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LIETUVIAI PRIE USURIO
Niekas šiuo metu Lietuvoj taip šiurpiai
neprimena priklausomybės rusams, kaip
kinai. Iš Maskvos sklindantieji gausūs pa
mokymai, raginimai, įsakai ir reikalavimai
jau įprasta, neišvengiama kasdienybė. Bet
žinia apie rusų susirėmimus su kinais
Usurio upės salose sukrėtė daugybę Lietu
vos žmonių net šiurpiau, negu Čekoslova
kijos įvykiai. Ir tada nemaža buvo pašauk
tų nuo kasdieninio darbo vykti „kažkur1',
bet buvo tikima, kad labai daugelio ne
šauks ir kad čia nebus rimto susirėmimo
(nors, sako, buvo vienas kitas ir iš Čeko
slovakijos karste grįžęs...).
Karo su kinais grėsmė pergyvenama žy
miai stipriau. Visi spėja, teisingiau pasa
kius, žino, kad tuo atveju bus daug pa
šauktų ir reiks eit gint svetimų reikalų be
galinėj tolybėj... Čia tai jau kaip niekad
buvo pasigesta nepriklausomybės nuo ru
sų.
Grėsmė, kad gali tekti palikti net ir šiltesniąsias rusų priklausomybėj įsigytąsias
vietas ir eit galvų guldyt už kažkokias ne
žinomas žemes (iš kurių Lietuvon priklydo
ir prisiveisė tūkstančiai abuojų usūrinių
šunų!), pasidarė ryškiai akivaizdi, kai
laikraščiuose pasirodė tenai jau žuvusių
pavardės. Už tą reikalą tikrai Lietuvoj
niekas nenori mirti. Visi baimingai sekė,
ar nepamatys pažįstamų pavardžių tuose
sąrašuose. Tuo tarpu lietuviškų pavardžių
žuvusių sąrašuose nebuvo. Bet lietuvių,
nusiųstų saugoti Kinijos pasienio, yra.
Apie tai buvo, lyg ir netyčia, prasitarta
„pasieniečio dienos“ (gegužės 28 d.) pro
ga. Gal ir nevisai netyčia. Kodėl kaip tik
šiemet Tiesa reportažo tai dienai parengti

savo fotokorespondentą Vytautą žemaitį
nusiuntė į tą pasienį, į Domanskio salas
Usurio upėj... Ir tasai rado, kad tas salas
„ilgą laiką saugojo“ ir „ne kartą išprašė
kinų kareivius iš mūsų žemės“ kapitonas
Jonas Steponavičius. Pasisekė tam, nes jau
perkeltas kažkur prie Baltijos kranto. Bet
ir dabar korespondentas iš Vilniaus, vos
tik pasisuko, bematant susidūrė su būriu

Liepos 16 d. pakilę nuo žemės, amerikie
čių astronautai Neilas Armstrongas, Ed
winas Aldrinas ir Michaelis Collinsas lie
pos 20 d. atsidūrė prie mėnulio.
Pirmieji du tos dienos vakare specialiu
keturkojį! įtaisu nusileido į mėnulį, o lie
pos 21 d. rytą nustatytą laiką pavaikščiojo,
tyrinėdami paviršių ir pasiimdami atga
benti į žemę jo pavyzdžių.
Tos dienos vakare jie su savo įtaisu tu
ri vėl pakilti iki erdvės laivo Apollo 11.
kuris su jame likusiu astronautu Collii^su
ir toliau suko ratus apie mėnulį. Įtaisą pri
jungę prie laivo, jie skris atgal į žemę.
Buvo bijomasi, kad netektų susidurti su
sovietiniu erdvės laivu Luna 15, kuris, au
tomatiškai valdomas, dar prieš Apollo 11
pasiekė mėnulį ir skriejo apie jį. Bet Sov.
Sąjungos Mokslų akademijos pirm. Keldyšas patikino, kad susidūrimas neįvyks.
Į Kubos pakrantes
JAV karo laivyno vadovybė įtaria, kad
Sov. Sąjunga vėl bandys aprūpinti Kubą
raketomis, bet šįkart povandeniniuose lai
vuose.
Sov. Sąjunga turinti devynis Y klasės
povandeninius laivus, kurių kiekviename
yra po 16 raketų. Kol kas tie laivai tebėra
sovietiniuose vandenyse. Amerikiečiai įsi
tikinę, kad tie laivai plauks į Kubą, bet
laivai ir raketos būsią sovietų, ne kubie
čių rankose.

Derybos dėl Krogerių
Vis dar tebespėliojama, kad britai už
penkeriems metams nuteistąjį Sov. Sąjun
goje mokytoją Brooks atiduosią dvidešim
čiai metų nuteistuosius sovietų šnipus Pe
terį ir Heleną Krogerius. kurie yra atsėdė
ję 8 metus. Brooks jau sėdi penktus metus.
Bet britų ir amerikiečių žvalgybos yra
tos nuomonės, kad toks pasikeitimas būtų
pavojingas, nes į Sov. Sąjungą važiuojan
tieji turistai visada būtų pavojuje, kad
juos bet kurį gali suimti ir nuteisti ir už
nuteistą reikalauti apmokėti kalėjime at
sidūrusiais sovietiniais šnipais.

Birželio 3 dieną suėjo 25 metai nuo vie
no iš žiauriųjų įvykių Lietuvoj, — nuo įvy
kio, kuris buvo lyg ir baigiamoji scena pir
mojoj 1940 metų birželyje prasidėjusios
Lietuvos tragedijos daly. Tai buvo Pirčiu
pio kaimo sudeginimas: ne tik trobesiai,
bet ir 119 tuo metu ten rastų gyvų žmo
nių...
Pirčiupio įvykio neatskiriama priklauso
mybė į „baisiųjų Lietuvos birželių" eilę
yra akivaizdi. Ji tačiau nėra atitinkamai
įsisąmoninta svetur dabar tuos birželius
mininčiųjų.
Visų pirma todėl, kad Pirčiupį ir jo gy
ventojus vokiečių esesininkų baudžiamoji
komanda sudegino 1944 m. birželio 3 die
ną, karo veiksmų frontui jau visiškai artė
jant į Lietuvą, žinia apie tą įvykį tuo me
tu per kelias savaites nela'.ig tepasklido ir
tai tik gando pavidalu. Iš Lietuvos pasi
traukusieji daugumas apie Pirčiupį pirmą
kartą išgirdo tik po keleto ar net keliolikos
metų.
Antra, apie Pirčiupį informacija yra ta-

Ketvirtas šnipas
Italija išvarė Sov. Sąjungos atstovybės
pirmąjį sekretorių Monachovą, kuris vertęsis šnipinėjimu.
Tai jau ketvirtas sovietų pilietis per ket
verius metus, išvaromas už šnipinėjimą.

Karas dėl sporto
Tarp Salvadoro ir Hondūro iškilo nesu
sipratimas sportinėse varžybose, abiejų
kraštų sportininkams kartu besiruošiant
kitų metų tarptautinei šventei.
Dėl to prasidėjo tikras karas. Bombar
duojami miestai ir įvairūs įrengimai. Pie
tų Amerikos kraštų organizacija stengiasi
sustabdyti karą.
Atgijo riaušės
Šiaurės Airiją vėl apėmė riaušių banga.
Ypač didelės jos yra Londonderry mieste.
Policijai padėti vyriausybė pavedė ka
riuomenei.

Nesusipratimas dėl vyskupo
„Der Spiegei" ir kiti vokiečių laikraščiai
išsiaiškino, kad Muenchene vyskupu pa
skirtasis dr. Defreggeris karo metu buvo
karininkas ir jam Italijoje buvo pavesta
sušaudyti 17 gyventojų, nes ten kažkas nu
šovė vokietį.
Defreggeris tvirtina, kad jis tik pakar
totinai įsakytas paklausė. Prokuratūra nu
marino bylą, kaip įsisenėjusią.
Karininkų suokalbis?
Graikijoje suimta apie 50 karininkų,
tarp jų 14 generolų. Daugumas tų karinin
kų esą karaliaus šalininkai.
Jie ruošę suokalbį valdžiai nuversti. Su
iminėti jie pradėti, kai Atėnų priemies
čiuose surasta bombų.

Luna 15
Prieš amerikiečiams paleidžiant į mėnu
lį skristi Apollo 11 su 3 astronautais sovie
tai išsiuntė į mėnulį be žmonių savo Luna
15.
Jau prieš kurį laiką buvo spėliojama,
kad taip gali atsitikti.

Prezidentas su misija
Britanijoje lankėsi Suomijos prezidentas
Kekonenas.
Jo pagrindinis vizito tikslas — aiškintis
dėl Europos saugumo konferencijos, ku
rios sumanymą yra iškėlusi Sov. Sąjunga.
Britai norėtų, kad konferencijai būtų
tinkamai pasiruošta, kad joje dalyvautų
visi NATO sąjungos kraštai, kad joje būtų
svarstomas Vokietijos klausimas.
Sov. Sąjunga norėtų, kad būtų propor
cingai sumažintos NATO ir Varšuvos pak
Sugriežtinamos bausmės
Gruzijoje sugriežtinamos bausmės nar to karinės pajėgos, kad vidurio Europoje
būtų nustatyta laisva nuo atominių gink
kotikų pardavinėtojams ir vartotojams.
Pardavinėtojai gali būti baudžiami iki lų zona ir kad abi pusės pripažintų pasida
lijimą įtakų sritimis.
15 m. kalėjimo.

Valys profesines sąjungas
Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Husakas pareiškė, kad iš profesinių sąjungų
turės būti išvalytas „priešiškas elemen
tas“.
Jeigu taip nebūsią padaryta, tai nebūsią
prieita tvarkos, nes į profesines sąjungas
kaip tik susimetęs tas prieš socializmą nu
sistatęs elementas.

lietuvių, saugančių tą „rusų“ žemę. Sutiko
karininkų, seržantų ir eilinių, štai keletas
pavardžių lietuvių, saugančių „tėvynę“
ties Usurio krantais: Vytautas Grigaravi
čius (devyniolikmetis jaunuolis, Boriso
Bogdanovo, ruso karininko, įsakančia ran
ka siunčiamas „žarijų semti“), Stasys Latkauskas iš Alytaus, Jonas Repeška iš Uk
mergės, Valerijus Rainys iš Raseinių, Ze
nonas Bružinskas iš Rietavo... Tai tik vie
noj užtvaroj. Ir tai dabar, kol karo žiežir
bos dar tik kada nekada blyksteli. (ELTA)
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pusi monopolizuota bolševikinės propagan
dos reikalams, ir skaudžioji tragedija tie
siog begėdiškai be paliovos naudojama
piešti rėksmingiems plakatams, kurių tik
parašai neva reiškia užuojautą tragedijos
aukoms, o visa esmė stengiasi nukreipti
dėmesį ir atminimą nuo savųjų čekistų
piktadarybių. Kiek galima garsiau rėkia
apie Pirčiupį, kad menkiau būtų begirdima apie Rainius, Pravieniškes, Panevėžį,
Zarasus, Červenę... (Ir Kauno IX fortą
garsina, turistams rodinėja tik 1943-44 me
tų ten vykusius žiaurumus aiškindami ir
tuo pačiu slėpdami, bandydami išdildyti iš
atminties, kad čekistai-enkavedistai pir
mieji. jau 1940-41 metais, tame pačiame
forte buvo įsteigę „mirties prieangį": ten
gi buvo „laukiamasis“ visiems pasmerktie
siems žūti). Skirtumas tarp esesininkų ir
enkavedistų, žinoma, buvo. Netgi tikra
priešingybė: esesininkai staigia ugnim de
gino, enkavedistai neskubėdami speiguose
žmones marino... Esesininkai Pirčiupyje
sudegino 119. Čekistai per IX fortą ir pa
našius „laukiamuosius“ iš gyvenimo iš
braukė per vieną birželį apie tiek pat šim
tų žmonių, o ilgainiui net ir tūkstančių.
Visų tų dalykų minėjimai Lietuvoj ne
rengiami. Rusų ir čekistų vardo blizgintojai nervingai piktinasi, girdėdami, kad ki
tur dar minima viskas, kas nelemtaisiais
birželiais Lietuvoj dėjosi. Sako, kam prisi
minti, ko jau nėra: kas buvo — pražuvo!
Bet „pražuvo“ (nuo propagandistų lie
žuvio!) tik rusų čekistų kriminalai. Kitų
nuodėmių ne tik nepamiršta, bet ir pri
mygtinai vis dar primena ir primena. Tuo
tikslu birželio 2 d. ir Pirčiupyje vėl buvo
surengtas stambaus masto minėjimas (25
m. sukakties proga), į kurį sugužėjo daug
vyriausybės iš Vilniaus, kuri su savim at
sitempė net ir ten tuo metu pasipainiojusį
Kanados komunistų partijos CK sekreto
rių.
Iš Vilniaus atvykęs CK sekretorius A.
Barkauskas vienoj savo kalbos vietoj Pir
čiupyje sudegintuosius nušvietė jau nebe
kaip nekaltas nacių (arba, kaip jie sako,
fašistų) aukas, o kaip aktyvius kovotojus
bolševikų pusėje. A. Barkauskas paskelbė
anuomet Lietuvos gyventojų kažkaip ne
pastebėtą „faktą“: bolševikiniai partizanai
nukovę „daug tūkstančių“ vokiečių karei
vių ir karininkų, ir pridėjo, kad pirčiupiečiai tiems partizanams uoliai padėję. De
vynis paminėjo įsakmiai, bet tvirtino, kad
„jiems padėjo visi šio kaimo žmonės“...
Tokiu — tik po 25 metų ištrauktu — da
lyko nušvietimu partijos sekretorius pirčiupiečius, tiesa, bolševikų akyse gal kiek
ir išaukština: vietoj niekuo nedėtų „neut
ralių avinėlių“, taigi visiškai nekaltų au
kų, jis paskelbė juos savosios pusės kari
niais herojais, dalyvavusiais karo veiks
muose, kuriuose žuvę tūkstančiai vokiečių!
Bet tuo pačiu tas partijos pareigūnas gra
žesne spalva nušvietė ir esesininkus tero
ristus. Jei būtų tiesa, ką A. Barkauskas
dabar Pirčiupy paskelbė, tai išeitų, kad tie
esesininkai nebuvo teroristai — nieko ne
dėtų žmonių žudytojai; ko gera, Barkaus
kas, besigirdamas bolševikinių banditų
efektyvumu, ims įrodinėti, kad esesininkų
veiksmas Pirčiupyje buvo tik gynimasis...
Ligšiol apie Pirčiupį buvo žinoma, kad
jo sudeginimas su gyvais žmonėmis buvo
vienas iš barbariškiausių teroro aktų, są
moningai atliktas prieš niekuo nedėtus
žmones, aiškiai žinant, kad jie žudomi už
kitų padarytą veiksmą. Vokiečiai, vos
įžengę Lietuvon, jau paskelbė, kad už
kiekvieną užfrontėje nužudytą vokietį žu
dysią po šimtą aplinkinių gyventojų, visiš
kai neatsižvelgdami, ar yra jų tarpe tikra
sis vokiečio žudikas.
Ties Pirčiupiu buvo nušauti tik du vo
kiečiai. Po keliolikos metų Zimanas, Tie
sos redaktorius, pasigyrė, kad tai jo vado
vaujamas partizanų (arba, jų terminologi
ja tariant, banditų) būrys tai padarė. Zi
manas žinojo, kuo tokia — karo požiūriu
visiškai nereikšminga — medžioklėlė reiš
kia greta esančio kaimo gyventojams. Ta
čiau nesudraudė nuo pigaus laimėjimų są
skaitos padidinimo: sumedžiojo porą kaž
kur važiuojančių vokiečių, rizikuodami
apie dviejų šimtų vietinių gyventojų gy
vybe! Taigi netiesiogiai ir tas partizanų-

