųjų Not- 
tinghamo renginių vietovėje — Ukrainie
čių klube ir jo aplinkoje jau nuo anksty
vos popietės būriavosi lietuviai, vienas po 
kito atvyko ekskursijų autobusai, o artė
jant skelbtajam programos pradžios lai
kui, lietuviškas klegesys skambėjo ne tik 
salėje, bet liejosi laukan, o ilgainiui tal
pioji ukrainiečių salė darėsi perpildyta.

Sąskrydį suruošė DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba auksinės Lietuvos vals
tybės atstatymo sukakties penkiasdešimt
mečiui pažymėti. Skyriaus pirmininkas K. 
Bivainis pasveikino susirinkusiuosius ir 
pakvietė žodį tarti Lietuvos atstovybės 
charge d'affaires V. Balicką (jo kalbą pa
skelbsime kitą savaitę).

DBLS valdybos ir Lietuvių Namų direk
torių vardu susirinkusiuosius sveikino 
DBLS pirm. J. Vilčinskas. Jis papasakojo 
savo įspūdžius iš Studijų savaitės Vokie
tijoje, kur sutiko lietuvių iš įvairių kraš
tų. Pasikalbėjimuose jis patyrė, kad Brita
nijos lietuviai turi gerą vardą, kad visi 
pripažįsta, jog, palyginti, negausūs lietu
viai čia pajėgia atlikti gana reikšmingų 
darbų.

J. Vilčinskas ypač pabrėžė vienybės 
reikšmę mūsuose. Ideologinis ir kitoks su
siskaldymas daug ryškesnis kitų kraštų 
lietuvių tarpe. Britanijos lietuviai galėjo 
iki šiol pasiekti tam tikrų laimėjimų pir
moje eilėje dėl savo vienybės. Čia veikia
me bendrai, nesiskaldome srovėmis, o 
DBLS apjungia visokiausių pažiūrų lie
tuvius. Tačiau galima būtų daug gražes
nių bendro darbo vaisių susilaukti, jeigu 
nugalėtume savo pasyvumą ir visi akty
viai įsijungtume į lietuviškąją veiklą ir 
DBLS narius.

DBLS tarybos pirmininkas dr. St. Kuz
minskas savo žodyje taip pat pabrėžė rei
kalą nugalėti pasyvumą ir visiems veiks
mingai įsijungti į bendrą darbą. Mūsų 
svetur pareiga yra būti tarpininkais ' tarp 
krašto ir laisvojo pasaulio. Tai ypačiai 
svarbu dabar, kada Europa vėl pergyvena 
naujo vystymosi dramą. O tai mus įparei
goja! Tarnaukime savo tautai! — savo žo
dį užbaigė dr. Kuzminskas.

Koncertinę programos dalį atliko T. Bu
roko vadovaujamieji dainininkai J. Ado
monis ir Pr. Vasis ir deklamatorai E. Na
vickienė ir D. Damauskas. T. Burokui pri
tariant pianinu ir taip pat dainuojant, šis 
penketukas atliko A. Bučio sudarytą mon
tažą. Tai buvo dainų, deklamacijų ir me
lodeklamacijų pynė, vaizduojanti Lietu
vos valstybės atsikūrimą ir likimą iki da
barties. Elė Navickienė, šiame montaže de
klamavusi savo kūrybos eiles, paskuti
niaisiais posmais užminė pačius pastaruo
sius įvykius Vietname ir Čekoslovakijoje.

Klausytojai šiltomis katutėmis atlikė
jams padėkojo už šią pynę.

Sugiedojus Tautos himną, susirinkusie
ji turėjo progos pabendrauti, pasišokti, na, 
ir tą „tradicinį“ alaus kaušą pakilnoti. 
Tokių platesnio masto sąskrydžių nauda 
iš tiesų yra akivaizdi. Juk retai yra progų 
susitikti tokiam dideliam pačių aktyviau
sių ir veikliausių Britanijos lietuvių skai

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 Lietuvi“ 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 

čiui. Čia susitiko ir jaunimas iš įvairių 
lietuviškųjų šio krašto telkinių, čia ir 
DBLS skyrių pirmininkai turėjo progos 
pasitarti su centro valdybos nariais, čia 
pagaliau seni bičiuliai turėjo progos vėl 
susėsti prie vieno stalo ir maloniai pa
bendrauti.

