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PINIGAI REIKALINGI
KOVAI

TAUTOS FONDAS
30 Laisvės Kovos metų. Daug? Ilgokas 

tarpas mūsų gyvenime, o tik akimirka is
torijoje. Ilgas ar trumpas laikotarpis, ne 
tiek svarbu. Svarbu tai, ką mes padarėme, 
kiek mes pastūmėjome pirmyn mūsų Tė
vynės Laisvės kovą. Atrodo, tik vakar mes 
tos Laisvės netekome, dėl to ir Laisvės ko
va nežymiai pajudėjusi.

Mūsų tėvai ir protėviai kovojo daugiau 
kaip šimtą metų, kol sutraukė nelaisvės 
pančius. Jie kantriai nešė vergo jungą, sa
vo krauju aplaistė Lietuvos žemę, savo 
kaulais nuklojo Sibiro kelius, bet nepailso, 
tikėjo ir aukojosi. Pagaliau 1918 metais va
sario 16-tosios aktu Lietuva pasiskelbė lais
va, o Savanorių kraujas tą laisvę užtikrino.

Mūsų savanoriai nuogom krūtinėm, ant 
surūdijusių durtuvų atnešė mums auksinį j 
Laisvės Rytą. Deja, mes nepajėgėm jos ap- ]

SEPTYNIOS dienos
Sujudo moterys

Minėdamos 50 metų sukaktį, kai mote
rims buvo suteikta balsavimo teisė. JAV 
moterų organizacijos pradėjo kovą už ly
gias teises.

Ee kita ko. siūloma viso krašto mastu 
boikotuoti tas prekes, kurios skelbimuose 
įžeidžiamai ar žeminančiai atsiliepia apie 
moterį.

Jau pirmomis to sujudimo dienomis kai 
kurios įstaigos davė pažadų, kad bus pri
imamos dirbti moterys, kur jos nebūdavo 
priimamos, o kai kur iš karto praplėstos 
jų teisės.

Pagyrimas Kinijai
12 metų išlaikytas kalėjime Kinijoje, 

amerikietis vysk. Walšas paleistas Romoje 
pareiškė, kad jis neturįs simpatijų režimui, 
kuris taip suvaržo laisvę, bet galįs pagirti 
jį už tai, kad draudžiami nemoralūs ir ne
padorūs dalykai.

Atitrauks dalinius iš Korėjos
JAV viceprez. Agnew pareiškė, kad ame1 

rikiečių daliniai bus atitraukti iš Pietų Ko
rėjos, kai tik tasai kraštas sumodernins sa
vo kariuomenę. Sumoderninimas būsiąs 
baigtas per penketą metų.

Bet jau 1971 m. birželio mėn. iš ten ame
rikiečiai atitrauks 20.000 savo karių, o pa
liks 45.000.

Cheminiai ginklai Baltijos jūroje
V. Vokietijos radijas tvirtino turįs slap

tą dokumentą, kuris rodo, kad Britų armi
ja po karo paskandino Baltijos jūroje 
120.513 tonų vokiškų cheminių ginklų — 
bombų, sviedinių, minų, raketų. Viskas pa
skandinta 550 metrų gylyje.

Dabar esąs tiriamas Baltijos vanduo.

Brežnevas svarbiausiais klausimais
Alma Atoje, Kazachstane, pasakytoje 

kalboje Sov. Sąjungos komunistų partijos 
vadas Brežnevas ragino imtis „realistinių 
pastangų ir atsakomybės“ sprendžiant Vi
dur. Rytų reikalus, kas aiškinama, kaip 
įspėjimas nepripažįstantiems paliaubų pa
lestiniečiams partizanams ir Izraeliui, pa
sidžiaugė Sov. Sąjungos-V. Vokietijos su
tartimi, kaip indėliu į atoslūgį Europoje, 
bet atmetė kaip nepagrįstus tvirtinimus, 
kad ta sutartis buvo reikalinga dėl Sov. 
Sąjungos-Kinijos santykių, ir išreiškė vil
tį, kad su Kinija bus galima susikalbėti.

Dr. Husako pasitenkinimas ir norai
Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Hu- 

sakas pasidžiaugė, kad kovoje prieš libera
lus buvo išvengta kraujo praliejimo ir kad 
ateitis atrodo gera.

Bet jis kvietė milijonus prisidėti, kad 
gyvenimas vyktų normaliai, kad krašte 
veiktų „normalios socialistinės demokrati
jos formos“.

Kas kaltas dėl choleros plitimo?
Cholera jau reiškiasi daugelyje kraštų, 

ypač Tolim. Rytuose ir Azijoje.
Kai kurie kraštai yra ėmęsi apsaugos 

priemonių. Bet kai kurie kraštai nesiteikia 
informuoti apie ligos plitimą, norėdami 
saugoti savo prekybą su užsieniais ir tu- 
riz.' i. c’ė1 to nei i d šia "žkirsti j ii kelio ir 
dar padeda pernešti kitur.

Tankai Graikijai
Graikija slaptai nusipirko iš Prancūzi

jos 50 tankų.
Graikija apskritai laikoma JAV ginklų 

rinka.

KVIEČIA Į TALKĄ
ginti nuo priešų. Tautos tariamieji „atsto
vai“, priešo parinkti, nuvykę j Maskvą, 
parnešė Lietuvai „Stalino saulę“. Čia buvo 
ir yra dalis kaltės, kad mes esame čia, o 
ne Tėvynėje. O taip pat mes negalime pri
lygti mūsų tautos didvyriams, Miško bro
liams, kurie tėvynę mylėjo labiau už save. 
Jie atidavė tėvynei didžiausią auką ir pa
rodė giliausią meilę, padėdami ant Tėvy
nės Aukuro savo gyvybę.

Lengva Laisvę prarasti, sunku ją susi
grąžinti.

Laisvės kova reiškiasi trimis pagrindais: 
auka, aukojimus! ir krauju. Mums išeivijo
je tenka pati lengviausia dalis — aukoti ir 
patiems aukotis.

Tiesa, prašoma aukų daug, bet Tėvynės 
Laisvės kovai reikalų dar daugiau. Džiau
kis, laisvėje gyvendamas, broli, kad gali 
duoti, o nereikia prašyti. Sibiro kankiniai

Vidurių šiltinė
Britanijoje vis daugėja susirgimų vidu

rių šiltine.
Ligą daugiausia užnešė atostogavusieji 

Ispanijoje.

Kada cholera pasieks Europą?
Kai Izraelis paskelbė, kad jau turėjo 28 

cholera susirgusius asmenis, Ispanijos vy
riausybės specialistas pareiškė, kad jau tos 
ligos grėsmė didėja ir Vakarų Europai.

Iš tiesų skelbiama, kad jau yra susirgi
mų Italijoje.

Lindbergo išvedžiojimai
Pirmasis 1927 m. perskridęs Atlantą pik. 

Lindbergas tvirtina, kad jis kalbinęs JAV 
nesikišti į Antrąjį pasaulinį karą.

O karą amerikiečiai pralaimėję ne ka
riškai, bet platesne prasme, nes Vakarų ci
vilizacija darosi vis mažiau saugi.

Mes. sako, rėmėme tada Rusiją ir Kini
ją, kurios dabar yra grėsmė.

Didžiausias karinis biudžetas
Japonija 1971 metams sudarė didesnį ka

rinį biudžetą negu kuriais kitais metais po 
karo.

Apie 1972 m. ji turės jau pati viena per
imti atsakomybę už savo gynybą, išskyrus 
atominio ar visuotinio karo atvejus.

Apie tą laiką amerikiečiai grąžins Japo
nijai Okinavos ir Rjukjo salas.

Mirė F. Mauriac
Mirė prancūzų katalikiškas rašytojas. 

Nobelio premijos laureatas Francois Mau
riac, 84 m. amžiaus.

Atkurta teisingumo ministerija
Sov. Sąjunga nutarė vėl atkurti teisingu

mo ministeriją, kuri Chruščiovo laikais. 
1956 metais, buvo panaikinta.

Pagrindinis ministerijos uždavinys bū
siąs prižiūrėti teismus, kurie esą per at
laidūs nusikaltėliams.

Deryboms vis yra kliūčių
Amerikiečių žvalgybiniai lėktuvai U-2 

pateikė fotografijas, kurios rodo, kad Egip
tas paliaubų metu iš tiesų gabeno priešlėk
tuvines raketas arčiau Suezo kanalo.

Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 
Dajanas laikosi nuomonės, kad Izraelio 
aviacija turėtų sunaikinti tas raketas, jei
gu jos nebūtų atitrauktos, ir tik tada tartis 
dėl taikos. JAV prez. Niksonas pasiryžęs 
spausti Sov. Sąjungą ir Egiptą, kad atitai
sytų paliaubų sąlygų pažeidimą.