PASAULIS
TREČIA BAUSMĖ MARČENKAI
Laikraščiai skelbia dar čimtaprocentiškai nepatikrintą žinią, kad Sov. Sąjungoje
trečią kartą nuteistas Anatolis Marčenka,
du kartus jau atsėdėjęs kalėjime ir stovyk
lose.
Pirmuosius šešerius metus atsėdėjęs, jis
išėjo 1966 m., taigi buvo nuteistas ir išėjo
nebe Stalino laikais, kada, kaip sakoma,
jau nebebuvę jokių stovyklų. Kaip savo
atsiminimuose jis rašo, gyvą jį būsiąs iš
laikęs noras išėjus parašyti, kaip tose sto
vyklose gyvenama. Jis tai ir padarė, ir jo
knyga, rašomąja mašinėle padauginta, pa
plito krašte ir pateko į užsienius.
Kitą kartą jis gavo vienerius metus ta
riamai už tai, kad be leidimo atvažiavo į
Maskvą. Iš tiesų jis pasirašė protestą dėl
Čekoslovakijos okupavimo, o kaltas buvo
ir tuo, kad parašė knygą.
Kalėjimus ir stovyklas aprašančių kny
gų jau daugumas mūsų esame skaitę. Juk
keletą tokių turime ir pačių lietuvių para
šytų. Bet Marčenkos knyga iškelia naujų
dalykų, kurių ne vienas, tur būt, būdingas
kaip tik postalininiams laikams. Pavyz
džiui, jis rašo apie tatuiruotes su antipartiniais ir antisovietiniais šūkiais kaktoje,
veide, ausyse. Tos tatuiruotės prievarta
išpiaustomos, ir vienas toks šitaip savo
plrotestą reiškęs po trijų kaktos odos api
pjaustymų jau nebegalėjęs daugiau užsi
merkti.
Dabar Marčenka vėl esąs nuteistas tre
jiems metams. Už ką? Gali būti, kad tai
papildoma bausmė už knygą.
GENČIŲ VĖŽYS
Kenija apraudojo savo jaunąjį valstybi
ninką Tomą Mboją. Tai tiesa — ji raudo
jo. nors gyvo perdaug ir nevertino.
Jo mirtis jau savaime tragedija ne vien
tik Kenijai, kuriai jis dirbo, bet ir plates
niu mastu. Bet Mbojos ir veikla turėjo tra
giškų bruožų, būdingiĮ Afrikai. Naująsias
Afrikos valstybes smarkiai ėda genčių vė
žys, kuris nesvetimas ir Kenijai.
Pavyzdžiui, pati didžiausia Afrikos vals
tybė, Nigerija, nepriklausomą gyvenimą
pradėjo genčių pagrindu. Greit prasidėjo
tarp jų nepasitikėjimas, įtarinėjimai ir ne
apykanta. Vienoms tų genčių atrodė, kad
kitos jas skriaudžia. To trynimosi išdava
buvo vienas po kito įvykdyti perversmai,
kuriuos lydėjo žudynės. Nigerija ir dabar
veda genčių karą, kurį lydi žiaurus badas.
Kenijoje gentys dar nekariauja, bet jų
nesutarimai ar įtaka valstybei turi didelės
reikšmės. Mboja pasireiškė kaip talentin
gas organizatorius ir politikas, kaip gali
mas prezidentas po Kenijatos. Tačiau jo
veiklą lydėjo daugiau tik Afrikai, tur būt,
ir težinomas tragiškas gentimis susiskal
dymo šešėlis. Dar kolonijiniais laikais jis
suorganizavo krašte profesines sąjungas,
tvirtą jėgą, neskirdamas kikujo nuo luo ar
kurio nors mažesnės genties atstovo. Ta
organizuota jėga labai pravertė pirmai
siais nepriklausomybės metais. O kai pra
dėtas nepriklausomas gyvenimas, krašte
iškilo politinės varžybos ne tiek tarp žmo
nių ir jų talentų, bet genčių pagrindų. Jei
gu taip padėčiai susidėsčius Mboja iš viso
neiškrito, tai, tur būt, tik dėl to, kad jo
darbuose įkūnyti talentai perdaug akivaiz
dūs.
Jis — luo genties atstovas, bet ir ta gen
tis jį buvo kaip ir užmiršusi, nes jis dirbo
viso krašto pagrindu. Luo gentis atsiminė
jį tik tada, kai tasai vyras buvo nužudy
tas. Tada gentiškumą virš visa ko iškeliantieji luo atstovai sujudo, įtardami, kad di
džiosios genties, kikujų, vadai bus nužudę
jų talentingąjį giminaitį, idant jis neužim
tų prezidento vietos.
Mboja kovojo prieš tokius gentininkus.
Savo metu jis prisidėjo, kad iš krašto vy
riausybės viršūnių būtų išstumtas Oginga
Odinga, kuris savo markę kėlė kaip luo
genties atstovas. Su Mbojos mirtim Odin
ga staiga sujudo.
SPAUDOS BYLA
Pietų Afrikos teismas ilgai svarstė bylą
laikraščio Rand Daily Mail redaktoriaus
Gandaro ir reporterio Pogrundo. Ta byla
domėjosi visas pasaulis, nes joje buvo
svarstoma ir sprendžiama, ar laikraštis tu
ri visa ką glostyti, kas valdančiųjų daro-

banditų būrys su Zimanu priešaky turėtų
atgailauti už Pirčiupio likimą.
Pirčiupio aukų paskelbimas aktyviais ru
sų bandų šalininkais, taigi savojo krašto
išdavikais, yra prasimanytas pirčiupiečių
apšmeižimas ir įžeidimas. Pirčiupis, kaip
ir visa Lietuva, tapo rudojo ir raudonojo
teroro auka tik dėl to, kad teroristai visų
pirma buvo sėbrai, tik paskui susipyko, o
Lietuvai tarp dviejų susipešusių teko nuo
abiejų nukentėti.
(ELTA)

XXIII metai

MUS
ma, ar turi teisę iškelti negerumus. Reika
las ėjo ne dėl ministerio pirmininko ar ki
tų ministerių kokių nors veiksmų, bet dėl
pareigūnų žiauraus ir neteisėto elgesio ka
lėjimuose. Laikraščio žmonės buvo pakal
tinti, kad jie paskelbė neteisingus duome
nis apie kalėjimų sąlygas. Prokuroras tvir
tino. kad laikraščio pareiga esanti viešai
nepuldinėti atitinkamų vyriausybės depar
tamentų ir pareigūnų. Vadinas, laikraštis
pasidarė kaltas, kad iš viso rašė apie val
džios įstaigas — kalėjimus.
Iš pradžių, tiesa, tasai prokuroras tvirti
no, kad ta byla neturi nieko bendra su
spaudos laisve. Vėliau, faktų spiriamas, jis
pakeitė liniją ir pradėjo skelbti, kad nega
li būti kalbos apie kokią nors kitą laisvę,
išskyrus palankų tarnavimą vyriausybei,
o vyriausybė jo lūpose reiškė tą patį, ką ir
kraštas ir jo interesai. Teisme prokuroras
pagaliau palaipsniui visiškai išsisakė, nu
rodinėdamas. kad jeigu kas spausdina
straipsnius apie kalėjimų sąlygas, tai yra
didžiausias nepatriotas, atliekąs politinį
nusikaltimą ir tikriausiai dalyvaująs ko
munistų suokalbyje, kurio tikslas — pa
kenkti Pietų Afrikos įvaizdžiui užsieniuo
se.
Pietų Afrika — policinė valstybė, nors
mes irgi dėl to nesutartume, vieni pažo
džiui tokį aptarimą imdami, o kiti sakyda
mi, kad taip ir reikia, ir įrodinėdami to
krašto tvarkymosi teigiamybes. Tačiau
kaip mūsų nuomonės besiskirtų, ten teis
mai vyksta greit net ir tais atvejais, kai
žmonės be ceremonijų nuteisiami mirti.
Niekas ten nesiterlioja, išskyrus tą laik
raščio bylą. Matyt, ji buvo daugiau paro
domoji, ir šiuo atveju buvo teisiami ne
juodukai, o baltieji, ir joje gynyba vis pa
grįstai įrodinėjo, kad reikia kritikuoti ir
valdžios pareigūnus ir net vyriausybę. O
ir teisėjas parodė nemaža atlaidumo, nes
redaktorius buvo nubaustas vien nedidele
pinigine bauda, o apie kalėjimus žinias su
rinkęs laikraščio reporteris gavo 6 mėne
sius kalėjimo, bet sąlyginai. Štai Pietų Af
rika jums, kurie įžiūrite joje slibiną!

IŠ FILMU PASAULIO
Britų laikraštis „The Observer“ iškėlė
visokias keistas filmų pasaulio galimybes,
kai visiškai netikėtas artistas imasi vaidin
ti išgarsėjusius istoriškus asmenis, pavyz
džiui, tai, kad narkotikų vartojimu pagar
sėjęs dainininkas Mick Jagger pakviestas
suvaidinti australų plėšiką Kelley.
Tęsdamas tą mintį, laikraštis nurodo,
kad gal netrukus filmų pasaulio vadai pa
ves Joko Ono suvaidinti buvusią Britani
jos karalienę Viktoriją, o Johnui Lennonui
— jos vyrą princą Albertų!
Jei skaitytojai būtų užmiršę Ono ir Lennoną, tai galime priminti. Tai ta pora,
kuri už taiką savaitę išgulėjo lovoje ir tuo
gulėjimu labai džiugino mūsų jaunimą.
S. Baltaragls