DBLS Nottinghamo skyrius ir jo pirmi
ninkas K. Bivainis iš tikrųjų yra pagirti
nas už šio renginio paruošimą ir toki rū
pestingą bei kruopštų jo pravedimą. Ne
paskutinėje eilėje pagirtinas ir renginio 
programos saikingumas. Kalbos nebuvo 
ištęstos ir varginančios, kaip, deja, dar 
daug kur pasitaiko, o koncertinė dalis bu
vo originali, nesekanti senais lenciūgėli- 
niais metodais, o todėl klausytojai ją, at
rodo, tikrai nuoširdžiai ir priėmė. Jei už 
koncertinę dalį dėkingi galime būti T. 
Burokui ir jo atlikėjams, tai už viso ren
ginio pasisekimą, be abejo, turime iškelti 
K. Bivainio triūsą ir sumanumą. Iš tiesų 
gaila, kad nedaug tokio masto renginių 
Britanijos lietuviuose metų bėgyje būna.

(r)

VOKIETIJA
ELFB METINĖ KONFERENCIJA

Nuo 1953 metų Tuebingeno konferenci
jos Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai re
guliariai kasmet susirenka apžvelgti savo 
metinės veiklos, perrinkti organų ir nu
matyti darbų sekantiems metams. Tokia 
eilinė metinė konferencija šiemet įvyko 
rugpiūčio 8 d. Romuvoje — Huettenfelde 
(Vokietijoje).

Konferenciją atidarė prof. dr. Z. Ivins
kis, pakviesdamas kun. A. Rubiką sukal
bėti maldą, o dr. Čeginską ir mok. I. Nat- 
kienę vadovauti konferencijos darbų ei
gai. Išklausius valdybos, ELI ir XV stu
dijų savaitei ruošti komisijos atskaitinius 
pranešimus, buvo apsvarstytos tolesnio 
darbo galimybės. Konferencija pasisakė 
už tai, kad studijų savaitės būtų tęsiamos. 
Buvo pareikštas pasitenkinimas atgaivin
tuoju į Laisvę žurnalu. Su dideliu susirū
pinimu buvo svarstomas pribrendęs reika
las peržiūrėti ligšiolinę Vliko organizaci
nę struktūrą, siekiant joje užtikrinti dera
mą svorį PLB ir jaunimo atstovams.

ELFB valdybos pirmininku perrinktas 
prof. Z. Ivinskis. ELI

* * *

— Rinkimai į PLB Vokietijos Krašto ta
rybą numatomi pravesti 1968.XI.23.

— Luebecko lietuviai rengia Tautos 
šventės minėjimą rugsėjo 14 d. Numatoma 
kviesti paskaitai Valterį Banaitį, progra
mos išpildyti aktorę Aldoną Eretaitę, so
listę Mariją Pansę, aktorių Albiną Gedvi
lą, pianistą Antaną Smetoną, kuris rug
sėjo 13 d. Luebecko visuomenei nori duo
ti specialų rečitalį.

— Lietuviai tėvai saleziečiai dalinai pa
silieka Castelnuovo Don Bosco (Asti) ir 
dalinai keliasi į Romą, kur steigia mažąją 
seminariją berniukams, siekiantiems tap
ti vienuoliais ar kunigais. Tai būtų kaž
kas panašaus į Jaunimo Centrą Notting
hame, Anglijoje.

MUSŲ MIRUSIEJI

Enrikas Ponelis, gimęs 1890.VII.8 Lau- 
kagaliuose. Klaipėdos krašte, ūkininkas, 
gyvenęs šlauniuose, o vėliau Vokietijoje, 
mirė 1968.VII.20 Pinneberge, palaidotas 
Rellingeno kaimo kapinėse.