Jordanas reiškia protestą Irakui, kuris 
žada atsiusti kariuomenės nuversti kara
liui. nes jis pripažįsta paliaubas. Palesti
niečiai partizanai vėl buvo pradėję Jorda
no sostinėje Amane kovas su krašto ka
riuomene ir kėsinosi nušauti karalių.

Sutarties pasėkos
Tvirtinama, kad Sov. Sąjunga ryšium su 

nepuolimo ir draugiškumo sutarties pasi
rašymu pareikalavo sustabdyti amerikie
čių stočių Radio Liberty ir Radio Free Eu
rope veikimą Vokietijoje ir uždraustų 
vokiečių pabėgėlių veiklą.

Abi radijo stotys yra globojamos aukštų 
amerikiečių — viena buv. prezidento Tru- 
mano, kita gen. Clay, kuris blokados die
nomis organizavo Berlyno aprūpinimą.

Abi stotys transliuoja į Sov. Sąjungą ir 
sovietinius Rytų Europos kraštus. 

ir mūsų partizanai pasiaukojo ant Tėvy
nės Aukuro. Jei norime būti jų verti, turi
me prisidėti prie Laisvės kovos bent tokia 
dalimi, kokią mes galime duoti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas vadovauja mūsų Tėvynės Laisvės ko
vos bylai. Mūsų pareiga jam padėti ir jį 
remti. VLIKO nuveikti darbai yra mums, 
daugiau ar mažiau, visiems žinomi:

1. Kalba mūsų Tėvynės vardu laisvaja
me pasaulyje. Kelia Lietuvos Laisvės rei
kalą, demaskuoja priešo piktus kėslus ir 
pinkles, kuriomis nori mūsų Tautos Lais
vę amžinai palaidoti.

2. Leidžia septyniomis kalbomis ELTOS 
biuletenius, kuriais informuoja laisvojo 
pasaulio spaudą ir žinių agentūras.

3. Išlaiko keturias lietuviškas radijo va
landas, iš kurių paskutinioji, Filipinuose, 
pradėjo veikti š. m. liepos mėn. Taigi, ją 
gali girdėti ir mūsų brolis Sibire. O jau, 
be abejo, jis ją girdi, ir tai duoda jam vil
ties. stiprybės ir naujų jėgų tolimesnei ko
vai prieš sovietinę priespaudą.

4. Renkama Lietuvių Tautos genocido is
torinė medžiaga ir atskleidžiamas Moloto- 
vo-Ribbentropo suokalbis prieš Lietuvos ir 
kitų tautų laisvę. Jie bus artimoje ateityje 
išspausdinti ir paskleisti po visą laisvąjį 
pasaulį.

Šiandien ne Mozės laikai — mana iš dan
gaus nekrenta. Nieko veltui neduodama; 
sakoma, tik vėjas veltui pučia. Pati VLI
KO Valdyba dirba be atlyginimo, tačiau 
visi minėti įsipareigojimai yra susiję su iš
laidomis. VLIKAS aukoja darbą, o mes jį 
remkime savomis piniginėmis aukomis. 
Tautos Fondas telkia lėšas VLIKO veiklai, 
ir kiek jis surinks aukų, tiek VLIKAS bus 
pajėgus tęsti Tėvynės Laisvės kovą. Pa
čios T. F. Valdybos darbas yra garbės dar
bas.

Todėl šiais 30-siais rezistencijos prieš 
okupantą metais su Rugsėjo 8-ja Tautos 
Fondas skelbia naują piniginį vajų. Te ne
lieka nė vieno laisvajame pasaulyje lietu
vio, kuris savo pinigine auka neprisidėtų 
prie mūsų Tėvynės vergovės pančių naiki
nimo. Tai mūsų kiekvieno tautinė ir gar
bės pareiga. Kol priešas mus plūsta, tai 
darbas Laisvės Rytojui ne veltui! Tad ne
laukime atskiro paraginimo ar kvietimo. 
Jei norime būti verti savo brolių, atiduo
kime savo dalį Tėvynei — siųskime auką 
Tautos Fondui šiuo adresu: Lithuanian 
National Fund, 64-14 56 Rd., Maspeth, 
N. Y. 11378.

Visi Tautos Fondo rėmėjai gauna rėmė
jo ženklą.

Nuoširdus ačiū.
TAUTOS FONDO Valdyba

Britanijoje gyvenantieji lietuviai aukas 
gali siųsti Tautos Fondo Atstovybei D. 
Britanijoje (1 Ladbroke Gardens, London, 
W. 11).

LĖKTUVŲ JUDĖJIMAS
Šiuo metu, kaip paskelbė „Tiesa“ (liepos 

8 d.), iš Vilniaus aerouosto į pajūrį iš
skrenda 25 keleiviniai lėktuvai: iš jų vie
nuolika skrenda j Klaipėdą ir keturiolika į 
Palangą. Vasaros metu kasdien iš Vilniaus 
į pajūrį išskrenda 1.500-2.000 keleivių. (E)

TAURĖ LIETUVAITĖMS
Bulgarijos krepšinio federacijos taurę 

tarptautiniame moterų turnyre Sofijoje iš
sikovojo lietuvaičių komanda.

VLIKo VEIKLA
Rugpjūčio 21 d. įvyko Vliko Tarybos po

sėdis. Valdybos vicepirmininkas ir einąs 
pirmininko pareigas J. Audėnas informa
vo Tarybą apie Valdybos veiklą pastarai
siais dviem mėnesiais. Pranešėjas pabrėžė, 
kad pastarojo meto žymesnis tarptautinis 
įvykis buvo Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
Federalinės Respublikos Maskvoje rugpiū
čio 12 d. pasirašytoji nepuolimo ir Europos 
valstybių esamųjų sienų, 1945 m. Potsda
mo konferencijoje nustatytų, abišalio pri
pažinimo sutartis.

Kadangi ši sutartis skaudžiai paliečia 
Lietuvą — neabejotinai sudaro grėsmę Lie
tuvos į Sovietų Sąjungą neteisėto įjungimo 
nepripažinimui. — Vliko Valdyba tuo rei
kalu atliko keletą žygių:

pirma, aukščiau minėtų kraštų dery
boms vykstant, Vliko Valdyba pasiuntė 
atitinkamą raštą Vokietijos Federalinės 
Respublikos kancleriui Willy BrandVui;

antra, kad būtų užbėgta už akių numaty
tam ir galimam sutarties ratifikavimui. 
Vliko Valdyba ruošia Vokietijos Federali
nės Respublikos parlamento (Bundestag) 
nariams memorandumą, kuriame turės bū

SUTARTIES TEKSTAS
Sov. Sąjungos — Vak. Vokietijos sutar

ties tekstas yra toks:
„Aukštosios susitariančios šalys, steng- 

damosios prisidėti prie taikos stiprinmio ir 
saugumo Europoje bei visame pasaulyje, 
būdamos įsitikinusios, kad taikus valsty
bių bendradarbiavimas, remiantis Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos įstatų tikslais ir 
principais, atitinka tautų lūkesčius ir pla
čius tarptautinės taikos interesus, pažymė- 
damos, kad anksčiau jų įgyvendintos su
derintos priemonės, konkrečiai, susitarimo 
dėl diplomatinų santykių užmezgimo pasi-

P A S A U L Y Ji:
— Britanijos policija Londone ir kitose 

krašto vietose darė daug kratų, ieškodama 
ginklų, ir tų kratų paliesti buvo daugiau
sia politiškai kraštutiniai žmonės, ir nema
ža ginklų surinkta.

— Skolų spaudžiamos Ganos vyriausybė 
pradėjo taupymą nuo savęs: ministeris 
pirm. dr. Busią trečdaliu sumažino savo at
lyginimą, kitiems ministeriams irgi buvo 
atitinkamai sumažinta.

— Britanijoje pradeda trūkti peno ver
tės monetų, nors jų į apyvartą yra daug 
paleista, dėl to spėjama, kad kažkas iš to 
uždarbiauja — surenka, sulydo ir parduo
da kaip vario lydinį, nes tona tų penų kai
nuoja tik 450 svarų, o vario lydinio — tarp 
600 ir 700 svarų, bet pagal įstatymą už pi
nigų lydymą didžiausia bausmė yra 400 
svarų baudos ir dveji metai kalėjimo.

— Moravijoje, Čekoslovakijoje, 21 m. 
amžiaus jaunuolis nuteistas 3 metams ka
lėti už organizavimą teroristinės grupės, 
kitas, 19 m. amžiaus, metams, paauglis 9 
mėn„ kiti du paaugliai — sąlyginai.

— Iš Rytų Vokietijos trys jaunuoliai pro 
vielas ir minų lauką praėjo į Vakarų Vo
kietiją.