Nepatenkinti
Jau ne kartą Vilniuj ir ypač Maskvoj
pakilo partijos ortodoksų antakiai ir susi
raukė kaktos stebint pastarųjų metų reiš
kinius Lietuvos — panašiai ir Latvijos bei
Estijos — menininkų kūryboje bei kultū
rininkų raštuose. Ėmė, mat, atrodyti įtar
tina, ar ne perdaug toje kūryboje naciona
lizmo, gal netgi „buržuazinio“ nacionaliz
mo žymių. Ištisa eilė meninės kūrybos vertintojų-teoretikų ramina ortodoksus, tar
dami — nebijokit, čia tas pats socialistinis
realizmas, tik patobulintas, išsivystęs pa
gal laiko dvasią... Tačiau ne visi tokiems
raminimams pasiduoda. Taip iškilo eilė
„socialistinio realizmo problemų“.
Toms problemoms aiškinti birželio 11d.
Vilniuje buvo susirinkusi speciali Lietu
vos, Latvijos ir Estijos mokslų akademijų
literatūros institutų atstovų konferencija.
Vilniškio instituto direktorius prof. K.
Korsakas taip išdėstė rūpestį, dėl kurio to
kia konferencija sušaukta:
„Pastaraisiais metais paaštrėjusi pasau
linėje arenoje ideologinė kova vis stipriau
pasireiškia ir literatūroje. Ji vyksta dviem
kryptimis: iš vienos pusės puolama tary
binė literatūra ir jos metodas — socialisti
nis realizmas, iš kitos — į mūsų literatūri
nį procesą labiau ima skverbtis modernis
tinės ir svetimos mūsų ideologijai įtakos.
Ši kova neaplenkė ir Pabaltijo tautų lite
ratūrų, aktyviai dalyvaujančių šalies lite
ratūriniame gyvenime“.
Iš lietuvių pusės apie tas problemas kal
bėjo literatūros kritikas Vytautas Kubi
lius. Konferencijoj, esą, dalyvavo ir „sve
čiai iš Maskvos, Baltarusijos“.
(ELTA)
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čia spausdinamą jo kūrinio nuotrauką
įduodamas, ilgai svarstė, kaip tiksliau sa
vo darbą pavadinti lietuviškai. Pagaliau
tarė: „Žinai, pavadinsiu .Prisiminimai’.
Jo 50 metų amžiaus proga
Tai tikra tiesa! Jei nebūčiau gimęs ir už
Kas yra lietuviška ir kas nelietuviška tai vis klausimai, kurie jau seniai priklau augęs Žemaitijoje, šitas darbas niekuomet
Vienas iškilesniųjų lietuvių evangeli čia ir su visais lietuviais evangelikais lais
dailė? Ar menas aplamai gali būti tautinis, so meno istorijai, o ne šių dienų rūpes negalėtų atrodyti, kaip dabar“...
kų veikėjų tremtyje yra Vasario 16 gimna vajame pasaulyje. 1966 m. lankėsi JAV ir
•*
*
*
kai dailės kūrinyje nėra jokių tautodailės čiams.
zijos mokytojas Fricas-Jonas Skėrys, kuris Kanadoj, dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jau
ornamentų, kai paveiksle nematyti nei lie Menu besidominčioj i arba kultūrinę pa Prieš Pirmąjį pasaulinį karą anuometi šiais metais liepos mėn. pradžioje atšventė nimo Kongrese Čikagoje ir Dainų šventėje,
tuviškų lankų, nei gubų, kai medžio dro reigą jaučianti menu domėtis lietuviško nę pasaulinę dailės sostinę Paryžių labai 50 metų amžiaus.
aplankė evangelikų parapijas New Yorke,
žinyje neįžiūrime nė mažiausios užuomi sios visuomenės dalis tokias problemas vis esmingai paveikė Vakarų Afrikos liaudies Fr. Skėrys yra šimtaprocentiškas klaipė Čikagoje, Bostone ir Toronte. Tenai jis už
nos to nepakartojamai lietuviško rūpinto dar „tebesprendžia“. Tiesa, jaunesnioji menas. Jorubi, ibo ir kitų tautybių diev- diškis, gimęs 1919 m. liepos 2 d. Kalenu mezgė labai puikius ryšius su vietiniais
jėlio kontūrų? Pagaliau ar galime kalbėti karta, jau išaugusi dabarties meno aplin dirbių medžio skulptūros padarė didžiulę kaime, Lauksargių vis., Pagėgių aps. Mo evangelikais ir darė pranešimus apie Gim
apie lietuvių tautinį meną, kai lietuvis dai koje ir aplamai turinti, palyginti, geriau įtaką Paryžiaus dailininkams. Toji įtaka kėsi Pagėgių Donelaičio gimnazijoje, vė naziją ir rodė skaidrių. Ta proga lankė ir
lininkas kuria šiuolaikiškai, eina kartu su išugdytą ir išprusintą estetinį supratimą, tik visiškai, palyginti, neseniai baigė išsi liau perėjo į Tauragės mokytojų seminari kitus miestus — Clevelandą. Detroitą, Buf
pasauline meno slinktimi, savo kūryboje tokiais klausimais retai domisi, tačiau vy semti, tos įtakos poveikyje gimė net ištisos ją, kurią baigė 1940 m.
falo, Brocktoną ir kitus ir visur kalbėjo
nėra reprezentatyvus ir daiktiškas, bet ati resnieji ir senieji labai dažnai dar stovi meninės mokyklos (pvz., kubizmas), Va Gyvendamas Lietuvoje, buvo šaulys ir susirinkimuose
apie Gimnaziją, jos
prie kokio nors lietuvio dailininko darbo, karų Afrikos negrų liaudies meno motyvai šaulių trečiojo skyriaus ryšininkas Taura džiaugsmus ir rūpesčius. Iš viso darė 12
trauktas ir apibendrinantis?
linguoja galvomis ir garsiai, iššaukiamai
Tokiais ir panašiais klausimais galvas klausia: „Na, pasakykite, ir kas gi čia yra net jaučiami genialių kūrėjų (pvz., Picas gės mokytojų seminarijos vienete. Kele pranešimų ir kalbėjo per 8 radijo stotis.
so) kūryboje. Tačiau visi tie garsieji Pa rius metus buvo ir tos seminarijos jūrų
1959 — 1968 m. Skėrys dirbo PLB Vo
Vakaruose sau kvaršino menotyrininkai, lietuviško?“.
ryžiaus dailininkai kūrė savo darbus, nie skautų laivo vadu. 1939 m. lankė švento kietijos Krašto Taryboje, dvejus metus bu
kritikai, patys menininkai prieš keliasde
*
*
*
kas jų nesukūrė afrikietiškos skulptūros, sios uoste buriavimo kursus ir dalyvavo vo Krašto Valdybos narys (sekretorium ir
šimtį metų. Vakarų Europoje tokie klausi
Pasižiūrėkime į čia spausdinamą skulp paveikslo ar litografijos. Iš afrikietiškojo kelionėje burlaiviu į Liepoją ir iš ten į iždininku).
mai buvo sprendžiami ir pačių dailininkų
Šiuo metu be Skėrio sunkiai įsivaizduo
kūrybiškai išieškomi dar prieš Pirmąjį pa toriaus Antano Mončio medžio skulptūros meno jie mokėsi, daug ką įsisavino, bet vi Gotlando salą Švedijoje. 1938 m. laiveliu
nuotrauką. Iš tiesų: kas gi toje skulptūro sa tai perkošė per savo kūrybines asmeny iš Panemunės prie Tilžės atplaukė į Aukš jama evangelikų veikla tremtyje, o ypač
saulinį karą, Amerikose vėlėliau, tačiau
je „lietuviško"? Tai medžio drožinys, bet bes ir sukūrė jau savitus kūrinius. Todėl tąją Panemunę, į ten buvusią tarptautinę didelis jo įnašas į Gimnazijos propagavi
ir lakiausia vaizduotė neįstengs jame įžiū nė joks prancūzas, anglas ar amerikietis stovyklą. 1940 — 1941 m. Skėrys mokyto mą svetimųjų tarpe. Darbščiajam sukaktirėti kokio nors panašumo su liaudiškuoju dailininkas, nors ir puikiausiai susipaži javo Žemaičių Naumiestyje. 1941 m. su vo ninkui linkime ištvermės ir stiprybės.
mūsų rūpintojėliu. Drožinys ilgas ir laibas, nęs su lietuviškuoju gamtovaizdžiu, kiečiais repatrijantais išvyko į Vokietiją ir
St. N.
kaip stulpas, bet su tradiciniu lietuvišku kruopščiausiai išstudijavęs lietuvių liau mokytojavo repatrijantų lageriuose. Vie
pakelės koplytstulpiu panašumo taip pat dies meną, nepajėgs sukurti lietuviško me nerius metus jis mokytojavo pietnemunės
sunku surasti. Nėra drožinyje nė lietuviš no kūrinio. O žemaitis Antanas Moneys, srityje, tačiau 1943 m. liepos mėn. buvo iš
kų tautinių raštų ar tautinių simbolių. štai, iš paprasto medžio gabalo išdrožinė- tremtas į vidurinę Vokietiją — Tiuringiją,
Skulptūra aplamai nieko nevaizduoja, ne jo, rodos, nieko nepasakantį kūrinį, be jo nes atrodė esąs nepatikimas naciams, bu
iliustruoja, tai, rodos, tėra neaiškių formų kių išskaptuotų Gedimino stulpų, kurį mes vo aiškus lietuvis, gynęs lietuvių teises
apdrožinėtas rąstas.
vis dėlto atpažįstame, kaip akivaizdžiai Klaipėdos krašte. Atsidūręs Bad BlankenO vis dėlto ši Antano Mončio skulptūra lietuvišką...
burgo miestelyje, negavo darbo mokykloj,
yra beveik kerinti savo lietuviškumu! Tą
New Yorko Guggenheimo muziejaus nors laisvai moka vokiečių kalbą. Vokieti
lietuvišką nuotaiką, gal būt, gerokai stipri konservatorius Edward F. Fray viename joje jam išdavė svetimšalio pasą. Ligi ka
na pati medžiaga — medis, taip primenan savo straipsnyje, be kita ko, rašė: „Di ro pabaigos dirbo Telefunken firmoj tar
tis šiandieną jau archaiškas lietuviškas so džiausias Mončio laimėjimas yra dideliems nautoju, o po to įvairiose įstaigose. 1953 m.
LITURGINIS KALENDORIUS
dybas, kurių pagrindinė statybinė medžia medžio darbams įkvėpti tą plastinės kūry pasišalino iš rytų į vakarų Vokietiją ir įsi
Yra įvairių paskirčių kalendorių. Tautos
ga ir buvo medis, paprastas, neapdangsty- bos jėgą ir džiaugsmą. Kiekviena jo struk kūrė Mannheim-Friedrichsfeld. 1955 m.
tas, neuždarytas, nesigėdinamai nuogas tūra atstovauja nuostabią erdvės tikrovę, balandžio 18 d. pradėjo darbą Vasario 16 vadų, veikėjų, gerų ir blogų tautai nuoty
medis. Tačiau ir pati šios, sakykime, „abs kurioje masė ir tuštuma išlaiko absoliučią gimnazijoje, dėstydamas vokiečių kalbą kių metinis sąrašas sudaro jos kalendorių.
trakčios“ skulptūros forma, jos erdvės už pusiausvyrą“... E. F. Fray Antaną Mončį žemesnėse klasėse ir visose klasėse tikybą Valstybiniai, civiliniai metai prasideda su
sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Taip
pildymas sukelia neišvengiamai lietuvišką pavadino „tikru skulptoriumi“.
evangelikams.
dabar yra. Babilonijoje nauji metai prasi
nuotaiką.
* *
*
Sakoma, kad šiuolaikiniams dailinin Antanas Moneys gyvena vien savo kū Fricas-Jonas Skėrys yra ne tik nepamai dėdavo pavasarį. Nisan 1d. — tai kovo vi
kams vieną didžiausių problemų sukelia ryba. Gegužės mėnesį Paryžiuje individua nomas evangelikų jaunimo ratelio vado durys. Žydai pradėdavo metus rudenį. Tišsugalvoti savo darbams pavadinimus. linėje parodoje išstatęs keliasdešimtį savo vas, bet ir darbščiai reiškiasi bendrinėje ri mėn. — apie mūsų Mykolines.
Metų šventės, skirtos Dievo ar šventųjų
Iliustratyvumą, kruopštų ir smulkmenišką skulptūrų, kurias „Combat“ dienraščio re gimnazijos veikloje. 14 metų su gimnazijos
gamtos kopijavimą perleidus fotografams cenzentas Jerome Ekuer apibūdino kaip vadovybe ir katalikų kapelionu ruošia Ka garbei, sudaro liturginį kalendorių. Daugė
(kurie tai daug tiksliau atlieka) ir vadina „dvasinę pusiausvyrą tarp figūrinės ir lėdų eglutes, į kurias atsilanko nemažas jant Bažnyčios pripažintų šventųjų var
miesiems „realistams“ (kurie varžybas su abstrakčios kūrybos“, A. Moneys liepos būrys ir vokiečių visuomenės ir darbo kuo dams ir jų atminimą švenčiant jų mirties
foto objektyvais seniai pralaimėjo), dabar pabaigoje su keliais savo darbais dalyvau pų amerikiečiai kariai. Bent 7 kartus Skė dieną, metuose turint tik 365 ar 366 die
ties dailininkai ne kartą skundžiasi, kiek ja tarptautinėje parodoje Lecco mieste, rys buvo vyriausias tų eglučių rengėjas- nas, o šventųjų per penkis tūkstančius, —
galvosūkių jiems sudaro pavadinimų sura Italijoje, prie Como ežero. Šioje parodoje organizatorius. Dabar eglutes praveda juoj pajusta perkrovimas. Šiais 1969 m.
dimas savo darbams. Pavadinimai iš tiesų iš viso dalyvauja šeši kviesti dailininkai, gimnazijos vadovybė, katalikai ateitinin geg. 10 d. buvo naujai paskelbtas Liturgi
nis Kalendorius, paliekant kalendoriuj įra
juk visiškai neesminis kūrinio dalykas, ta jų tarpe ir kitas Paryžiuje gyvenantis lie kai ir evangelikų jaunimo ratelis.
Ne tik eglučių, bet ir kitomis progomis šytus 113 šventųjų, o visus likusius aplei
čiau parodų, galerijų lankytojai vis dėlto tuvis dailininkas Ž. Mikšys.
nori, kad atskiri kūriniai būtų individua Rugpiūčio mėnesį A. Moneys su septy apie gimnaziją ir iš viso apie lietuvius, Lie džiant. Jų sąrašai yra šventųjų gyvenimo
liai įvardinti. Kai kurie dailininkai savo niais darbais dalyvaus Puivereto, Prancū tuvą ir jos likimą pasirodo gausybė knygose, Romos Martyrologijoje. Ir tie są
darbus net pradėjo numeruoti, bet publi zijoje, dailės parodoje, kuri ruošiama ry straipsnių įvairių miestų vokiečių spaudo rašai papildomi kas metai naujai kanoni
kai tokia tvarka paprastai nepatinka. Kiti šium su ten vykstančiu muzikos festivaliu. je. Šių metų Vasario 16 gimnazijos Joninių zuotų šventųjų sąrašais.
šventę aprašė net 7 laikraščiai ir išsispaus Laikraštininkai, neradę paskelbtame li
stengiasi surasti vaizdingus, lakiai skam
(rem)
dino puikias nuotraukas. Čia vis Skėrio turginiame kalendoriuje sau žinomų šven
bančius pavadinimus, kurie atkreiptų dė
nuopelnas, nes jis su vokiečiais laikrašti tųjų, ėmė šaukti, jog tie šventieji yra de
mesį. Treti vis dėlto bando būti sąžininges
ninkais palaiko gerus ryšius. Nenuostabu, graduoti, gal net atimant jiems garbės au
ni ir savo kūrinius įvardina pagal tą nuo
MILAŠIAUS MISTERIJĄ
kad įvairių iškilmių metu gimnazijon atsi reolę. O tai buvo netiesa.
taiką arba bent akstiną, paskatinusį to ar
„MIGUEL MANARĄ“
lanko iki 8 ar daugiau vokiečių žurnalistų
Senas reikalas
kito darbo imtis.
Bažnyčia džiaugiasi savo dvasios did
birželio 4 d. prie St. Severin bažnyčios ir bent keli foto reporteriai. Be to, ir jis
Antanas Moneys, jau beveik 20 metų gy
venantis ir kuriantis Paryžiuje, yra įpra pastatė Christian Pailhe. Veikalas buvo ro pats parašo straipsnių vokiškai apie Gim vyriais, kurių šventumą ištyrė Bažnyčios
ANTANAS MONČYS „Prisiminimai“ 1969 tęs savo darbus įvardinti prancūziškai. O domas 10 kartų.
naziją ir Joninių papročius Lietuvoje ir teismas, o popiežius pripažino jų šventu
tuo būdu populiarina ne tik Gimnazijos, mą. Kanonizuotų šventųjų yra per 5.000
bet ir lietuvių bei Lietuvos vardą vokiečių asmenų. Dar daugiau yra nekanonizuotų
šventųjų. Visi, kurie pateko į amžinosios
visuomenėje.
laimės dangų, yra šventieji. Visus žinomus
14 metų jis jau bendradarbiauja lietuvių ir nežinomus šventuosius Bažnyčia pager
spaudoje, ypač evangelikų leidžiamuose bia lapkričio 1 d. VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVEN
Laikraščio puslapiuose iškilo jaunimo žurnaluose. Tiek pat metų Skėrys yra lie TE.
Paskutiniu laiku vis dažniau lietuvių cijos. Lietuvių klubas, nagrinėjęs šią mintį
spaudoje užtinkami pasisakymai, atsiliepi savo susirinkime Baden-Badene (1967 m. problemos ir mintys dėl kasdieninio mūsų tuvių Evangelikų Liuteronų Vyriausiosios Nors visais šventaisiais džiaugiamės, bet
mai. kritika ir pastabos apie „Jaunimo Žo liepos 1 d.), pasiūlė K. Čėsnaitei, V. Bra bendruomenės gyvenimo. Nauja laikraščio Bažnyčios Tarybos niirys. Dar reikia pami kiekviena tauta, kiekviena Bažnyčios pro
dį“, Vokietijoje leidžiamą ofsetinį leidinė zaičiui ir G. Baurui sudaryti pirmąją laik kryptis sudrumstė nusistovėjusį bendruo nėti, kad sukaktininkas Skėrys palaiko ge vincija skaito kai kuriuos sau artimesniais
lį, skirtą lietuvių jaunimui. „Jaunimo Žo raščio redakciją, ir, užtikrinant finansinę menės vandenį. Krašto valdybos įgaliota rus ryšius su vokiečių evangelikų bažny- ir juos labiau gerbia, jų gyvenimo pavyz
dis“ — viena iš problemų Vokietijos kraš paramą, septyni Lietuvių klubo nariai pa Jaunimo sekcijos valdyba stengėsi paveik
džiu seka. Pagausėjus šventųjų šventėms
to valdybai, nes laikraštyje keliami klausi sižadėjo finansuoti po vieną jaunimo laik ti Jaunimo žodžio redakciją, bandė nuro
ir net jomis užgožus Išganytojo šventes bei
MI LAŠI AUS 30 METŲ MIRTIES
dyti jai laikraščiui tinkamas temas ir
mai ir pasisakymai nevisada atitinka po raščio numerį.
mūsų išganymo paslaptis, teko atitaisyti
SUKAKTIS
netvarkingai pravestų rinkimų Vokietijos Jaunimo laikraščio mintis buvo perteik kryptį. Kišdamas! į laikraščio turinį ir
padėtį.
lietuvių bendruomenės viršūnėse atsisto ta jaunimo pasitarime 1967 m. Studijų sa reikšdama savo, kaip vienintelio laikraščio
Pijaus V žygis
jusios „bendraminčių“ grupės interesus vaitės metu. „Pasitarimo tikslas — sujung savininko, pretenzijas į laikraštį, Jaunimo Gegužės 18 d. sukaktį paminėjo Fontai Tridento Susirinkimas 1564 m. nutarė
Krašto valdyba norėtų ir jaunimo mintis ti lietuvišką jaunimą Vokietijoje jaunimo sekcijos valdyba užsitraukė skaitytojų ir nebleau miesto savivaldybė ir Milašiaus pertvarkyti kunigų poterius — brevijorių
palenkti savo tikslams ir siekia daryti įta laikraštėliu ir paruošti jį jaunimo suvažia redakcijos nepasitenkinimą. „Jaunimo žo bičiulių draugija. Iškilmės prasidėjo prie ir mišiolą. Popiežius šv. Pijus V ėmėsi dar
kos „Jaunimo žodžiui“ per Jaunimo sekci vimui" (pasitarimo protokolas). Tuometi džio“ redakcija neranda reikalo būti Jau Milašiaus kapo, kur susirinko prancūzai bo. Pataisytą brevijorių paskelbė 1568 m.
ją, sudarytą iš Kr. Valdybai palankių nio pasitarimo dalyviai — neorganizuotas nimo sekcijos valdybos veiklos iškaba. Mū ir lietuviai. Fontainebleau burmistras ir ir naujai pertvarkytą mišiolą 1570 m. Jo
„jaunimo“ organizacijų, kurios yra iš savo jaunimas (jų tarpe buvo ir vienas JS val sų jaunimui reikalingas atviras ir visiems Milašiaus bičiulių draugijos atstovas padė patvirtintame liturginiame kalendoriuje
tarpo išsirinkusios valdybą su Krašto val dybos narys!) išsirinko laikraštėlio leidėjų prieinamas laikraštis! Jis neturėtų būti lei jo gėlių ant kapo ir buvo padeklamuotas buvo palikta vien 100 šventųjų vardų.
dybos primestu įgaliotiniu jaunimo reika komisiją, kuri savo ruožtu išrinko „Jauni džiamas kokios nors partijos ar suintere Milašiaus eilėraštis. Paskui prie Milašiaus Tarp išleistųjų, nepaminėtų šventųjų, atsi
suotos grupės. „Jaunimo žodis" yra ski namo, 28 av. Royale, kuriame jis mirė, bu rado Joakimas, Ona, Pranciškus Paulietis.
mo žodžio“ redakciją.
lams.
Jaunimo sekcija, kurios „tikslas yra ap Kadangi pradinis laikraščio tikslas buvo riamas skaitytojams, o ne Krašto valdybai vo atidengta paminklinė lenta, kurią su Bernardinas, Antanas Paduvietis, Liudvi
jungti visus organizacinius lietuvių jauni parengti lietuvių jaunimą suvažiavimui, ir Jaunimo sekcijos valdybai, juo labiau, projektavo A. Moneys.
kas, Vengrijos Elzbieta, kurių šventės bu
Vaišės suruoštos „l'Aigle Noir" viešbu vo pirmiau nedarbo dienos. Toji reforma
mo vienetus bei jaunimu besirūpinančias tai laikraščio redakcija, kurios vienas re kad visą laikraščio finansavimą atlieka
tyje, kur poetas 14 vasarų gyveno, prieš ilgai negyveno. Pop. Pijus V mirė 1572 m.
įstaigas bendram darbui" (JS statuto pa daktorius buvo JS valdyboje, pasiūlė JS skaitytojai ir pavieniai tautiečiai.
ragrafas 1.3) pamiršo savo tiesioginę pa valdybai bendromis jėgomis suruošti jau Šį „Jaunimo žodžio“ padėties aiškinimą įsigydamas nuosavus namus.
Jo įpėdiniai pamažu sugrąžino į liturginį
Miesto biblioteka surengė apie Milašių kalendorių Pijaus V išleistus šventuosius.
skirtį ir užduotį ir, visomis jėgomis įsikir nimo suvažiavimą. Jaunimo sekcijos val lietuvių visuomenei darome todėl, kad iš
tus! į „Jaunimo Žodį“, stengiasi padaryti dyba, ilgai abejojusi dėl „Jaunimo žodžio“ įvairių pasisakymų teko susidaryti vaizdą, parodą, kurioje buvo išstatyta daug iki
Benediktas XIV (1740 — 1758)
laikraštį palankų savo tiesioginiam virši paskirties ir išsilaikymo, pagaliau sutiko jog tam tikri bendruomenės organai steng šiol nerodytų rankraščių, laiškų, nuotrau Pop. Benediktas XIV sudarė komisiją
ninkui — Krašto valdybai. „Jaunimo žo susijungti ir tapo įrašyta JŽ leidėju, pasi sis užkirsti kelią laisvoms jaunimo min kų bei kitiį su poetu susijusių dokumentų. 1741 m. ir pavedė jai pertvarkyti liturginį
džio" redakcija, atstovaujanti savo skaity dalydama šią vietą su „rėmėjais".
kalendorių. Žinovai po ilgų studijų ir pasi
tims ir kritikai. Ne be reikalo po pirmojo
tojų ir bendradarbių nuomonei ir norui, Kartu ruošiant jaunimo suvažiavimą Eu šių metų „Jaunimo žodžio" pasirodymo
tarimų pasiūlė popiežiui grąžinti pop. šv.
neranda reikalo ateityje „pūsti į vieną dū ropos mastu (suvažiavimas vyko 1968 m. vienas tautietis pranašavo: „Klasiška to
Pijaus V tvarką. Bet metas buvo nepato
LITHUANIA
700
YEARS
dą" su Jaunimo sekcijos valdyba tol, kol liepos 28 — rugpiūčio 1 d. d.) buvo bend kia (lietuvių establishmento) reakcija bū
gus reformoms daryti. Popiežius nesisku
Jaunimo sekcija atstovaus establišmento, rai dirbama, ir visas laikraščio dėmesys tų bandymas kritiškąjį jaunimo žodį vie A. Geručio redaguotą anglų kalboje Lie bino patarimą įvykdyti, jo nepaskelbė iki
o ne jaunimo interesams. Todėl ir „Jauni tik tam skiriamas. Po nesėkmingai pavy šumoje suniekinti, pasityčioti, o kraštuti tuvos istoriją jau galima gauti ir Anglijo savo mirties. Ir visa pasiliko po senovei.
mo žodžio" redakcija atsiriboja nuo Jau kusio (per mažas dalyvių skaičius!) Euro niu atveju — valdiškomis priemonėmis pa je. šis didelės vertės leidinys ypatingai tin šv. Pijus X žymiai suprastino brevijorių
nimo sekcijos „globos“, kurios netenka pos lietuvių jaunimo suvažiavimo laikraš bandyti jį užslopinti. Ar ir šiuo atveju taip ka dovanai angliškai kalbančiam bičiuliui 1911 m„ bet su liturginiu kalendoriumi pa
jausti nei moraliniu, nei materialiniu at čio užduotis, rodos, buvo atlikta. Tolimes bus, teparodys ateitis“. („Nepriklausoma ir juo labiau mūsų jaunimui, norinčiam sielgė daug švelniau, negu Pijus V. Deja,
niu leidimu nesirūpino nei dalis redakci Lietuva" Nr. 15/1142 1969. IV. 9).
žvilgiu.
pažinti savo tėvų krašto gyvenimą 700 m. per sekančius 25 m. jo įpėdiniai paskelbė
Jaunimo sekcijos valdyba, „mirusiųjų“ jos. nei Jaunimo sekcija. Aš asmeniškai
visą eilę naujų švenčių.
Mes nelaukiame tų dienų, o jau dabar bėgyje. Knygos kaina 5 sv.
jaunimo organizacijų išrinkta, nesutinka dėjau pastangas tolimesniam laikraščio pasipriešiname Vokietijos Krašto valdybos
II Vatikano Susirinkimas svarstė šį rei
Marija Gimbutas — The Balts — anglų
su redakcijos atsipalaidavimu ir reiškia pasirodymui užtikrinti. Teko griežčiau kišimuisi į jaunimo spaudos reikalus ir kalba istorinis veikalas apie Baltijos žmo kalą. Nutarė, kad mūsų išganymo paslap
pretenzijas į laikraštį. Pažiūrėkime, ar tos kreiptis į JS valdybą, norint išsiaiškinti protestuojame prieš bejėges Jaunimo sek nes ir kraštus. Iliustruota, dailiai išleista, tys nebūtų nustelbtos šventųjų šventėmis.
reiškiamosios pretenzijos yra teisėtos.
„Jaunimo žodžio“ likimą. Jaunimo sekci cijos pretenzijas suimti „Jaunimo žodžio“ 280 puslapių knyga. Kaina 3 sv. 3 š. 6 p.
Paulius VI raštu: Mysterii paschalis vasa
Idėja leisti laikraštį yra kilusi lietuvių jos susirinkime (1968 m. gruodžio 15 d.) monopolį į savo rankas.
Užsakoma: Dainora, 14, Priory Rd., Kew, rio 14 d. pasirašė, ir geg. 10 d. buvo pa
jaunimo suvažiavime Esslingene (1967 m. buvo patvirtinta faktiškai pirminė „Jau
Surrey. skelbta naujas LITURGINIS KALENDO
birželio 17-18 d. d.), suruoštame kun. K. nimo žodžio“ redakcija: G. Bauras. K.
V. Brazaitis
RIUS, įnešąs žymių atmainų šventėse.
„Jaunimo žodžio redaktorius
Senkaus nepriklausomai nuo Jaunimo sek Brazaitienė ir aš.
K. A. M.