Julius Simanavičius, gimęs 1902.1.9 Upy
noje, Tauragės apsk., buvęs ūkininkas, 
mirė 1968.VIII.4 Neustadte, palaidotas 
Neustadto miesto kapinėse.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
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ir 
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12 ALBEMARLE RD., 
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ir 
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SUDAROME TESTAMENTUS, 
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KITAS PASISAKYMAS
..Gimtasis kraštas“ Nr. 33 (1968.VIII.15) 

išspausdino pasikalbėjimą su Lietuvos 
Draugystės su užsienių šalimis draugijos 
pirmininku R. Petrausku, kuris ryšium 
su sovietinės parodos atidarymu lankėsi 
Londone. Apie susitikimus su lietuviais 
laikraščio bendradarbis jam pateikė, be 
kita ko, ir tokį klausimą:

— Jums, be abejonės, teko susitikti ir 
su Anglijos lietuviais?" — o pirmininkas 
atsakė:

—Taip. Tai buvo itin įdomu: iki šiol as
meninių kontaktų su Anglijos lietuviais 
neturėjau. Daugelis pokalbių su tėvynai
niais paliko malonų įspūdį — žmonės do
misi tėvynės gyvenimu. Malonu, kad ne
buvo itin naivių klausimų, rodančių, jog 
pašnekovas blogai orientuojasi padėtyje. 
Pasikalbėjome ir kitokiais klausimais. Su
prantama, mes ir Lietuvos ir Anglijos lie
tuvių problemas dažnai interpretavome 
skirtingai, bet vis tiek tai buvo tikras 
dialogas.

„Pasitaikė sutikti ir aiškiai priešiškai 
Lietuvai nusiteikusių žmonių. Manau, kad 
tie žmonės savo dogmatiškų pažiūrų ne
pakeis nei argumentų, nei faktų veikia
mi. Su jais vargu ar surasime bendrą kal
bą ir ateityje. Susidarė įspūdis, kad tokių 
žmonių nedaug.

„Noriu pakartoti: dauguma sutiktų lie
tuvių į viską žiūri gana blaiviai, ir, be 
abejonės, su jais galėsime bendrauti. O tai 
duos abipusę naudą“.

ĮPAREIGOJIMAS MOKSLEIVIAMS

Biržų J. Janonio vidurinės mokyklos - 
internato moksleiviai, kaip rašo rugpiūčio 
20 d. Tiesa, prižiūri žuvusių didvyrių ka
pus ir renka medžiagą apie Biržų išvaduo
tojus Zubkovą. Sokolovą, Platonovų, Tri- 
fimovą, Mamajevą, Utenskį.

VAIZDINĖS PRIEMONĖS 
VASAROTOJAMS

Palangos parke, vietoj rašytų draudimų 
nešiukšlinti, netriukšmauti ir negadinti 
pievos, iškabino piešinius: riebi kiaulė 
kemša į gerklę sumuštinius ir svaido po
pierius ir konservų dėžutes aplink save; 
išdidus asilas, apsikarstęs tranzistoriais 
klausosi muzikos; zuikiai dviračiais po 
pievą važinėja; kipšiukai kamuoliu žai
džia; karvė vidury pievos miega...

Sako, kad tokie palyginimai kiek geriau 
nuo tų veiksmų sulaiko vasarotojus, negu 
rašyti prašymai taip nedaryti. (E)

UNGURIUKAI
Sovietų Sąjunga šią vasarą importavo 

iš Prancūzijos 21 milijoną jaunų ungu- 
riukų.

Sovietų Sąjungos pirktieji unguriukai 
buvo skraidinami į Maskvą, iš dalies į 
Rygą. Įleisti į ežerus ir tvenkinius, tokie 
unguriukai per 3-4 metus išauga iki 50 
- 60 cm ilgio ir beveik iki kilogramo svo
rio.

Sov. S-gos žuvivaisos viršininkas Kozlo
vas apie 3 milijonus unguriukų paskyrė ir 
į Lietuvos ežerus bei tvenkinius. (E)

— Laikraščiams pradėjus rašyti, kad če- 
koslovakų laikysena labai panaši į šaunio
jo kareivio Šveiko, kokį jį vaizduoja Haše- 
kas savo romane, Britanijos gyventojai 
pradėjo knygynuose ieškoti nusipirkti tos 
Hašeko knygos.

— Čekoslovakijoje plačiai paskleista ka
rikatūra su vilku ir raudonąja kepuraite, 
kur ši pastaroji stebisi: „Oi, kokios didelės 
tavo akys!“, o vilkas atsako: „A, niekai tos 
didelės akys — nematau net kelio namon!“

— Indijos parlamente min. pirmininkė >. 
Gandi negriežtai pasisakė dėl Čekoslova
kijos okupavimo, dėl to opozicija sukėlė 
didžiulį triukšmą.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

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

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

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