— Indijos kraštutiniai revoliucionieriai, 
vadinamieji naksalistai, skelbia neklasinę 
visuomenę, bet kai dabar vienas jų vadų. 
Kanu Sanjalas, buvo suimtas ir pasodintas 
į antros rūšies kalėjimą, tai jis pareikala
vo perkelti jį į pirmos rūšies kalėjimą, kur 
geresnis maistas ir iš viso patogiau.

— JAV FBI areštavo 15 metų amžiaus 
karo didvyri, už pasižymėjimus kovose 
Vietname apdovanotą dviem violetinės šir
dies žymenimis, kovose dukart sužeistą, 
bet jis svetima pavarde įstojo į kariuome
nę, kai buvo 12 m. amžiaus, o kai jau buvo 
pasižymėjęs kovose, tai paaiškėjo, kad jis 
tik 13 m. amžiaus, dėl to buvo išmestas, 
tačiau vėl įstojo kariuomenėn nauja pa
varde, vėl buvo sužeistas, ir kol jis gulėjo 
ligoninėje, žvalgyba išaiškino, kad tas did
vyris yra didvyris tik iš darbų, bet ne iš 
vardo, ir kad jis penkiolikmetis ir naudo
jasi pavarde viršilos, kuris yra Vietname, 
ir štai jis atsidūrė kalėjime.
teršiamos upės ir gyvuliai ir paukščiai pe
nimi. pavyzdžiui, gyvsidabriu nuo grybo 
valytais grūdais.

— Isle of Wight saloje, Britanijoje, bu
vo suruoštas port) šimtų tūkstančių jauni
mo sutraukęs populiariosios muzikos fes
tivalis, kuris rengėjams davė nuostolių, 
nes dalis nepirko bilietų, dalis kėlė visokį 
triukšmą, o apie 70 buvo pakaltinta nar
kotikų pardavinėjimu ar naudojimu.

— Sov. Sąjungos muitininkai konfiskavo 
15.000 gabalus kramtomosios gumos, kurią 
amerikiečiai ruošėsi išdalyti prekybos pa
rodoje Maskvoje.

ti pabrėžtas šia sutartimi iškeltasis naujas 
sovietinis imperializmas, nes Sovietų Są
junga jokių tarptautinių sutarčių nesilai 
ko;

trečia, apie šį žygį Valdyba painformavo 
latvių ir estų globalines organizacijas ir 
kvies jas tuo pačiu klausimu kreiptis į 
Bundestago narius ir prašyti, kad sutartis 
nebūtų ratifikuota.

Vliko Taryba, išklausiusi Valdybos pra
nešimo, išsamiai išdiskutavusi klausimą. 
Valdybos žygiams pritarė, tačiau, tuo ne
pasitenkindama. pavedė Vliko Valdybai su
daryti ad hoc komisiją visuomeninei akci
jai išplėsti. Norima, kad ne tik pasaulio lie
tuviai, bet ir kitos tautos padėti) vesti ko
vą prieš sutarties ratifikavimą, nes ji ne
bus naudinga nei Vokietijai, nei Lietuvai, 
nei Europai.

J. Audėnas painformavo Tarybų apie 
nuo liepos 1 d. vykdomas transliacijas iš 
Manilos. Filipinuose, radijo stoties — Sibi
re gyvenantiems Lietuvos tremtiniams. 
Transliacijoms kasdien vykstant ir susidu
riant su programų paruošimo ir finansi
niais sunkumais. Valdyba prašė tam reika

rašymas 1955 m. rugsėjo 13 d., sudarė pa
lankias sąlygas naujiems svarbiems žings
niams. siekiant toliau vystyti ir stiprinti 
jų savitarpio santykius, norėdamos sutar
ties forma pareikšti savo pasiryžimą gerin
ti ir plėsti bendradarbiavimą tarp jų, taip 
pat ekonominių santykių, mokslo ir techni
kos bei kultūrinių ryšių srityje, abiejų 
valstybių interesais, susitarė:

1. straipsnis: Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga ir Vokietijos Federatyvi
nė Respublika tarptautinės taikos palaiky
mą ir įtempimo mažinimą laiko labai svar
biu savo politikos tikslu. Jos pareiškia sie
kimą padėti normalizuoti padėtį Europo
je ir vystyti taikius santykius tarp visų 
Europos valstybių, remiantis esama šiame 
rajone tikrąja padėtimi.

2. straipsnis: Tarybų Soc. Respub. Są
junga ir Vokietijos Federatyvinė Respubli
ka savo savitarpio santykiuose, taip pat 
Europos ir tarptautinio saugumo užtikrini
mo klausimais vadovausis tikslais ir princi
pais, suformuluotais Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įstatuose. Sutinkamai su tuo 
jos spręs savo ginčus tik taikiomis priemo
nėmis ir įsipareigoja klausimais, liečian
čiais Saugumą Europoje bei tarptautinį 
saugumą, kaip ir savo savitarpio santy
kiuose, sutinkamai su Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įstatų 2-ju straipsniu susilai
kyti nuo grasinimo jėga arba jos naudoji
mo.

3. straipsnis: Sutinkamai su anksčiau iš
dėstytais tikslais ir principais Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjunga ir Vokieti
jos Federatyvinė Respublika vieningai pri
pažįsta, kad taika Europoje gali būti išsau
gota tik tuo atveju, jei niekas nesikėsins į 
dabartines sienas.

Jos įsipareigoja nenukrypstamai laiky
tis teritorinio visų Europos valstybių vien
tisumo su jų dabartinėmis sienomis;

jos pareiškia, kad niekam neturi jokių 
teritorinių pretenzijų ir nekels tokių pre
tenzijų ateityje;

jos laiko neliečiamomis dabar ir ateityje 
visų Europos valstybių sienas, kokios jos 
yra šios sutarties pasirašymo dieną, taip 
pat liniją pagal Oderį ir Neisę, kuri yra va
karinė Lenkijos Liaudies Respublikos sie
na, ir sieną tarp Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

4. straipsnis: Ši Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos ir Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos sutartis neliečia anks
čiau jų sudarytų dvišalių bei daugiašalių 
sutarčių ir susitarimų.

5. straipsnis: Ši sutartis turi būti ratifi
kuota ir įsigalios tą dieną, kai Bonoje bus 
pasikeista ratifikaciniais raštais. Pasirašy
ta Maskvoje 1970 metų rugpiūčio 12 d. 
dviem egzemplioriais, kiekvienas rusų ir 
vokiečių kalba, abu tekstai vienodai galio
ja.
TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ 

SĄJUNGOS VARDU
A. Kosyginas A. Gromyka

VOKIETIJOS FEDERATYVINĖS 
RESPUBLIKOS VARDU 

V. Brantas V. Šėlis

PILOTAŽO ČEMPIONAS
Kaunietis J. Kavaliauskas varžybose 

Maskvoje tapo Sov. Sąjungos aukštojo pi
lotažo čempionu.

lui šių metų sąmalą padidinti 3.600 dol. 
Taryba pavedė savo finansų komisijai rei
kalą ištirti ir apie tai pranešti kitame posė
dyje.

Posėdžiui pirmininkavo Tomas Speraus- 
kas, Tautinio Sąjūdžio atstovas, sekreto
riavo Vyt. Banelis, Lietuvos Ūkininkų S- 
gos atstovas — abu jaunosios kartos žmo
nės. (ELTA)
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Vilnius dainose
Svetur daugiausia tautosakinių knygų j 

žmones yra išleidęs dr. Jonas Balys. Jis tų 
dalykų specialistas, mokamai tokį darbą 
dirbąs, kai gali. Bet atrodo, kad ir jis da
bar pasitenkina žurnalui ar laikraščiui pa
rašydamas recenziją kokios nors Lietuvo
je išleistos tautosakinės studijos ar rinkti
nės, o ne pats dirbdamas tautosakos tyri
nėtojo darbą. Kai tautosakos rinkiniai yra 
sutelkti vien Lietuvoje, sunku svetur gyve
nant ką nors nauja padaryti iš šios srities. 
O kalbant apie tautosakos rinktines, gal ir 
prasmės nebėra leisti čia tokius dalykus, 
kada ten jų pakankamai yra ir nemaža ge
rų, pavyzdingai specialistų paruoštų.

Kitaip, matyt, galvojo Gražina Krivic- 
kienė-Gustaitytė, kuri dabar išleisdino sa
vo paruoštą stambią knygą Vilnius lietu
vių liaudies dainose (Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys, 384 psl., kaina 5 dol.).