„ABSOLIUTI PUSIAUSVYRA“

Nepriklausomas jaunimo laikraštis

F. J. SKĖRYS
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EUROPOS LIETUVIS

ATSAKYMAS kun. K. SENKUI
Europos Lietuvis Nr. 27 išspausdino kun.
K. Senkaus straipsnį „Pikto problema".
Nesitikiu, kad mano atsakymą Europos
Lietuvis atspausdins, bet, perskaitęs „įdo
mų" straipsnį, kaip kun. K. Senkus glosto
už melų, negaliu susilaikyti.
Pirmasis kunigo K. Senkaus teigimas bu
vo toks: ... be abejonės, savo pastatytus
kandidatus — iš trijų bent vienų —rinki
mų eigoje į Tarybą tikrai pravesianti".
Politiniame gyvenime taip jau yra, kad
nelaukiama kokių palaimų ar stebuklų.
Kiekviena grupė ar organizacija, statyda
ma savo kandidatus, visuomet yra įsitiki
nusi, kad jos kandidatai turi laimėti. Ši
taip yra su visais. Antra, štai 1961 m. bir
želio 17 d. Duesseldorfe, Vestfalijos apy
linkių pirmininkų suvažiavime, viešai ir
atvirai pareiškė Bronius Liubinas, taip pat
kunigas: „Aš noriu būti išrenkamas į
Krašto Tarybą". Tad koks skirtumas tarp
Solidarumo bloko kandidatų ir tarp fronti
ninkų norų?
Dėl kun. K. Senkaus tvirtinimo „Dėl to
ji ėmė sukti galvą ir prileidinėti, kad jos
nepasisekimas negalėjęs įvykti be rinkimų
„sumakliavojimo" labai norėčiau pa
klausti, ar dar nesat girdėję apie tokius
rinkimus, kada net ir mirusieji balsavo
Frankfurto apylinkėje? O kad praeiti rin
kimai net ir čia pat Bocholte buvo sumakliavoti, galiu visur ir visuomet prisiekti.
Toliau dėl teismo. Kun. K. Senkus rašo:
„Teismui prasidėjus, keliamiesiems kalti
nimams pagrįsti reikėjo aiškių įrodymų.
Skundėjams jų trūko". Savaime aišku, kad
jų trūko. Kaip gi juos gausi, kada ir Kraš
to Valdyba, ir Krašto Taryba, ir rinkimų
Komisija, ir garbės teismas yra visi to pa