Vilnius, Lietuvos sostinė ir istorinis kul
tūros centras, visada mūsų tautai buvo dė
mesio centras. Daugiau apie jį sukurta le
gendų, negu apie kurį nors kitą Lietuvos 
miestą. Be abejo, tur būt, jis ir liaudies 
damose dažniau minimas, negu kuris nors 
kitas miestas. Dėl to ir knygų apie jį aps
čiai jau ligi šiol prirašyta. Prie tos knygų 
bibliotekos, štai, Krivickienė pridėjo dar 
vieną tomą. Kas gi jai. žinoma, neleis pri
dėti! Visokių knygų reikia, jei tik yra pir
kėjų joms. Juo labiau reikia knygos dainų 
apie Vilnių, jeigu jis jose yra minimas, štai 
Lietuvoje prieš keletą metų buvo išleista 
knyga pasakų apie velnią. Krivickienė irgi 
pasirinko savo knygai garsų motyvą. Ji pa
ti knygos įžangoje išduoda savo motyvą, 
kuris skatino ją tą knygą sudaryti. Pasiro
do, jos tėvai skaudžiai apgailėjo Vilniaus 
netekimą anais 1920 metais, tai dabar, pus
šimčiui metų praėjus, ji mums ir pateikia 
šią knygą.

Knygoje išspausdintos 193 liaudies dai
nos, kuriose minimas Vilnius. Kai daugu
mai mūsų labiausiai, tur būt, žinoma ta 
populiariausioji viena apie dieduką — pil
ką karvelėlį, kuris buvo Vilniuj, tai tasai 
dainų apie sostinę gausumas dabar gali 
stebinti. Žinoma, tas dainas šiam rinkiniui 
Krivickienė ne pati viena žmonėse surin- 
ko-užrašė. Jos pačios užrašytų yra labai 
nedaug. Daugumą tų dainų ji paėmė iš 
įvairiausių jau paskelbtų šaltinių, kurių 
jau yra nemaža. Ee abejo, svetur gyvenant 
ir tie šaltiniai nelengvai prieinami pasi
naudoti. Bet knygos metrika rodo, kad su
manymą vykdyti jai čia yra padėję geri bi
čiuliai.

Knyga paruošta labai padoriai. Pačios 
dainos sugrupuotos joje skyriais pagal mo
tyvus, kaip tokiuose leidiniuose įprasta 
(karo ir istorinės dainos, kurių skyrius 
pats didžiausias — net 74 dainos, mergelės 

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE

191J) METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis

taryba sudarė „skrajojantį būrį“ iš 200 pėstininkų ir 
50 raitininkų. Apie jo likimų žinoma tik tiek, kad 
jis, nukentėjęs Šiauliuose nuo vokiečių, atsitraukė 
kartu su žemaičių pulku.

Apie Panevėžio raudonąjį netgi batalionų pa
sakoja (RjL 265 p.) P. Aleksandravičius. Jis pradė
tas organizuoti slaptai 1918 m. lapkričio mėn., o 
1919 m. sausio pabaigoje turėjo apie 700 vyrų. Da
lyvavo kovose ir vėliau įsijungė į atėjusios pagalbon 
Internacionalės divizijos 41-jį pulkų. Kiek jų beliko 
„įsiliejant“, duomenų neradau.

Apie Rokiškio būrio formavimų gana miglotai 
rašo (RjL 261 p.) J. Macijauskas, visai nieko nefan
tazuodamas nei apie jo pradžių, nei apie dalyvių 
skaičių. 1919 m balandžio mėn. atvykęs iš Vilniaus 
atstovas pareikalavo visus Rokiškio komunistus sto
ti į būrį. Būrio komisaru buvo P. Fedoravičius. Ba
landžio 21 d. dar visai neparuoštas būrys buvo iš
siųstas į frontų prieš lenkus. Kovėsi su jais Nemen
činėje. Buvo atblokštas į Pabradę. Mūšiuose žuvo 
daug vyrų. Po to būrys buvo Švenčionyse išformuo
tas.

Tačiau įdomiausias yra likimas lietuvių bolše
vikų ginklavimosi burbulo — didžiai garsinamojo 
„Tarybų Lietuvos raudonosios armijos Žemaičių 
pulko“, kurį Šiauliuose organizavo F. Baltušis-Že- 
mailis. Jis pats aprašo jį savo atsiminimuose (RjL 
223 p.). Jis didžiuojasi ten, kad pulke turėjęs apie 
1000 vyrų. Tačiau apie pulko žlugimų gražbyliškai 
nutyli. Bet iš kitų šaltinių sužinome, kad vokiečiai tų 
pulkų Žemaitijoje smarkiai apkūlė. Besitraukiančias 
per Joniškėlį jau gerokai pakrikusias pulko dalis 
ten veikusieji partizanai suagitavo sukilti prieš va
dus ir nuginklavo. Tik mažiems likučiams pavyko 
pasprukti-

Dokumentų rinkinyje radau net du su tuo pul
ku susijusius raštus. Pirmame duodama nepaliau
nantiems bolševikų pasigyrimams prieštaraujančių 
žinių apie pulko kovingumų (Brb. 132 p.). O antra

me užfiksuotas daugiau negu apverktinas tos bolše
vikų ginkluotų pajėgų pažibos finalas. Pirmajame 
rašoma:

„L. e. l-mos lietuvių brigados štabo viršininko 
pareigas Karro pranešimas Internacionalės divizijos 
tarybinės Latvijos armijos štabui apie raudonojo 
Žemaičių pulko sukaupimų Šiaulių mieste.

Nr. 83. Šiauliai. 1919 m. kovo 2 d.
Pranešu, kad raudonasis Žemaičių pulkas šiuo 

metu renkasi į Šiaulių miestų. Dabar pulkas nelaiky
tinas kovos vienetu. Pulko sudėtis nėra tikrai žino
ma, nes kariai kasdien tebegrįžta iš fronto. Apytikrė 
pulko sudėtis: 220 žmonių pėstininkų, 30 raitininkų 
su 3 kulkosvaidžiais ir gurguole“.

Toliau sužymėti sutrumpinti pareigų pavadini
mai ir Karro ir Ziukov parašai.

189-me dokumente paskelbtas šis F- Žemaičio 
pranešimas: „Buv. 8-to Lietuvių šaulių pulko vado 
F. žemaičio raportas tarybinės Latvijos armijos 2- 
os šaulių divizijos vadui Andrejevui apie pulko dali
nio atvykimų į Kupiškį. 1919 m. balandžio 3 d.

Pranešu, kad Jūsų įsakymu buv. 8-to Lietuvių 
šaulių pulko dalinys atvyko į Kupiškio miestelį- Iš 
visoatvyko 98 žmonės: 19 kulkosvaidininkų, 13 gur- 
guolininkų, 16 štabo tarnautojų ir 50 durtuvų, gur
guolė iš 10 vežimų ir 20 arklių. Gubernijos karo ko
misaro įsakymu, iš likusiųjų karių sudarytas ir Pan
dėlio m. paliktas maisto tiekimo būrys. F. Žemai
tis“.

Taigi matome, kad rusai netgi nepripažino lie
tuviams bolševikams skambaus žemaitiško vardo, 
bet oficialiai vadino jį paprastu eiliniu šauliu pulku. 
Taip blaivūs dokumentai išsklaido visas bolševikų 
fantazijos sukurtas pasakas.

Rusų „plenčikų“ gaujos — lietuvių bolševikų 
idealas

Kad lietuvių tauta yra atspari komunizmui, 
matyti iš aklai rusų tikslams tarnavusiųjų lietuvių 
bolševikų vadų bergždžių pastangų išplėsti Lietuvo
je komunistų partijų ar sukurti lietuviškų raudonųjų 
gvardijų. Prie jų prisidėdavo tik asocialus elementas, 
kokio nestinga nė vienoje tautoje. O per nesusiprati
mų į jų eiles įstojusieji, patyrę tikruosius bolševikų 
tikslus, prie pirmos progos vėl pasitraukdavo.

(Bus daugiau)

Sekdami rusų karvedžio Suvorovo pavyzdžiu, 
bolševikai gana laisvai elgėsi su nuliu Pasakojama, 
kad po vieno mūšio adjutantas pateikė Suvorovui re- 
liacijos projektų, kuriame buvo įrašęs, kad suskai
čiuota 200 priešo lavonų. O generolas paraginęs ad
jutantų: „Prirašyk dar vienų nulį. Nėra ko jų gailė
tis“. Panašiai daroma ir su raudonarmiečių būrių 
dalyvių skaičiais. Pvz., Kapsukas (129 p.) rašo apie 
1919 m. pradžioje veikusius būrius: Panevėžyje ir 
Kupiškyje su 40 vyrų, Subačiuje — net su 120 rau
donarmiečių. Taigi iš viso būtų apie 200 vyrų. O vė
lesnėse „blizgintoji}“ pasakose tie būriai išvirsta 
„sukilusios revoliucinės liaudies“ masėmis!

Tų būrių kūrėjai būdavo ne vietiniai gyvento
jai, bet iš Rusijos prisiųstieji, savo sugebėjimais 
trokštantieji pasižymėti bolševikai, kaip štai D. Bu
dinas. anksčiau Maskvoje minėtasis CK patikėtinis, 
F. Baltušis-Žcmaitis ir kiti. Aukštomis algomis 
jiems pavyko suvilioti kovoti medžiagiškai po sun
kios vokiečių okupacijos skurstančius, prieš okupan
tus įniršusius vyrus. Reikia atsiminti, kad laikinoji 
Lietuvos vyriausybė tegalėjo pažadėti savanoriams 
po 100 auksinų, o bolševikai mokėjo 300 auksinų 
per mėnesį.

Nenuostabu, kad tie tikraisiais komunizmo sie
kiais savo galvų nekvaršinusieji, tik sau gyvenimo 
sąlygas pagerinti suinteresuotieji vyrai nesirengė už 
komunizmų galvų guldyti ir kaip atsirado tuose bū
riuose, taip ūmai ir pranyko iš jų. Tai rodo jų litera
tūroje dažniau minimų revoliucinių būrių, bataliono 
ir net pulko likimo trumpa apžvalga.

Apie Kuršėnuose D. Budino įkurtąjį „skrajo
jantį būrį“ duoda žinių R. Šarmaitis (RjL 202 p). 
Keletas vyrų naktį atplėšė vokiečių vagonų ir paėmė 
iš jo 17 šautuvų, 3 skrynias šovinių ir 3 skrynias ran
kinių granatų. Prisidengę demokratinės apskrities 
milicijos vardu, atėmė iš gyventojų 150 šautuvų ir 
60 pistoletų. Tada jie surengė sukilimų ir nuvertė 
„buržuazinį“ komitetų. Tada Kuršėnų darbininkų

ir bernelio dainos, vestuvinės dainos, šei
mos dainos, iš viso 8 skyriai).

Be to, be pačios G. Krivickienės-Gustai- 
tytės pratarties, turime knygoje dar prof, 
dr. Pr. Skardžiaus pasisakymą dėl rinkinio 
kalbos. Pr. Skardžius yra sudaręs ir rinki
nyje spausdinamųjų dainų žodynėlį, kurio 
yra net 32 puslapiai. Žodynėlyje aiškinami 
tik retieji žodžiai.

Pateikiamas ir dainų šaltinių sąrašas.
Kai kurių dainų duodamos ir gaidos.
Anglų kalba pateikiamas įvadas ir pla

tus dainų turinys.
Viršelis pieštas M. Žymantienės-Biržiš- 

kaitės.
K. Abr.

Verkė senas tėvužėlis,
Kad sūnelis žalnierėlis:

Nevaduosi motinėlės,
Nematysi mergužėlės.
Duos tau plieno arnio,ėlę:

Tai bus tau už motinėlę.
Duos tau šolbelę žvilgančią. 
Kai mergelę mylimančią.
Duos tau naująją strielbelę:
Tai ji bus tau už mergelę.
Vilniaus miestas brukavotas, 
Mūs* broliukų išvaikščiotas, 
Ašarėlėms išmazgotas.
Suraminsiu motinėlę
Per šią margą gromatėlę;
Aplankysiu aš tėvelį

Per šį Siaurąjį vėjelį.
Pamatysiu Lietuvos kraštą
Per šį margą savo raštą;
Matyt kalnai ir girelės.
Tik nematyt mūs šalelės.

(iš knygos Vilnius lietuvių liaudies 
dainose)

BARANAUSKAS AR BRENNERIS?
Iš spaudos pranešimų matome, kad Jo

nas K. Karys išleisdino savo parašytąją 
knygą „Numizmatika“. Anksčiau yra išėju
sios dvi kitos stambios to paties autoriaus 
knygos apie pinigus.

Neturėję progos dar su šia knyga susipa
žinti, iš filatelistų draugijos „Lietuva“ biu
letenyje išspausdintos recenzijos patiria
me. kad J. K. Karys žymiai kitaip vertina 
kai kurias praeities teorijas, ypač apie lie
tuviškų pinigų praeitį. Be kita ko, jis su
naikina numizmato dr. Al. Račkaus roman
tišką tvirtinimą, kad JAV cento skulpto
rius V. D. Brenneris iš tikro buvęs lietuvis 
Baranauskas.

Toksai tvirtinimas buvo plačiai paplitęs 
lietuviuose. Deja, pagal J. K. Karį, Bren
neris — iš Lietuvos kilęs žydas, tik Rač
kaus buvo sulietuvintas, kad gražiau atro
dytų.

LITU ANUS
Dabar pasirodė Lituanus žurnalo 1969 

m. paskutinis numeris.
Jame spausdinami Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino laiškai. P. Rabikausko studija 
apie tuos laiškus, Vytauto Mačernio poezi
jos vertimų.

Kam rūpės pasidomėti, kas iki šiol jau 
buvo išspausdinta Lituanus žurnale, tam 
puikiai pasitarnaus šiame numeryje patei
kiamasis turinys. Jis rodo, kad jau per to 
žurnalo puslapius praėjo daug lietuviškų 
dalykų anglosaksiškajam skaitytojui.

PENKIOLIKMEČIO LAIMĖJIMAS
JAV 15 metų Vitas Gerulaitis laimėjo 

Amerikos rytų pakraščio jaunių teniso tur
nyrą New Yorke. Jis yra pakviestas daly
vauti į pasaulio profesionalų teniso finalą.

RAŠYS APIE GENOCIDĄ
Kipro Bielinio testamente skirtomis lė

šomis dr. D. Jasaitis ir dr. J. Pajaujis ren
giasi rašyti platų veikalą apie vykdytąjį ir 
vykdomąjį lietuvių tautos genocidą.

ATŽYMĖJLMAS J. ŽMUIDZINUI
„Tėviškės Žiburiai“ praneša, kad dr. Jo

nas žmuidzinas jr gavo specialų atžymė- 
jimą. pasirašytą NSA administratoriaus J. 
Paine, už mokslinį įnašą „Apollo“ projek
tui. kurio dėka buvo pasiektas mėnulis.

JIE DIRBA AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
Lietuviai žurnalistai Vyt. Kasniūnas, VI. 

Butėnas. A. Pieža ir Jūratė Kazickaitė dir
ba Chicagos amerikiečių spaudoje.

TIK TIEK PARDUOTA
Chicagoje Čiurlionio galerijoje suruoš

tojoje abstrakto modernisto garsaus daili
ninko Leono Urbono parodoje iš 60 išsta
tytų darbų buvo parduotas vienas paveiks
las nuo sienos ir 4 iš portfolio.

MIRĖ ŠAUDYMO MEISTRAS
JAV, Worcesteryje, mirė Lietuvos spor

tinio šaudymo meistras Jonas Gailiūnas.
J. Gailiūnas 1939 m. tarptautinėse šau

dymo rungtynėse Šveicarijoje iškovojo 
Lietuvai III vietą. Persikėlęs j JAV, ir to
liau tęsė savo pamėgtąjį sportą, laimėda
mas net 52 šaudymo trofejas, iš kurių pa
minėtini aukso medalis iš Connecticuto 
Rifle and Revolver Association ir 1965 m. 
Worcesteryje Pistol and Rifle klube I pri
zas. Broctono Martyno Jankaus šaulių 
kuopos šaudymo varžybose Walpole išsi
kovojo I vietą.

Metmenys
Jaunosios kartos kultūros žurnalo Met

menų pasirodė Nr. 19.
Metę žvilgsnį į jame išspausdintuosius 

straipsnius, būtume linkę šį numerį laiky
ti daugiau akademiniu. Algirdo J. Greimo 
spausdinama paskaita apie folklorą, religi
ją ir istoriją. Vytautas Doniela nagrinėja 
marksistinę dialektiką. Vincas Trumpa 
nagrinėja lietuvių-lenkų santykius. A Zub- 
ras pristato neseniai mirusį britų filosofą 
Russellį. Labai speciali ir siaura tema yra 
ir Ramūno Kondrato: rumunų užsienio po
litika ir įvykiai Čekoslovakijoje. Supažin
dinti su A. J. Greimo knyga spausdinama 
tos knygos vokiškam vertimui parašytasis 
Klauso Hegerio įvadas.

Du dalykus laikytume didesne aktualija: 
Eroniaus Vaškelio straipsnį apie pokario 
partizanus sovietinėje lietuvių literatūroje 
ir trumpą, bet J. Jurginio knygos Istorija 
ir poezija esmę apčiuopiamai išreiškusią 
recenziją, parašytą L. Gerulaičio.

Akademiškai pristatomas ir iš Lietuvos 
kilęs lenkų rašytojas Czeslaw Milosz: duo
damas jo paties žodis apie save, keletas jo 
eilėraščių, verstų H. Radausko, ir H. R. pa
rašytoji užsklanda apie tą poetą.