ties plauko žmonės? Man tiktai nesupran
tama, kodėl dar tokiu atveju iš viso buvo
kreiptasi į savus „organus". Nesitikėjau,
kad tie skundėjai dar taip vaikiškai galvo
tų.
Visiškai pritariu kun. K. Senkaus tvirti
nimui, kad „Popierius kantrus ir neprieš
taringas. Jame galima rašyti ar spausdinti
kaip teisybę, taip ir visokią netiesą arba
išsigalvojimą". Kas čia pasakyta, tai pada
ryta visame straipsnyje. Visas straipsnis
taip ir marguliuoja — kiti galvoja, kiti blo
gi, makliavoja ir t. t. Bet kaipgi su faktais?
Jeigu jau kiti visi tokie nedori ir melagiai,
meskit jiems į akis įrodančius faktus vie
toje nieko neįrodančių straipsnių!
Pavyzdžiui, tuos visus vokus paštu bal
savusiųjų. Juk Vokietijos balsavimų įsta
tymai to reikalauja; paštu balsavusiojo
balsas galioja tik tada, jeigu prie jo yra ir
persiuntimo vokas. Mat, pagal tai labai
lengva būtų visus neaiškumus nustatyti,
kaip, iš kur tie laiškai buvo siųsti ir svar
biausia kada. Tad meskit tiems visiems
blogio skelbėjams nors tuos vokus į akis,
jeigu originalių balsų jau nebėra, tada už
sibaigs visokie makliavojimai ir melai.
Dar į visą istoriją įveliamas naujas as
muo — dr. J. Grinius, bet dėl to jau esu
pasisakęs, kiek tai susiję su M. Kiužausko
reikalu. Galėčiau tik pridėti: palikit tą M.
Kiužauską ramybėje!
Baigdamas straipsnį, kun. K. Senkus ke
lia klausimą, ko siekiama tokiais meto
dais. „Iš čia yra aišku", rašo jis, „kad So
cialdemokratų biuletenio redaktoriai „su
klydo" arba leidosi suklaidinami". Nepri
klausau nei tiems redaktoriams, nei leidė
jams. Daviau jiems tik 20 markių pašalpą

Skaitytoju tai&kai
ATSAKYMAS .1. LUŽAI
Neturėjau nei tikslo, nei noro užgauti
arba nuvertinti Sodybos vedėją, o juo la
biau jo bendradarbius. Pastarieji visai ne
kalti, jei vedėjas neduoda atitinkamų pa
tvarkymų. Bet aš nė neturėjau noro ginti
ar užstoti juos. Aš tik norėjau pasidalyti
nuomonėmis ir keliomis pastabomis dėl tų
reikalų, kuriuos teko nugirsti ar pačiam
pastebėti Sodyboje. Taigi visai be reikalo
J. Lūža pasikarščiavęs dar daugiau prisa
kė. Pastabos ir kritika reikalingi dalykai,
kad būtų siekiama pažangos ir tobulėjimo.
Kodėl J. Lūža mano, kad jis yra visokerio
pai neklaidingas?
Polemika geras dalykas, jei prisilaikoma
mandagumo ir etikos. Aš pasirašiau vardą
ir pavardę, tad minint būtų mandagu nors
vardo raidę parašyti. Kaip atrodytų, jei aš
vietoje J. Lūžos rašyčiau tiesiog Lūža?
Bet J. Lūža rašo: „per eilę metų nesi
skundžiau..." Netiesa. Kas metai buvo ra
šyta ir dejuota. Bet nesakau, kad tai dary
ti neturėta teisės. Aš, pavyzdžiui, nerašiau,
kad vienas remiu Sodybą. Sakiau: ...„per
eilę metų mes ištikimai remiame.“ Nesa
kiau „šviežio šieno“, ir nereikėjo dejuoti,
kad žolelė maža. Aš parašiau, kad apsčiai
gero šieno.
Dėl laiptų apšvietimo J. Lūža sako, kad
reikia Electricity Board leidimo, daug lai
ko ir pinigų. Nesąmonė! Turint kiek suma
numo ir praktikos, tuos laiptus toms
dviems naktims galima buvo apšviesti de
šimteriopai net ir elektros nepanaudojant
ir tik už kokį 10 šil.
Čiužinių švarumas priklauso nuo nakvo
tojų, kaip sako J. Lūža. Negi mums reikia
atvykti viena diena anksčiau ir išvalyti ir
išdezinfekuoti čiužinius?
Nereikia užgaulioti Sekminėms atvyku
sių lietuvių. Gal būt, J. Lūža, paglostytas
kitataučių, daugiau šypsosi ir lankstosi
jiems, bet jei Sodyba atsidurtų bėdoje, tai
ne kitataučiai ją gelbės, bet kermošininkai
sumes po dešimt šilingų.
Paminėjau, kad tarp maldininkų pasitai
ko keli pijokėliai, kurie, greičiausia, ir su
kelia visą velniavą. Jeigu vedėjas tuos ke
lis pačiame įkarštyje sutvarkytų, tai ne
būtų joks J. Lūžos laisvės varžymas, bet
tikros laisvės apsaugojimas. Labai blogai
J. Lūža supranta laisvę. Visos J. Lūžos iš
vardintosios vandalizmo pasekmės, pri
skirtosios visiems kermošininkams, yra
Sodybos vedėjo nesugebėjimas ar nenoras
susitvarkyti su keliais pijokais. Kiekvie
nas klubas turi taisykles ir griežtai prižiū
ri jų vykdymą. Tos taisyklės J. Lūžos tei
kiamąsias laisves suvaržo, bet tikrą žmo
nišką laisvę apsaugo.
Dabar dėl konkrečių pavyzdžių. Aš esu
narys dviejų klubų. Moku 10 šil. metams
viename ir 7 šil. metams kitame. Kasmet
mano 5 vaikai vyksta į pajūrį apie 60-80
mylių (Blackpool, Rhyl) veltui. Kelionėje
dar gauna užkąsti ir atsigerti apelsinų sun
kos ir po 10 šil. išlaidoms.
Gėrimai tuose klubuose: alaus bokalas
(bitter) 1 šil. 10 p., vodka, viskė, džinas 2
šil. 8 p., Martini 2 šil. 2 p.
Jei mes nuomojame miesto salę šokiams,
tai tas, kas laiko barą, sumoka nuomą už
salę arba pasamdo muzikantus, žodžiu, pa
dengia maždaug 15 sv. išlaidas. Bet mūsų
Stoke-on-Trente nebūna tokio sąskrydžio

kaip Sodyboje. Anglų klubai, aiškus daly
kas, turi daugiau narių, bet neturi daržo,
vištų ir negali prisiauginti Sekminių pro
gai poros bekonų...
Su virintu vandeniu tikrai buvo nesusi
pratimų. Gal kai kurie gavo, bet tai irgi,
tur būt, ne visi. Pastebėjau, kad ne visi
vienodais laikomi. Kava iš ryto kieme bu
vo. Labai patogus ir reikalingas dalykas.
Nebuvo ji skani, bet kaina 9 penai. Jei tai
buvo privati prekyba, tai žmogus uždirbo.
Baigdamas noriu priminti, kad daugiau
į J. Lūžos pasiaiškinimus nebeatsakinėsiu.
šia proga dar galėčiau pasakyti, kad esu
gal daugiau matęs kitus dirbant ir pats
dirbęs organizacinį darbą už J. Lūžą, ir už
tai jeigu ką sakau, tai apgalvojęs ir tik mi
nėdamas faktus. Už tai nereiktų pykti ir
pagiežos lieti, nes aš puikiai žinau, kad
visuomeninis darbas yra labai reikalingas,
bet labai nedėkingas.
Vyt. Andruškevičius

PENSININKU KLUBAI IK KITA
„E L" Nr. 22 rašoma, kad gegužės 10 d.
D. B. Lietuvių Bendruomenės pirm. S.
Kasparas aplankė corbiečius ir kalbėjosi
su buv. veikėjais. Ta proga iškelta mintis,
kad reikia organizuoti pensininkų klubus.
Tai jau, sakyčiau, iš viso lyg ir pradžia,
kad iš mūsų centro pareigūnas teikėsi at
silankyti ne tik į minėjimą, bet ir pas pa
skirus asmenis. Pats S. Kasparas Ketteringe asmeniškai prasitarė: „Sakai, kad
nesilankom. O dabar atsilankėm“. Tik no
rėtųsi priminti, kodėl gi S. Kasparas vien
su corbiečiais kalbėjosi dėl pensininkų klu
bų, o su ketteringiškiais ne? Ketteringiškiai irgi nėra iš medžio iškritę, gal ir jie
tam pritartų.
Anksčiau buvau priešingas dėl klubų,
bet jau dabar pritarčiau. O jei būtų gali
mybių suorganizuoti tokį klubą, tai ar ne
būtų patogiau Ketteringe tai daryti, o ne
Corby? čia yra DBLS skyrius ir pirminin
kas, kuris galėtų būti ir klube vadovu, nes
turi energijos ir noro dirbti.
Kaip matyti iš laikraščio, S. Kasparas
ir Northamptone kalbėjosi su lietuviais,
kaip išjudinti veiklą. Gal ir pasiseks S.
Kasparui iš senų atgaivinti naujų „diegų".
Gal Jam provincijoje tenka laisviau ką
nors pakalbėti ne kaip pačiame Londone.
Atstovų suvažiavime, kaip skaičiau, jam
nebuvo leista kalbėti.
Bet aš dar nuo savęs norėčiau priminti
ir S. Kasparui, kad jis, būdamas Ketterin
ge, galėjo pasižiūrėti, kaip čia gyvena lie
tuvė, kuri yra nevisai pilno proto. Ji gyve
na pati viena savame name. Jau 9 ar 10
metų, kai ji nieko neįsileidžia, jokių ne
švarumų viduj nevalo, duris yra išėmusi
ir vielomis užsiraizgiusi. Langai žiemą va
sarą būna atdari, kad išeitų blogas oras.
Kai atvykau į Ketteringą gyventi ir pama
čiau, kaip ji gyvena, pats aprašiau viską
ir pasiunčiau DBLS Valdybai. Man buvo
pranešta, kad bus atsiųstas žmogus. Žino
ma, su ja nebus galima pasikalbėti ką nors
rimtesnio. Bet, mano manymu, gal ir ne
būtų nuodėmė, jei iš mūsų centro kas nors
susipažintų, kaip mūsų tautietė čia, Angli
joj, po tiek laiko gyvena. Gal geriau būtų,
kad kas ją pamatytų iš mūsų vadovybės,
ne kaip kad kas iš šalies praneša.
J. Liobė

— panašiai duodavau ir Laiškams lietu
viams. Bet po paskutinių rinkimų dėl at
sakingųjų elgesio stengsiuos tam biulete
niui 200 markių duoti, o už Laiškus lietu
viams nė kapeikos. Kodėl? Mūsų kunigai
vis dar tiki, kad jie gyvena Smetonos Lie
tuvoje ir kad jie gali daryti, ką nori ir kas
jiems patinka. Kita medalio pusė: norint
ką nors mūsų spaudoje pasakyti, reikia tu
rėti asmeniškai pažįstamą redaktorių ar
kunigą, kuris tave parekomenduos. Taigi
tokios padėties išdavos ir yra kaip tik tie
visokie biuleteniai.
O dabar dėl to klaidinimo. Kas ką dau
giau klaidina? Ar klaidina, kas gali pasi
naudoti spauda, neparodydamas jokių
konkrečių faktų, tik įtikinėdamas, kad ki
ti būtinai meluoja? Ar tie, kurie gindamie
si, nes jiems bendroji spauda nėra atvira,
nuosavomis lėšomis ir savo jėgomis išlei
džia biuletenius?
Paskutinis kun. K. Senkaus teigimas bu
vo: „Bendradarbių atranda tuose asmeny
se, kurie neatsargūs, nekritiški arba tin
gūs neaiškiems dalykams patikrinti“.
Neaiškiam dalykui patikrinti reikalinga
jį apžiūrėti iš kelių pusių. Vokietijos lietu
vių Bendruomenės gyvenimas turi tik vie
ną pusę, ir ta pati yra juoda kaip tamsiau
sia naktis!
Paskutinėje skiltyje iškyla vėl teologas.
Pagal taisyklę „galas gerai, viskas gerai“.
Kun. K. Senkus ten rašo:
„Baigdami turime pripažinti, kad tikrai
yra žmonių, kurie meluodami nepastebi,
kad kalba arba rašo neteisybę. Jie savo
dvasioje, galvosenoje ir sąžinėje yra kaž
kokio pikto, kažkokios į melą lenkiančios
jėgos apkrėsti. Tik atsargumas, tiesos mei
lė ir paslaugūs teisingų žmonių pastebėji
mai bei pataisymai gali tokiems nelaimin
giems pagelbėti ir padėti iš pikto pinklių
išsivaduoti, ir tai, žinoma, tik tada, jeigu
jie patys laikytųsi įsakymo: nemeluok, ne
kalbėk netiesos!“
Paskutiniam sakiniui galiu tiktai pridur
ti: juo daugiau, jeigu tikrai čia žemėje
Dievui atstovauti norite!
J. Petraitis

LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO
1926 metų gruodžio men. perversmui
pasisekus, likimas nedavė progos nei liaudininkams, nei socialdemokratams palikti
gilesnių pėdsakų Nepriklausomos Lietuvos
istorijoje. Tuo tarpu abi politinės partijos
turi pasitenkinti ir gali užtarnautai di
džiuotis savo vaidmeniu tikrai garbingų ir
net heroiškų priešnepriklausomybinių
„Aušros" ir „Varpo" laikų gadynėje. Dr.
K. Grinius, M. Sleževičius, S. Kairys, K.
Bielinis ir dar nemažas skaičius kitų, ku
riuos nevienam dar teko pažinti asmeniš
kai, buvo dar anų laikų tauraus idealizmo
įkūnytojai ir nešėjai. Idealizmas betgi pa
prastai turi daugiau priešų negu šalininkų
ir todėl, nors sušvinta pilna jėga tik ret
karčiais, bet veikia, įtakoja jis visuomet ir
niekuomet neleidžia tamsai pilnai įsivieš
patauti.

Iš ten jie atsivežė itališką fašizmą, kaip
tinkamiausią priemonę Lietuvos valstybei
pertvarkyti. Tai fantastiškas dalykas! Gi
liau pagalvojus, dar ir šiandien nesupran
tama, kodėl tokie du valstybės vyrai, kaip
A. Smetona ir A. Voldemaras, tokie gilūs
Lietuvos istorijos bei kultūros žinovai, to
kie talentingi publicistai-rašytojai, ku
riems maža tebuvo lygių, negalėjo sukurti
minčių pastato, kuris būtų rėmęsis Lietu
vos praeitimi, būtų radęs savo išraišką lie
tuvio būde ir lietuvių tautos siekimuose. O
itališkasis fašizmas, žinoma, niekuomet ne
rado vietos savo šaknims Lietuvos dirvoj.
Jo, kad net ir nedrąsūs, pamėgdžiojimai
atrodė juokingi. Bet kuris pamėgdžiojimas,
netekęs gyvybinių syvų, yra tuščiaviduris,
todėl visuomet labai laikinas, svetimas ir
nekūrybingas.
***

Amerikoje lošikai, kada susėda lošti po
kerio, užsimauna ant kaktų šydus, kurie
visiškai dengtų jų veidus. Mat, pokeris,
nors ir kortomis lošiamas, iš tikro yra ne
kortų, bet apgaulės lošimas. O dideli šydai
vartojami tik tam, kad priešingos pusės lo
šikas negalėtų matyti mėginančio jį apgau
ti veido išraiškos. Geriausiai sugebantis
apgauti paprastai išlošia.
Panašiai atsitinka politikoj, kada lošian
čiųjų banke yra ne pinigai, bet valdžia.
Tokia maždaug buvo padėtis Nepriklau
somoj Lietuvoj 1927 metais, tuojau po per
versmo. Klysta tie, kurie mano, kad tuo
jau po perversmo tautininkų vyriausybė
buvo įsikūrusi pastoviai ir tvirtai. Anaip
tol. Pradžioj tai buvo politinio pokerio
tarpsnis, kurį lošė trys diktatoriai, vieno
dai trokštamieji valdžios. Šalia stovinčiam
stebėti tą lošimą buvo nepaprastai įdomu,
o žymėti rezultatus — iki ašarų juokinga.
Kaip visi žinome, pirmieji pralošė tie, ku
rie tikėjosi viską išlošti, būtent, krikščio
nių demokratų blokas. Vėliau pralaimėjo
ir prof. A. Voldemaras, tuo pačiu palikda
mas valdžią tvirtai ir pastoviai tik vienam
asmeniui — valstybės prezidentui A. Sme
tonai. Jis sulošė tą politinio pokerio parti
BUS BEKONŲ
ją gana greit ir nepaprastai švariai.
*»»
J. Žemaitės vardo kolūkio nariai paža
dėjo nuo kiekvieno hektaro ariamosios že Prisimenant, kad, prieš tautininkams
mės išauginti po vieną bekoną.
įsigalint, visas kraštas buvo suskilęs į dvi
Pernai kolūkis išaugino 1.100 bukasnu- ryškiai priešingas ir aršiai kovojančias
kių. Taip, jie duos 1500 bekonų.
stovyklas, kuriose tiek vienoj, tiek kitoj
(Iš laikraščio „Sovietskaja Klaipėda") virė neapykanta, tautininkai galėtų prisi
skirti sau vieną didoką nuopelną — aistros
tapo apmalšintos, neapykanta pradėjo už
gesti, ir buvo net jaučiamas nuoširdus no
AUTOSTOPAS RŪKORIAMS
ras tautą apjungti, o ją apjungus, įjungti į
Japonijoje sukonstruotas prietaisas, ku valstybinį tautinį darbą.
Neabejotina, kad tai buvo labai kilnus,
ris, be abejo, labai patiks nerūkantiems,
dirbantiems viename kambaryje su užkie didelis ir ambicingas uždavinys. Jam įvyk
tėjusiais rūkoriais. Į plastmasinę linksmą dyti buvo reikalingi, kaip tuomet atrodė,
Disnėjaus personažo peliuko Miki figūrėlę tik du dalykai: tiek pat ambicingi, pajėgūs
įmontuotas jautrus indikatorius. Jis su ir naujų idėjų kupini asmenys ir tinkamos
jungtas su signaline sistema. Kai dūmų priemonės toms idėjoms įkūnyti.
Kai dėl priemonių, tai, užuot ieškoję jų
koncentracija kambaryje viršija tam tikrą
normą, Miki pradeda skambinti varpeliu ir čia pat, Ukmergėje, Zarasų bei Dzūkijos
ežerų pakrantėse, Žemaitijos ir Suvalkijos
piktai vartyti akis.
pastogėse, tautininkai nuklydo į Romą, Si
cilijos kalnų uolas ir Pompėjos griuvėsius.

Kiekvienas diktatorius, be išimties, nori
dienos metu blizgėti žydrios saulės spindu
liais, o naktį ramiai miegoti, užsiklojęs di
dybe ir naujų laimėjimų ženklais. Tai yra
svajonė, jo gyvenimo idealas, deja, nors ir
visų siekiamas, bet mažai kieno tepasiek
tas. Tad natūralu, kad diktatorius, pasi
rinkdamas talkininkus savo tikslams siek
ti, ima menkavertiškesnius už save, kurie
jo ramybės nedrumstų ir jo blizgesio ne
temdytų. Diktatūrai įsigalint, tokia žmonių
atrankos sistema pamažu natūraliai ple
čiasi nuo paties diktatoriaus iki nuovados
viršininko. Jeigu netyčiomis kas nors iš
dygsta aukščiau, negu tos sistemos jam
leista,' jis sunaikinamas arba, jam laimin
gu atveju, pašalinamas.
Taip atsitiko su A. Voldemaru. Būdamas
ambicingas nenuorama, tapo sistemos iš
daiga ir liko nustumtas. Naujas žmogus,
įstojęs į Ministerio Pirmininko kurpes, bu
bo ramus, geras, doras lietuvis; būdamas
ligonis, jis neturėjo nei ambicijų, nei min
ties polėkių; būdamas artimas valstybės
Prezidento giminė, jis manė, kad valstybė
yra šeimyniškos garbės reikalas... (žodį
„šeimyniškas" vartoju plačia prasme — ne
tik šeimos nariai, bet ir giminės, draugai
ir šiaip asmeniškai malonūs pažįstami).
Šiame taške tautininkų judėjimas, kaip
idėjinė jėga, pradėjo palūžti, žmonių at
rankos sistema galutinai sutriko ir išvirto
į protekcionizmą. Pastarasis tik išimtinais
atsitikimais gimdo idėjas arba atveria ke
lius gabiesiems ir talentingiesiems; pa
prastai protekcionizmas tuos kelius užda
ro; pasekmė — valstybės gyvenimo vyks
mas pamažu sustoja ir pereina į tylų, kaž
kaip nejaukų bevaisį merdėjimą... Ties čia
baigiasi tautininkų 12 metų laikotarpis.
Vėliau Lietuvos valstybės gyvenimas
pradeda būti įtakojamas svetimų įvykių —
lenkų ultimatumo, sovietų bazių ir paga
liau antrojo pasaulinio karo. Užsienio rei
kalais prof. Z. Ivinskis pateikia žiupsnį
įdomių faktų ir padaro savas įdomias pa
stabas. Rašinys baigiamas trumpu testa
mentu Lietuvos labui. Dėl jo pasisakysiu
sekantį kartą.
Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

M. D.
VEIKĖJAS

Aš veikėjas, jis veikėjas,
mes abudu Dievo,
sukam, varom pradalgėlę
intrigėlių pievoj.

O keleliai mūsų slidūs,
erškėčiuotas takas.
Viens kitam esam pavydūs,
jei kuriam nors sekas.

Jei tik kitas ką nors dirba,
tai tas man netinka.
Tuoj paėmęs aštrų virbą
jam duriu į kinką.

Kitas visada tik suka,
skelbia baisų melą.
Ir per savo protą buką
stumia man į balą.
Kitas dirbt visai nemoka,
man gadina ūpą.
Ir spaudoj lyg kad ant juoko
mano kailį lupa.

Tad, jei kito kas sukurta
ar turėta seno,
turi man pervesti turtą,
nuopelnai bus mano.
Aš geriau viską tvarkysiu,
garsiai pagiedosiu.
Ir nebus jūsų akyse
niekšų ir Judošių.
Būt veikėju tai ne žaismas,
kai į veidą spiauna,
tai dažnai patsai net teismas
marškinius praplauna.

Nors ir gina, nors ir saugo,
aš lipu į sostą.
Tegu mano seno raugo
ir kiti pauosto.
Savo žirgu priekin joju,
nors gatvelėj vėjas,
aš tik vienas čia herojus,
vienas tik veikėjas.

Lietuvos vokiečiai
Ketvirtam Lietuvos vokiečių žemietijos
(Landsmannschafto) suvažiavimui, įvyku
siam per Sekmines Neheim-Huesten (Sauerlande), Vokietijos Lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkas J. K. Valiūnas
pasiuntė sveikinimą, kurį lietuvių ir vokie
čių kalbomis perskaitė Kr. valdybos įga
liotas visuomenininkas V. Banaitis.
— Lietuvos vokiečiai buvo lojalūs Lie
tuvos piliečiai, kurių niekas išvaryti nė
nemanė, — kreipdamasis j spaudos atsto
vus, pareiškė V. Banaitis, kaip Vokietijoj
gimęs ir augęs lietuvis. — Jie paliko savo
gimtąjį kraštą sunkia širdimi, Lietuvai ne
priklausomybės netekus. Europos tautų so
lidarumas reikalauja nepamiršti, kad Va
karų laisvė išpirkta Rytų Europos tautų
nelaisve ir šimtų tūkstančių pabėgėlių li
kimu.
Baigdamas, kalbėtojas priminė visų iš
eivių etinę pareigą — padėti savo gimta
jam kraštui nelaimės valandoje. Toks
bendras darbas įprasmina tiek Lietuvos
vokiečių organizacijų darbą, išlaikant sa
vas tradicijas, tiek lietuvių pabėgėlių tau
tybės išlaikymo pastangas. Lietuvių katali
kų vardu sveikinimo žodį tarė tėv. K. Gul
binas. Dr. P. Karvelio sveikinimo telegra
mą perskaitė Žemietijos seniūnas (Sprecher) prof. dr. Johannes Strauch, kuris sa
vo baigiamoje kalboje priminė susirinku
siems Lietuvos istoriją ir kvietė nepamirš
ti senosios tėvynės Lietuvos. Susirinkime
miesto šaulių namuose (Schuetzenhaus)
dalyvavo apie tūkstantis žmonių.
Sekminių pamaldas vietos katalikų baž
nyčioje laikė kun. V. šarka, pasakydamas
gražų pamokslą vokiečių ir lietuvių kalbo
mis. Parapijiečiams buvo padalyta infor
macinės medžiagos apie tikėjimo padėtį
Lietuvoje su prašymu pasimelsti už Ken
čiančią Bažnyčią.
Neheim-Huesten miesto, globojančio Lie
tuvos vokiečius, moderniškoj rotušėje įvy
ko dailės paroda, kurios įdomiausią dalį,
be abejo, sudarė dievdirbio Stasio Motu

zo lietuviškų kryžių, koplytėlių bei kitų
medžio drožinių rinkinys. Suvažiavimo
vyksmą, pasakytąsias kalbas bei parodą
iliustruotais reportažais atžymėjo vokie
čių spauda.
(VKV Inf.)