Pačiu aktualiausiu straipsniu, be abejo, 
reikia laikyti Kęsto Reikalo „Žvilgsnį į 
1969 m. egzilinę literatūrą“.

Dailiosios prozos duoklė — įdomus Jono 
Staniškio „Laiškas sūnui“. Savajai poezijai 
atstovauja Kazys Bradūnas. Eglė Juodval
kytė, Jurgis Blekaitis, Austė Pečiūraitė ir 
Viktoras A. Dirda. Metmenims, žinoma, 
būdinga, kad poetai dar tebetęsia asmeny
bės kulto poeziją: J. Blekaitis ir V. A. Dir
da rašo Algimanto Mackaus tema. Alg. 
Landsbergio spausdinama ištrauka iš 
„Gluosnių vėjuje“. H. Radauskas davęs B. 
Schulz „Paukščių“ vertimą.

Beje, dar spausdinama pora J. Tumo- 
Vaižganto laiškų Klimams.

Iliustracijoms panaudotieji dalykai pa
tys įdomiausi — Uosio Juodvalkio darytos 
senučių ir senukų fotografijos. Duodama 
pluoštas ir R. Kavolienės akvarelės ir gra
fikos darbų nuotraukų.

SKAUTININKUI STP. KAIRIUI 
PAGERBTI

JAV Akademinis skautų sąjūdis Daina
vos stovykloje suorganizavo literatūros va
karą. skirtą neseniai mirusiam vyr. skauti
ninkui Steponui Kairiui prisiminti.

Programoje dalyvavo solistė Ona šešto- 
kaitė-Pliuškonienė, keturios jaunos poezi
jos mėgėjos, jaunas poetas A. Lapšis, poetė 
Liūne Sutema-Katiliškienė. rašytojas Ma
rius Katiliškis, ir paskaityta poeto Henriko 
Nagio poezija.

MIKULSKIENĖS KANKLININKAI
Clevelande, JAV, „Čiurlionio" ansamblio 

kanklininkė ir vedėja Ona Mikulskienė su
organizavo nemažą būrį jaunųjų lietuvių, 
įsteigė studiją ir 13 metų mokė juos skam
binti kanklėmis.

Birželio mėn. įvyko pirmasis kanklių 
studijos rečitalis, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu ir pasigėrėjimu.

VASARNAMIO PROJEKTO PREMIJA
JAV Architektų sąjungos paskelbtame 

vasarnamio projekto konkurse arch. E. Ar- 
bas. rašytojos Alės Rūtos vyras, gavo pir
mąją premiją.

1959 m. jis laimėjo pirmąją premiją už 
Lietuvos konsulato Brazilijoje rūmų pro
jektą.

AUKŠČIAUSI PAŽYMIAI
Australijoje beveik visi Sydnejaus dien

raščiai rašė apie lietuvį D. Grinių, kuris 
ketvirto medicinos kurso egzaminus išlai
kė aukščiausiais pažymiais ir buvo univer
sitete pagerbtas ir apdovanotas.

G. KAMINSKAS — REDAKTORIUS
Australijos Melbourne universiteto stu

dentas Gintautas Kaminskas redaguoja 
„Studentų Žodį". Jis veikliai reiškiasi lie
tuvių studentų ir jaunimo draugijose.

JAUNAS ŽURNALISTAS
JAV, Detroite, amerikiečių ir lietuvių 

spaudoje ėmė reikštis jaunuolis Robertas 
Selenis. Taip pat jis įstojo ir į Lietuvių žur
nalistų sąjungą, ir bene bus tai pats jau
niausias narys visoje žurnalistų sąjungos 
istorijoje.

GERIEJI VAISIAI
Išganytojas mėgo kalbėti prilyginimais. 

Jais aiškino giliausias tikėjimo tiesas. Jos 
pasidarydavo klausytojams aiškios, supran
tamos. gyvenimiškos ir paprastos. Liepė jis 
žmones vertinti iš jų darbų. Tam panau
dojo medžio įvaizdį. Geras medis neša ge
rus vaisius, ir jis negali blogų vaisių vesti. 
Kitaip yra su blogu medžiu. Jis neveda ge
rų vaisių nei negali to padaryti. Iš medžio 
vaisių pažįstame medį, ypač vaismedį. Iš 
gerų žmogaus darbų, ne iš kalbų, pažįsta
me jo vidinę vertę.
Japonijos krikščionys

Japonijoje pirmoji krikščionių bendruo
menė buvo sudaryta 1569 m. Aštuoniolika 
metų vėliau kilo krikščionių persekiojimas 
ir katalikams misionieriams buvo uždraus
ta mirties bausme įžengti Japonijon. Ir 
taip tęsėsi bemaž 300 metų. 1859 m. suda
rytoji prekybos sutartis. 1865 m. pastatyta 
pirmoji koplyčia Nagasakio mieste. Pas 
kun. Petijean atvyko 15 vyrų iš artimųjų 
kaimų: jie norį pamatyti koplyčios vidų. 
Pamatė švč. Marijos statulą. Pasišnabždė
jo ir klausia:

— Ar tamsta gerbiate Dievo Motinų?
— Taip, — atsakė nustebęs kunigas.
— Ar tamsta, kaip kunigas, privalote 

laikyti skaistybę?
— Taip.
— Ar tamstos Bažnyčios galva yra šven

tasis Tėvas Romoje?
— Taip.
— Tėve, tad priimkite mus: mūsų širdys 

nesiskiria nuo jūsų. Kaime, iš kurio atvy
kome, visi yra tokie pat. kaip mes.

Pasirodė, kad Japonijoje buvo slaptų 
krikščionių, neturinčių kunigų, 25 kaimai. 
Jie buvo surasti 1865 m. kovo 13 d. Per 
šimtą metų katalikų skaičius Japonijoje 
pagausėjo, ypač kai 1930 metais buvo su
teikta katalikams tikėjimo laisvė.
Lietuvaitės ambasadorės

Iš Amerikos atėjo laikraštis Laivas. Jo 
Nr. 13 išspausdinta žinia apie Cleveland, 
Ohio, tautinių šokių ansamblio ‘Grandinė
lės1 pasisekimus. Nugalėjo ansamblis dide
les kliūtis. Kai Kolumbijos spaudoje ir te
levizijoje pasirodė žinios, kad iš Amerikos 
atvyksta lietuvaičių tautinių šokių an
samblis ir duos viešą spektaklį. Rusijos 
ambasada tuoj pat užprotestavo Kolumbi
jos užsienių reikalų ministerijoje. Ta pro
ga Rusija pareikalavo, kad būtų uždary
tas ir Lietuvos konsulatas. Ir tikrai. Mi- 
nisteris buvo uždraudęs duoti ‘Grandinė
lės* narėms vizas. ‘Grandinėlės* kvietėjai 
kreipėsi į JAV ambasadą Bogotoje. Visi šo
kėjai 17-19 metų amžiaus, Amerikos pilie
čiai. ir trečioji šalis neturi teisės į šį reika
lą kištis.

50 ‘Grandinėlės* narių gavo vizas ir savo 
grakščiu, kultūringu šokiu Medeline ir Bo
gotoje davė po du nepaprastai pasiseku
siu spektakliu — koncertu, sužavėjo tūks
tančius kolumbiečių, pelnė garbę sau ir 
užuojautą pavergtajai Lietuvai.

Kartais iš pažiūros maži dalykai, bet ge
rai atlikti, skardžiau kalba, negu memo
rialai. notos ir didelių asmenų žygiai. 
'Grandinėlė* pasidarė Lietuvos ambasado
rė.

K. A. M.
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Ten susitiko su lietuviais
Kažkas prasitarė, kad viršuj yra baras, 

tai Farrow ir aš nuėjome ten. Kambarys 
buvo nedidelis, tačiau neprisikimšęs. Sve
čiai čia buvo daugiausia jauni žmonės, sto
vėjusieji prie sulig alkūnėmis aukštumo 
staliukų, kurie kyšojo iš sienos. Jie iš pra
džių smalsiai apžiūrinėjo mus. kol pro sta
lus neatsistūmė Waesel. pasisveikino su 
Farrow ir nuoširdžiai taukštelėjo jam per 
petį. Aš iš atokiau stebėjau dar vieną Far
row stebuklą iš karto užmegzti draugystę 
ir žvalgiaus į jaunus žmones; juk visada 
tautos būdas išskaitomas jos jaunime, ši
tie švietė, kaip ir praeitą vakarą matytieji, 
ypatingu nekaltumu ir šiluma. Per kelias 
minutes jie apsupo Farrow, susidomėję 
juo. rodydami norą šnekėti, čiupinėdami jo 
ypač modernius drabužius. Kiek jie kai
nuoja? Kur jis gyvena? Ar iš tikro Lon
donas siautėja? Ar merginos tokios pui
kios. kaip žmonės pasakoja? Jis išdalijo 
kaip suvenyrus penus ir trijų penų mone
tas ir kiek turėjo Chelsea futbolo koman
dos rėmėjų ženklus, kurių jis visada nešio
jasi su savim. Jis iškeitė Bryant ir May 
degtukų dėžutę į jų vietinę, Rothman ciga
rečių pokelius į jų nuostabiai tinkamą rū
kyti rūšį.