LAIVYNAS KLAIPĖDOJE
Nuo šių metų pradžios Klaipėdoje įsteig
tas „Lietuvos prekybos laivynas“. Iš tikrų
jų ne įsteigtas, o tik nauju vardu pavadin
tas ligšiolinis Leningrado Laivyno Agen
tūros filialas.
Šio „Lietuvos“ laivyno vadovybei paves
ta laivų remonto dirbtuvė ir visi prekybi
nio laivyno uosto įrenginiai. Laivyne esą
19 prekinių laivų, jų tarpe keli tarp 15-20
tūkstančių tonų. Visų laivų bendras tona
žas esąs 77 tūkstančiai tonų. Laivyno per
sonalo esą apie 1000 žmonių, iš kurių apie
100 asmenų administracijoje. Laivyno vir
šininko pareigose minimas lietuvis — Al
fonsas Ramanauskas.
Per Klaipėdos uostą dabar kreipiama
daugiau Sovietų Sąjungos importo ir eks
porto. Svarbiausios importinės prekės čia
minimos — pramoniniai įrenginiai, chemi
kalai, odos, popierius, apelsinai ir kiti pie
tų vaisiai. Eksportuojama — anglis, nafta,
mazutas, taip pat sviestas, medvilnė. Klai
pėdos uostas taip pat imamas daugiau
naudoti gyvų gyvulių apyvartai: importuo
jami veisliniai gyvuliai, eksportuojami
mėsiniai. 1967 metais per Klaipėdą ekspor
tuota 18 tūkstančių mėsai skirtų arklių,
daugiausia į Olandiją ir Prancūziją.
Prekybos laivyno Lietuvos vardu pava
dinimas lyg turi tikslo pabrėžti Lietuvos
reikšmę užsienio prekyboje. Tačiau įveža
mųjų bei išvežamųjų prekių rūšys, išsky
rus vaisius, sviestą ir galvijus, Lietuvai
nebūdingos. Tas prekybos laivynas gali
būti toks pat „Lietuvos“, kokia „lietuviš
ka“ buvo rusų 16-ji divizija, suorganizuo
ta kariauti prieš vokiečius pastarojo karo
metu.
(Elta)
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronika PRANCŪZIJA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

LONDONAS

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SVEČIAS Iš RODEZIJOS

Liepos 5-6 d. d. Lietuvių klebonijoje lan
kėsi svečias Stasys Tamkvaitis, SJ, iš toli
mos Rodezijos, Salisburio miesto.
Jis ten kaip jėzuitas brolis dirba jau 12
metų. Netoli nuo Salisburio jėzuitai turi
60.000 akrų ūkį, ir jam tame ūkyje tenka
eiti įvairias paregas.
Savaitės viduryje išskrido aplankyti di
desnių lietuviškų centrų JAV.
s. k.
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ
LOTERIJA

E. L. Nr. 26 parašyta „Bilietas Nr.
204“, o turi būti 2047. Dar kartą prašome
Stoke-on-Trentą pasitikrinti savo bilietus
ir laimingąjį atsiųsti, kad būtų galima iš
mokėti premiją.

ILGAM IR TRUMPAM

Liepos 19 d. iš Vokietijos į Angliją atvy
ko skautų vadovai ir skautai, iš viso 36. Jie
savaitę iki stovyklos vieši Mančesteryje,
Derbyje, Hereforde, Portsmouthe, Mayfielde. Long Eatone, Londone ir kt. Kun.
V. šarka ir mokytojas Saliamonas Anta
naitis apsistojo Londone.
Visi paviešėjo Lietuvių Namuose Londo
ne.
Liepos 26 d. atvyksta VLBV pirm. inž.
J. K. Valiūnas su žmona. Jie tikisi likti
Lietuvių Namuose ir iš ten aplankyti sto
vyklą.
Rajono stovyklos metu čia viešės iš
Amerikos aukšti skautų pareigūnai: LS
Seserijos Vyriausioji Skautininke M. Joni
kienė, LSS Pirmijos narys ir Jaunimo
Kongreso pirm. Algis Zaparackas ir LSB
narys kun. Antanas Saulaitis, JS.
Stovykloje tikimasi sulaukti anglų skau
tų aukštųjų pareigūnų ir skautų. Savo
ruožtu kviečiame organizacijų atstovus,
rėmėjus, globėjus, tėvelius ir plačiąją vi
suomenę aplankyti skautiškąjį miestą ir
pasidžiaugti skautiškame lietuviškame ra
telyje, ypač stovyklos uždarymo metu. Sto
vyklos uždarymo iškilmės ir atsisveikini
mo lauželis įvyksta rugpiūčio 2 d., 3 vai.
po pietų.
Iki malonaus pasimatymo stovykloje!

Daugiau kaip 200 tūkstančių tonų turin
čiu savo milžinu laivu tankeriu, kuriame
dirba, ilgesnį laiką paplaukiojęs, atostogų
leisti į nuolatinę savo bazę — Lietuvių Na
mus Londone grįžo jūreivis Juozas Luko
ševičius. Jis čia dar užtiko tebeatostogaujančius kitus du jūreivius — Tautvydą Lechavičių ir Mečį Stonį.
Dvejetą mėnesių po Europą važinėjęs,
AUKOS STOVYKLAI
grįždamas į nuolatinę gyvenamąją vietą
Kanadoje, trumpam Lietuvių Namuose bu Prel. J. Gutauskas iš Glasgowo aukojo
vo sustojęs Egidijus Petrušaitis.
3 sv., Glasgowo lietuviai per prel. J. Gu
tauską 6 sv. 2 šil., DBLS Mansfieldo Sky
PADĖKA
rius per J. Beinorą 2 sv. 15 šil., Bradfordo
Esame nepaprastai dėkingi visiems Lon lietuviai per J. Traškienę 6 sv. 15 šil., J.
done gyvenantiems lietuviams už tokį nuo Ramaitis iš Londono 1 sv., J. Koskevičieširdų priėmimą ir gausų dalyvavimą jau nė iš Portsmoutho 10 šil., tautietis iš Not
nojo saleziečių kunigo Hermano Šulco pa tingham© 2 sv., J. Groblys iš Bradfordo
gerbime šv. Kazimiero parapijoje ir Lietu 2 sv., Bradfordo lietuvių Vyties Klubo val
dybos parama 5 sv., DBLS pirm. inž. J.
vių Sporto Socialiniame Klube.
Ypač buvo sujaudinta jaunojo kunigo Vilčinskas iš Londono 5 sv., K. Kutka iš
Leicesterio 2 sv.
mamytė, matydama tokias iškilmes.
DBLS Coventrio Skyriaus valdybos pa
Iškilmingi pietūs su vaikučių ir jaunimo
dainomis bei tautiniais šokiais dar daugiau rama per J. Dimšą 7 sv., DBLS Derbio sky
riaus parama per J. Levinską 7 sv. 3 šil.
pakėlė šventės nuotaiką.
Aukotojams ir rinkėjams reiškiama nuo
Garbė jums, londoniečiai, kad dar mokat
parodyti, ką galit! Viešpats telaimina jūsų širdi skautiška padėka.
S. J. Maslauskas
geruosius užsimojimus.
Rajono Vadas
Kun. Hermanas Šulcas,
Elzbieta šulcienė,
Kun. Mečys Burba
ATVYKSTANTIEMS LONDONAN

Gražioje ir ramioje Londono dalyje, prie
pat KEW botanikos sodo, išnuomojami
kambariai atvykstantiems atostogoms ar
su reikalais Londonan.
Vienam asmeniui, įskaitant pusryčius,
parai 27/6.
Svečiai priimami tik iš anksto užsisa
kius. Ilgesniam laikui žymi nuolaida.
14, Priory Rd., Kew, Surrey. Pasiekiama
požemiu iš Kew Gardens stoties, arba au
tobusais: 27, 27A ir 65. Skambinti telefonu
940-63-77.

DERBY
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 12 d. DBLS Derbio sk. nariai su
sirinko pagerbti mūsų tragiškai žuvusių
Atlanto nugalėtojų.
Nors karštas oras gal ir nebuvo palan
kus šiam pobūviui, vis tiek į jį atsilankė
gražus būrys vietos lietuvių, o buvo matyt
dar ir svečių iš Nottinghamo, Londono ir
kitų kolonijų.
Minėjimą atidarė ir pravedė skautų Ra
jono vadas s. J. Maslauskas, kuris pava
davo staigiai vėl susirgusį skyriaus pirmi
ninką J. Levinską. Negalėdamas pats daly
vauti, pirmininkas paruošė specialiai šiam
vakarui pritaikytą paskaitą, kurių perskai
tė B. Zinkus.
Susirinkusius sveikino iš Londono atvy
kęs DBLS Centro Valdybos vicepirminin
kas J. Alkis, linkėdamas derbiečiams sėk
mės ir gražaus sugyvenimo.
Meninę dalį atliko iš Nottinghamo atvy
kusi skautų tautinių šokių grupė. Tai vi
siškai dar jaunas vienetas, bet puikiai pa
šoko Žiogelius, Kubilą. Kalvelį ir Kepuri
nę. Šokiams grojo P. Viržintas, grupei va
dovauja jaunoji E. Damoševičiūtė. Džiugu,
kad mūsų jaunimas stoja į darbą ir įsijun
gia į bendrą lietuviškąją veiklą. Sėkmės
Nottinghamo skautams ir skautėms!
Po to buvo loterija ir bendros vaišės. La
bai apgailestauta, kad tarp susirinkusiųjų
nebuvo mielo ir veiklaus skyriaus pirmi
ninko. Jausdami jo paties nusiminimą, kad
taip atsitiko, nariai įgaliojo J. Alkį aplan
kyti ligonį ir perduoti visų gražiausius
sveikinimus.
Derbio skyrius išaugo į vieną stipriausių
DBLS skyrių. Jaučiamas gražus sugyveni
mas, draugiškumas ir geros nuotaikos. Tai
pačių narių pasiektieji vaisiai ir, žinoma,
Valdybos ir jos pirmininko sunkaus darbo
rezultatai, ir galima tvirtinti, kad Derbio
skyrius ilgai gyvuos ir toliau tęs lietuvišką
organizuotą darbą. Sėkmės! .
J. Alkis

PASKIRTOS PREMIJOS

LSS Anglijos Rajono leidžiamasis skau
tų laikraštis „Budėkime“ už rašinius pa
skyrė dviems savo bendradarbiams premi
jas po 2 sv. 10 šil. Laimėjusiųjų pavardės
bus paskelbtos stovyklos metu, premijas
įteikiant.
Premijoms aukojo E. Navickienė 14 šil.,
A. Dičpetris 1 sv., V. Ignaitis 3 sv. 6 šil.
Aukotojams reiškiu nuoširdų skautišką
ačiū.

Paryžiuje minėjimas įvyko birželio 1 d.
šeimyniškame subuvime, kuriame dalyva
vo nemaža jaunimo — tautinių šokių gru
pė su savo draugais. Be to, atvyko keletas
svečių iš Vokietijos.
Motinoms jaunieji įteikė po rožę. Išpildę
savo programą, tautinių šokių grupės šo
kėjai įtraukė šokti visus subuvimo daly
vius.
Subuvime dalyvavo Prancūzijos latvių
sąjungos pirmininkas Algilrds Vilks, su Ku
riuo jaunieji užmezgė ryšius, kviesdami
latvių jaunimą į bendrą veiklą.
Pobūvio metu šokėjai, atsisveikindami
su savo vadove J. Kavaliūnaite, įteikė jai
dovanėlių.
TRAGIŠKIESIEMS MŪSŲ TAUTOS
ĮVYKIAMS

—1941 metų ir vėlyvesniems išvežimams
— priminti birželio 15 d. Paryžiaus lietu
vių koplyčioje buvo laikomos pamaldos už
žuvusius tremtyje ir tėvynėje.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

Subuvimą sezono užbaigimo proga birže
lio 22 d. surengė šokėjai. Susirinko visi šo
kėjai, jų bičiuliai ar busimieji grupės da
lyviai. į pobūvį atvyko ir latvių jaunimo.
Šia proga reikia paminėti šokėjų gražų
tarpusavio sugyvenimą. Ta puiki nuotaika
buvo per ištisus metus šokių repeticijose,
išvykose ar subuvimuose. Grupė yra labai
mišri įvairiais atžvilgiais: šokėjų yra iš
lietuviškų šeimų, yra iš mišrių šeinių, yra
ir nelietuvių. Vieni jų moksleiviai, kiti stu
dentai, doktorantai, dar kiti tarnautojai ar
besiruošią savo amatui. Dalyvauti repetici
jose reikėdavo nemažos aukos: vieni atke
liaudavo tiesiai iš darbo ar iš paskaitų be
vakarienės, kiti iš tolimų užmiesčių, o kai
kam ir miego tekdavo išsižadėti. Nelengva
atsikelti 4, 30 vai. ryto, kai grįžti iš repeti
cijos apie 12 vai. nakties... Ir vis dėlto visi
susitikdavo repeticijose pilni geros nuotai
kos. Tos giedrios nuotaikos daug atnešė
grupės vadovė J. Kavaliūnaitė. Deja, šią
vasarą ji mus palieka ir grįžta į Clevelandą, JAV. A. Martinkaitė, Pr LB krašto ta
rybos narė, irgi buvo viena iš grupės entu
ziasčių, visomis jėgomis stengdavosi išlai
kyti grupės gyvastingumą. Negalima pa
miršti ir „svetimųjų“, ypač Francoise Laude, grupės veteranės, savo širdimi jau ta
pusios lietuvaite, žodžiu, pagarba visiems
šokėjams! Sėkmės ir jaunatviško entuzi
azmo sekančiame sezone!
PREL. A. ARMINAS, atvykęs iš Brazili
jos į Europą atostogų, Sekminių šventėje
atlaikė pamaldas Paryžiaus lietuviams.
A. BONY, O. Bony-Stankūnaitės dukra,
birželio mėn. baigė gimnaziją ir nuo šio
rudens studijuos politinius mokslus.