Žvalaus veido junuolis, vardu Vitalis, 
kuris nekalbėjo angliškai ir, kaip Zaccha- 
eus, buvo nedidelio ūgio ir neturėjo progos 
pasimatyti su Farrow, kreipėsi į mane ir 
davė man labai mažą į atlapą segamą seg
tuką. vaizduojantį Lietuvos pavidalą ir tu
rintį ruožus tautinių spalvų — raudonos, 
baltos ir žalios. Atsilygindamas apdovano
jau jį šilkine krūtinės kišenėlėje dėvima 
nosine, ir jo dėkingumas buvo beribis. Jis 
bandė man atsimokėti už ją. įbrukdamas į 
ranką penkis rublius (East Hame ji kana- 
vo man septynis šilingus ir šešis pensus), 
o kai aš atsisakiau priimti, tai jis iškrėtė 
visas savo kišenes, ieškodamas, kas tiktų 
man už tai duoti. Ir visą laiką nosinė pa
garbiai ėjo iš rankų į rankas, ir visi žiūrė
jo į ją, kaip j nuostabų dalyką.

Daugumas žmonių, kaip atrodo, žinojo 
bent po keletą angliškų žodžių, bet geriau
sias kalbėtojas buvo jaunas uosto darbi
ninkas. Jis taip pat buvo geriausias gėri
kas. ir pats gyviausiai mano atmintyje iš
likęs atsiminimas iš to vakaro jau vėlesnio 
meto Klaipėdoje yra, kai jis. aukštas, in
teligentiškas, vyraująs ir tada jau daugiau 
negu truputį girtas, neklausiamas jau bent 
tuziną kartų pareiškęs, kad jis nekalbės 
apie politiką, trinktelėjo kumščiu į stalą ir 
lėtai, kirčiuojamu balsu, kuris dar ir da
bar tebeskamba man galvoje, pakartojo:

— Aš nekenčiu Rusijos, aš — nekenčiu 
— Rusijos.

* * *

Gidė, kuri vadovavo mūsų kelionei au

SALIA KASDIENES DUONOS
Nedaug to lietučio ir tebuvo. Debesėlis, 

nors ir plačiai apsiblausęs, kaip krapyla 
pakrapijo ir dingo. Pasiėmiau storą kny
gą ir su saulės spinduliais išklydau į mūsų 
Sodybos platybes. Veržiuosi per vadinamą
sias džiungles, brendu per aukštas žoles ir 
paparčius, lyg vienintelio žiedo ieškoda
mas. Iš tankumynų išlindęs, atsidūriau į 
Sodybos malūną. Jo ratai ir girnos seniai 
nutilę, ir langai lentomis užkalti, bet jis, 
kad ir toks apleistas, man artimas ir pri-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Dovanų siuntinys (1970) 1.
Naujos, specialios nailono nepermato

mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms 
arba bliuskutėms. 3į jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai 
arba moteriškai eilutei. 3 jardai crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali 
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar 
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas. siuntinys kainuoja £30. 0. 0.

Taip pat j šį siuntini arba kitus jūsų 
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų. 
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0, ^vilnones gėlėtas Skareles — 
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono skareles
— £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 9. nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0, ir t. t.

Be to, persiunčiame ir pačių siuntėju su
darytus siuntinius arba sudarome tokius 
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London. E. 2. telef. 
01 739 8734.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

tobusu, buvo patraukli lietuvė moteris ma
lonios išvaizdos, vardu ■— nežinau kaip iš
tarti jį — Janina. Pačiame tame jos malo
nume daugumas mūsų vyrų įžiūrėjo sovie
tinės propagandos įrankį. Iš savo pusės aš 
ją laikiau laiminga inteligentiška moterim, 
priėmusią tą politinę santvarką, kurioje ji 
gyvena, ir tikinčia į ją. Ji buvo mokytoja 
ir yra keliavusi po Skandinaviją ir Jungti
nes Valstybes ir. kaip ji vieną vakarą In- 
terklube sakė, kai davė man kai kurių so
vietinių leidinių, kurių buvau prašęs:

— Jūsų žmonės visada rodo budrumą 
prieš tai. ką jūs vadinate mūsų propagan
da. bet tam nėra reikalo. Mes tikime ko
munizmu ir žiūrime, kad jis veiktų. Mūsų 
rašytojai ir mūsų poetai giria mūsų san
tvarką, nes jie tiki, kad ji verta girti. Pro
paganda, kuri yra bloga, tai propaganda 
tokių kraštų, kaip Jungtinės Valstybės. Tai 
yra klastinga propaganda.

Dėl to mes būtume galėję visą vakarą 
ginčytis, bet aš nutylėjau. Aš pats niekad 
nesusidarau aiškių politinių nuomonių, ir 
mane nuolat stebina tie, kurie gali susida
ryti; taigi daug metų, daug potvynių.

Pasivažinėjimas vyko dienos metu ir pa
tvirtino mano pirmykštį įspūdį, kad mies
tas yra nuobodus, be savo bruožų. Net Ja
nina nesistengė nuslėpti tai, nors ji metė 
kaltę vokiečiams ir jų vykdytam miesto 
bombardavimui karo metu. Abejotina tie
sa; bet labai maža kas tebandyta po to at
statyti. Dar net galima būtų pagalvoti, kad 
bombų išmuštos duobės tebėra gatvėje, 
sprendžiant iš to, kaip autobusas trinksi ir 
dunksi.

Labai aiškiai pastebimas privačių trans
porto priemonių retumas. Janina išaiškino, 
kad daugelis šeimų būtų pajėgios įsitaisyti 
automobilius, bet paprasčiausias dalykas 
— nėra automobilių. Tačiau greit Fiatas 
pastatys automobilių fabriką netoli Klai
pėdos, ir tada, šviesioje ateityje, kiekvie
nas turės savo automobilį. Jos gerovei aš 
tikiu, kad taip ir bus, nes ji ir jos vyras 
jau prieš penkerius metus yra užsirašę 
laukti automobilio. Kiek aš susidariau 
vaizdą iš jaunimo kalbų restoranuose, di
delis procentas visų Lietuvoje pagamina
mųjų gėrybių eina į Maskvą rusams ar 
eksportui.

(Bus daugiau)

GRŪDAI VALSTYBEI
„Tiesos“ rugpiūčio 19 d. pranešime 

„Grūdai — valstybei“ rašoma, kad viduti
niškai iš hektaro prikuliama po 30 centne
rių javų. I surinkimui paruoštus punktus 
jau atvežta 5.000 tonų grūdų ir tuo jau žy
miai padaugintas valstybės užsakymas. 
Bet „grūdai valstybei statomi toliau“.

DIALOGAS PRIE MALŪNO

mena brolio malūną.
Mano laimei ir suolelis čia pat besąs. Pa

togiai atsisėdęs, pradedu vartyti knygos 
lapus. Bet šilima migdomai veikia, ir galva 
nejučia kniumba žemyn. Susipurtęs vėl 
įbedu akis, tas pats, atrodo, sakinys ir ta 
pati eilutė. Neapsimoka perdaug vargintis, 
ir, kaip ilgas, išsitiesiau ant suolo ir knygą 
pasibrukau pagalvės vietoj.

Sakoma, kad jei nori daugiau matyti ir 
girdėti, reikia užsimerkti. Užsimerkiu, ir 
be jokių pastangų ir tikrai aiškiai girdžiu 
upeliūkščio gurguliavimą. o pro uždarytus 
akių vokus braunasi melsvuma, kaip dū
melis. Dar labiau įsiklausęs girdžiu, nors 
labai neaiškų, girnų klegenimą, kuris vis 
labiau garsėja.

— Taa-ta-ta. taa-ta-ta, — malūno girnos 
mala.

Tankumynų šakas praskleidęs, pasirodo 
mano brolis.

— Tai ką, mali, brolau? — klausia jis 
mane, atsisėsdamas greta manęs ant suole
lio.

— Tai po trupučiuką malu, žinai, kaip 
po senovei, — atsakau, nenorėdamas per 
daug girtis.

— Senokai nesimatėm, — jis stengiasi 
palaikyti kalbą.

— Tai yra kiek laiko, ir bus gera dialo
gą atnaujinti, — atsakau.