DR. T. BUCIIIENĖ, grįždama į Izraelį iš
JAV, kur ji Čikagos universitete dėstė lie
Raj. Vadas
tuvių kalbą, birželio mėn. buvo sustojusi
Paryžiuje. T. Buchienė, prieš išvykdama į
Izraelį praėjusių metų rudenį, 9 mėnesius
gyveno
Paryžiuje kaip Prancūzijos stipen
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
dininkė ir paruošė studiją apie Donelaičio
BRADFORD — liepos 27 d., 12. 30 vai., ne kalbos fonologiją ir morfologiją.
seniai įšventinto kunigo Henriko Šulco
iškilmingos Šv. Mišios. Pamokslą pasa
J. P. CLEMENT, J. Clement-Mačiulaitykys salezietis kun. Meč. Burba. Po pa tės-Griniuvienės sūnus, birželio mėn. iš
maldų ir palaiminimo bendros vaišės St. laikė komercinės mokyklos egzaminus.
Ann's mokykloje.
V. DELTUVA nuo praėjusių metų gyve
Vietos ir apylinkių lietuviai kviečiami
gausiai dalyvauti jaunojo kunigo Mišiose na Boulogne (Hauts-de-Seine) senelių
ir jo pagerbimui rengiamose vaišėse.
prieglaudoje.
BRADFORD — rugpiūčio 3 d., 12. 30 v.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 10 d., 12. 30 M. GAILIUŠYTĖ, prieš kelerius metus
studijavusi Paryžiuje, šokusi mūsų šo
v., St. Patrick's bažnyčioje.
NOTTINGHAM — liepos 27 d. Židinyje kių grupėje bei gražiai talkininkavusi lie
tuviškoje veikloje, birželio 20 d. atvyko į
pamaldų nebus.
Paryžių, čia apie du mėnesius lankys kur
NOTTINGHAM — rugpiūčio 3 d., 11.15 sus, ruošdama doktoratą.
vai., Židinyje.
A. J. GREIMAS kovo mėn. apie 10 die
nų buvojo Čikagoje, kur buvo kviestas da
lyvauti kibernetikos simpoziume. Ta proga
susitiko su lietuviais ir skaitė paskaitą
TURTINGI VISADA DAROSI
Jaunimo Centre apie šių laikų jaunimo
nerimą.
TURTINGESNI
A. J. Greimas su žmona gegužės mėn.
Ir čia yra planas, kaip prisijungti
lankėsi Danijoje. Danijos vyriausybės
kviestas, jis aplankė šio krašto universite
prie jų:
tus ir skaitė paskaitas Kopenhagos, Oden1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per
see ir Aarhus universitetuose.
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.
A. J. Greimas lietuviškų studijų savaitė
2. Investuok į Paltie Savings & Invest
je
Bad Godesberge, Vokietijoj, liepos mėn.
ments Co., ir jūsų investacija per metus
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. skaitys paskaitą apie lietuvių tautosaką ir
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius senovės religiją.
metus uždirba 80 svarų.
Rugsėjo mėn. Greimai lankysis Italijo
je. A. J. Greimas dalyvaus Urbino univer
Baltic Savings & Investments Co.,
siteto ruošiamame simpoziume ir vėliau
421 Hackney Rd., London, E.2,
skaitys paskaitą tarptautiniame socio-lingvistikos kongrese Romoje.
England.
A. J. Greimo knyga „Semantiųue StrucTel. 01 739 8734
turelle“ išleista Larousse leidyklos 1966 m.
Šių metų pradžioje pasirodė jos vertimas
Sudarome testamentus, administruojame itališkai (Rizzolini Ed., Milano). Tos kny
nuosavybę ir sutvarkome palikimo
gos vokiškasis vertimas jau paruoštas
spaudai ir pasirodys lapkričio-gruodžio
reikalus.
mėn. šių metų pradžioje pasirodė A. J.
Greimo paruoštas senovinės prancūzų kal
bos žodynas (nuo 862 m. iki 1340 m.).
s. J. Maslauskas,

Tokia nustatyta linija
PLB VISUOMENINĖS VEIKLOS GAIRĖS

PLB Valdyba, išeidama iš tų tikslų ir
uždavinių, kuriuos kelia Lietuvių Charles
vykdymas ir likiminiai mūsų rūpesčiai, sa
vo posėdžiuose apsvarsčiusi bendro darbo
būdus bei priemones, priėjo šių išvadų.
Atėjo metas skirti Lietuvių Bendruome
nei laisvojo pasaulio lietuvių gyvenime tą
vietą, kuri jai iš esmės ir paskirties pri
klauso. Būdama atvira kiekvienam lietu
viui, nes remiasi vieninteliu tautiniu pa
grindu ir tvarkosi demokratiniu būdu,
Bendruomenė yra natūrali organizacinė
laisvojo pasaulio lietuvių jungtis, tad būtų
idealu, kad jos padaliniai veiktų visur
bendrajam tautiniam darbui dirbti ir lie
tuviams atstovauti.
Iš antros pusės turim atvirai žvelgti į
gyvenimą ir skaitytis su faktu, kad taip
pat egzistuoja ir specialios paskirties mū
sų politiniai bei visuomeniniai veiksniai ir
kiti junginiai. Tiek jų, tiek Bendruomenės
pagrindinis tikslas -— nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymas. Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymui gi pagrindinė są
lyga — tai gyva pati lietuvių tauta. Tad
tautinės gyvybės išlaikymas tiek gimtaja
me krašte, tiek svetur yra didysis visų lie
tuvių rūpestis ir tikslas. Tam yra taip pat
būtinas politinių, visuomeninių bei kultū
rinių mūsų siekimų ir darbų derinimas.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, siekdama
mūsų darbų darnos, laikosi ir kitus kvie
čia laikytis šių principų:

VOKIETIJA
ŠUKYTĖ PAS MUENCHENO LIETUVIUS

Dažnai tenka skaityti Amerikos lietuviš
koje spaudoje apie kylančią jauną meno
pajėgą Liliją šukytę, dainuojančią vienin
telėje JAV operoje Metropolitan New Yor
ke. Solistė dažnai pasirodo ir lietuviškuo
se koncertuose JAV bei Kanadoje.
Šią vasarą L. Šukytė atvyko gastrolių į
Muencheno operos festivalį, kur ji lieposrugpiūčio mėnesiais dainuos pagrindinį
vaidmenį Mozarto operoje Cosi fan tutte.
Bilietai į visus spektaklius parduoti jau
plrieš porų mėnesių, ir vargu ar bent lie
tuvis gaus progą išgirsti dainuojant šuky
tę šią vasarą Muenchene. Bet ji davė vil
čių Vokietijos lietuviams pamatyti ir iš
girsti ją Muencheno operoje kitais metais,
kur ji dainuos 4 (balandžio-rugpiūčio) mė
nesius.
Birželio 21 d. Muencheno lietuviai pasi
kvietė Šukytę praleisti drauge šeštadienio
popietę. Ji draugiškai spaudė rankas gau
siai susirinkusiems tautiečiams ir kantriai
atsakinėjo į kiekvieno klausimus. Visiems
buvo įdomu patirti, kaip pabėgėlė pasiekė
meno aukštumas. Pasirodo, įgimtų gabu
mų ir išvaizdos toli gražu nepakanka —
reikia daug dirbti, reikia pažinčių, kad pa
tektum į Metropolitan operą. L. Šukytė,
kuri vos pustrečių metų išvyko iš Lietu
vos, su našle motina gyveno Uchtės sto
vykloj. Jaunystę ir mokslo metus leido Ka
nadoje. Buvo be galo darbšti. Per tą laiką
ji baigė universitete studijuoti kalbas, pia
nino klasę ir nenuilstamai lavino gražų
koloratūrinį sopraną.
Reikia džiaugtis, kad patekusi į tarptau
tines sferas, Šukytė nenutraukia ryšio su
lietuviška scena. Ji dėkinga savo motinai,
kuri sunkiomis sąlygomis padėjo baigti
mokslus, kuri ir nūnai tvarko jos materia
linius reikalus. Tokiu būdu ji turi galimy
bę atsidėti sunkiam operos darbui. Ji pa
sakė: „Kai dainuoju lietuviams, žinau, jog
labiausiai džiaugiasi mano mamytė..."
Muencheno apylinkės valdybos sekreto
rius R. Hermanas, sveikindamas L. Šuky
tę, išreiškė didelį džiaugsmą jos iškilimu
ir linkėjo didžiausios sėkmės festivalyje,
o Violeta Hermanaitė apdovanojo viešnią
didele puokšte gėlių.
Lidija Šukytė taip labai užimta repeti
cijom, jog neturi laiko šiais metais kon
certuoti nei Muencheno lietuviams, nei
Studijų savaitėje. Paklausta, ar ji tai ga
lės padaryti kitais metais, šelmiškai atsa
kė: „Jei paplosit, tai padainuosiu..." Visa
salė negailėjo katučių! Atsisveikinę su
miela viešnia, dar ilgokai bendravo miuncheniškiai prie lietuviškų kanklių ir vil
nietiškų verbų dekoracijos. (VKV Inform.)

1. PLB remia Nepriklausomos Lietuvos
tęstinumo atstovus — diplomatinės bei
konsularinės tarnybos narius, su jais loja
liai bendradarbiauja ir rūpinasi jų postų
išlaikymu.
2. Santykiuose su Vliku PLB pripažįsta,
kad Vilkas, sudarytas politinių lietuvių
srovių ir laisvės kovos sąjūdžių pagrindu,
vadovauja politinei lietuvių laisvės kovai.
PLB sutaria su Vliku dėl bendros veiklos
linijos, darbų derinimo ir abipusės pagal
bos. Organizacinį Vliko tvarkymąsi PLB
laiko jį sudarančių grupių ir jo organų
(seimo, tarybos, valdybos) vidaus reikalu
ir jokiu atveju į tai nesikiša. PLB nenuma
to įsijungti į Vliką kaip jį sudaranti grupė.
3. Atskirų kraštų lietuvių bendruomenės
taip pat turi ir savų politinių organų spe
cialiai Lietuvos laisvinimu rūpintis. Natū
ralu, kad jie palaiko ryšius su Vliku ir
PLB Valdyba. Iš kitos pusės Bendruomenė
taip pat siekia sutarto bei suderinto bend
radarbiavimo su kitais politiniais veiks
niais bei specialių paskirčių organizacijo
mis įvairiuose kraštuose.
4. Lietuvių Bendruomenė siekia tarpu
savio susipratimo su politinėmis ir visuo
meninėmis lietuvių grupėmis, todėl domisi
pozityvia jų veikla.
5. Atskirų kraštų lietuvių bendruomenės
artimai susiduria su vietiniais valstybi
niais organais ir tų kraštų visuomenėmis.
Todėl stengiasi šią aplinkybę panaudoti
Lietuvos laisvės bylai populiarinti ir tauti
nei lietuvių kultūrai pristatyti. Bendruo
menių pareiga sekti periodinę gyvenamo
krašto spaudą bei kitus leidinius ir tinka
mai reaguoti į tendencingus bei nepalan
kius pasireiškimus, o ypač kovoti su komu
nistinės propagandos kėslais.
6. Lietuvių tautos likimas artimai susi
jęs su kitų pavergtų tautų likimu. Todėl
Lietuvių Bendruomenė ieško gerų santy
kių su tų tautų išeivija ir artimai bendra
darbiauja laisvės kovoje.
7. Okupacija mus dirbtinai atskyrė nuo
tėvynėje likusios tautos. Tačiau esame vie
ni kitų reikalingi. Santykiuose su gimtuo
ju kraštu PLB laikyseną apsprendžia Lie
tuvių Charta, lietuvių veiksnių Cleveland©
1966 sausio 22-23 konferencijos susitari
mas ir PLB III Seimo nutarimai. Bendruo
menė kviečia liautis šį klausimą kelti gin
čo keliu viešumoje, nes jis daugiausia
skaldo laisvojo pasaulio lietuvių visuome
nę ir tuo padeda okupanto tikslams. Santy
kiuose su gimtojo krašto lietuviais turime
pasitikėti laisvųjų lietuvių sąmoningumu
bei subrendimu, jų sąžinės jautrumu ir
tautinės garbės suvokimu.
PLB VALDYBA

JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA

JAV Lietuvių bendruomenės švietimo
tarybos skirtąją jaunimo literatūros pre
miją laimėjo Danutė Brazytė-Bindokienė.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
KARŲ ISTORIJA

Pik. Kazys Ališauskas parašė Lietuvos
nepriklausomybės kovų istoriją, kurią ruo
šiasi išleisti Lietuvių Karių Veteranų Są
junga „Ramovė“.

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!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

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

NAUJAS TRANSPORTAS,
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerias -— pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
MIRUSIEJI
Lietuviška degtinė „Dar po vieną' —
2 sv. 8 šil.
Saarwelingene širdies smūgio ištiktas
gegužės 2 d. mirė Saaro krašto apylinkės Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd.,
London, E.2.
narys Pranas Bružas. Buvo gimęs 1896. X.
10. Paliko žmoną Elzę ir 6 vaikus, kurių
vyriausias Pranas 15 metų ir jauniausioji
Ingė 8 metų amžiaus.
Muenchene gegužės 27 d. Planegg sana
torijoje mirė Muencheno apylinkės narys
Albinas Paškauskas. Palaidotas gegužės 30
d. Muencheno Nord kapinėse. Buvo gimęs
1891. V. 2 Lankeliškiuose, Vilkaviškio aps.
Dirbo Vytauto Didž. universitete mechani
kos praktikos lektorium, suomių konsulate
Kaune vyr. meistru. Kybartuose turėjo sa
vo dirbtuvę. Muenchene gyvai dalyvavo
bendruomeninėje veikloje. Paliko našlę
Anastaziją Muenchene, dukterį Birutę su
vaikais Nuernberge ir sūnų Jurgį Austra
lijoje.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Gardens, London, W.ll. Tel. PARK 247«.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