— Apie kokį dialogą kalbi? Geriau taip 
sau paplepėkim, žinai, kaip anksčiau prie 
mūsų malūno, ant upės skardžio susėdę.

— Galim paplepėti, — sutinku. O girnos 
aiškiai klega: Taa-ta-ta. taa-ta-ta.

— Matyti, grūdų netrūksta? — pasitei
rauja jis.

— Nespėjam sumalti, ūkininkai limuzi
nais priveža, o kas per daug, į upę verčiam.

— Neblogai laikotės.
— Neblogiausiai, juodos duonos nė iš to

lo, balta kaip sniegas mums tinka, ir sa- 
magono neprimink, čia pas mus brandy, 
šampanas, — aiškinu įsibėgėjęs.

— O pas mus didysis brolis viską su
kemša. Išpampo jis, o mes tik dulkes ap
link girnas susišluostom, taip ir laikomės, 
— lyg liūdesio styga pasigirsta jo balse.

— Bet mes jums padedam! Už jus ir už 
savo ateitį kovojam!

MIRĖ M. ŠIKŠNYS
Rugpiūčio 15 d. Vilniuje mirė, eidamas 

97 metus, seniausias lietuvių rašytojas ir 
pedagogas, ilgametis Vytauto D. Gimnazi
jos Vilniuje direktorius, Marcelinas šikš
nys (M. šiaulėniškis). Jis buvo gimęs 1874 
m gegužės 2 d. Notiniškių kaime, Šiaulėnų 
valse.. Šiaulių apskr. Nuo 1918 m. visą lai
ką gyveno Vilniuje. Gimnazijoje dėstęs 
matematiką, parašęs algebros ir geometri
jos vadovėlius, iš kurių ilgą laiką buvo 
mokomasi visose Lietuvos mokyklose.

Literatūros darbe išskirtinas jo parašy
tas „Pilėnų kunigaikštis“ (1905 m.), be to, 
„Sparnai“ ir kt.

Velionies nuopelnai Vilniaus kraštui ne
paprastai dideli. M. šikšniui mirus, jo gedi 
šimtai gimnazijos auklėtinių ne tik Lietu
voje. Sibire, bet ir keliuose pasaulio konti
nentuose gyveną — Europoje, JAV, Kana
doje, P. Amerikoje, Australijoje. Jis palai
dotas Vilniuje rugpiūčio 18 d.

„Tiesa“ žinią apie šikšnio mirtį ir ne
krologą tepaskelbė rugpiūčio 18 d. (ELTA)

PREMIJOS LIETUVOJE
Lietuvoje paskirtos vadinamosios res

publikinės premijos. Jas gavo už mokslą ir 
techniką: E. Bičiūnas, V. Blodžiūnas, B. 
Borisą, A. Čiuplinskas, A. Drąsutis, J. Ka
mičaitis, J. Linčiauskas. A. Nemeikšis, V. 
Paura. V. Ramanauskas, M. Stulpinas už 
skaičiavimo priemonių kompleksą „Rūta 
110". K. J. Klimašauskas, Č. Kosteckis, A. 
V. Petrauskas už plataus taikymo mikro
schemų serijos sukūrimą ir pritaikymą ga
myboje, K. Grincevičius — už darbus 
kompleksų teorijos klausimais, J. Viščakas 
— už darbų ciklą „Didelės varžos puslai
dininkių foto laidumą“, K. Grigas. A. Jo
nynas, L. Sauka — už veikalą „Lietuvių 
tautosaka“, J. Baršauskas, K. Čerbulėnas. 
A. R. Jankevičienė, J. Minkevičius už vei
kalą „Lietuvių liaudies architektūra“ (I ir 
II tomai). P. Brazdžiūnas — už vadovėlius 
„Bendroji fizika“ (I ir IV dalys), „Fizikos 
praktikos darbai“ (I ir II dalys) ir „Fizikos 
terminų žodynas".

Literatūros ir meno premijas gavo P. 
Galaunė už knygas „Lietuvių liaudies me
nas“, „Medžio dirbiniai“ II knyga (1958 
m.), „Keramika“ (1959 m.). „Skulptūra“ 
I knyga (1963 m.), „Skulptūra“ II knyga 
(1965 m.), „Grafika. Tapyba“ (1968 m.), 
J. Macevičius už eilėraščių rinkinį „Kas
dieniška knyga“, V. Mackevičius — už ta
pybos darbus: „LKP veteranas J. Stimbu
rys“ (1964 m.), „Tilto per Nerį statyba“ 
(1965 m.), „Revoliucinis Vilnius“ (1968 
m.). „Prie Dubingių ežero“ (1969 m.) „Tai
kos šviesa“ . (1967 m.), „Apasionata“ 1969 
m.), V. Noreika už 1967-1969 m. koncertinę 
programą. V. Petkevičius už knygas vai
kams „Didysis medžiotojas Mikas Pupkus“ 
(1969 m.). „Sieksnis Sprindžio vaikas“ 
(1966 m.). „Gėlės nuotykiai Ydų šalyje“ 
(1964 m.), „Ko klykia gervės“ (1963 m.), 
grafikė A. Skirutytė už estampų ciklus, re
žisierius operatorius P. R. Verba už kino

— Apie tai nieko negirdėjom, — lyg nu
stemba jisai.

. — Tai gi, negirdėjot!? Čia, matai, viskas 
ir priklauso nuo dialogo!

— Tu, brolau, pasikeitei, kalbi ne mū
siškai, — ir numoja ranka. O girnos vis 
taip pat: taa-ta-ta, taa-ta-ta!

— Mes turim dažniau susitikti ir pasi
kalbėti, — stengiuosi išaiškinti, — reikia 
ir kultūros lobiais pasikeisti, — imu net 
karščiuotis.

— Kultūros mes turim per viršų, didysis 
brolis parūpina ir jums gali duoti, kiek no
rit, — dėsto jisai.

— Taa-ta-ta, taa-ta-ta. taa-ta-ta, — dai
nuoja girnos.

Nežinau, kaip geriau atsikirsti, ir tos gir
nos pradeda maišyti mintis. Aiškiai suima 
piktumas.

— Tai tik viena pusė! — beveik šaukiu.
— Tu. brolau, imi šokinėti, ko gero, tuo

jau susikibsim.
— Taip, taip! — čiumpu už knygos, no

rėdamas įrodyti, kaip ir kas čia pas mus 
parašyta.

Taa-ta-ta!
Trinkteli į suolą mano galvą, ir staiga 

pabudęs pašoku! Viskas, kaip buvo. Seno 
malūno langai užkalti, ir girnos seniai nu
tilusios. Saulė dosniai žeria savo auksą pro 
medžių šakas.

Nesuprantu, kaip susipynė toks sapnas, 
ar todėl, kad po galva buvau pasibrukęs 
knygą apie dialogus, kuri dabar guli nu
puolusi į žoles, ar tas malūnas kaltas. Pir
tyse, karčiamose ir malūnuose būdavo įsi
taisę velniai, bet kad šitame apleistame So
dybos malūnėlyje lindėtų koks vargšas 
kipšiukas ir girnomis maltų, nesinori tikė
ti. Tokio nuomininko Sodyboje tikrai nėra, 
ir tokį dialogą laikykim paprastu sapnu.

A. Bučys

LIAUDIES VAIKŲ DAINOS
Lietuvoje „Vagos“ leidykla išleido Pra

nės Jokimaitienės studiją „Lietuvių liau
dies vaikų dainos“. Ją sudaro dvi dalys: 
lietuvių liaudies vaikų dainų tyrinėjimas 
ir pastarųjų dainų tipų katalogas,

LIETUVOJE
filmus „Ištikimybę“, „V. Svirskį“, „Čiuty- 
ta rūta“, „Šimtamečių godos".

Be kita ko. „Europos Lietuvio“ skaity
tojai prieš kurį laiką buvo supažindinti su 
dabar apdovanotojo dail. V. Mackevičiaus 
mintimis apie meną.

KVIETIMAS VILNIAUS 
UNIVERSITETAN

Vilniuje leidžiamasis, užsienio lietu
viams skirtasis „Gimtasis kraštas“ Nr. 34 
paskelbė Vilniaus universiteto rektoriaus 
J. Kubiliaus pasirašytas sąlygas, kokios 
yra norintiems ten studijuoti užsienio lie
tuviams.

Užsienio lietuviai, kaip rašoma tame 
kvietime, gali būti priimami pilnam kur
sui išeiti ar vieneriems metams arba aspi
rantūrai ar moksliniam stažavimuisi. Spe
cialybės yra tokios: matematika, fizika, 
chemija, biologija, geografija, medicina, lie
tuvių kalba ir literatūra, rusų kalba ir lite
ratūra, romanų ir germanų filologija, bib
liotekininkystė ir bibliografija, žurnalisti
ka, istorija, ekonomika, teisė, psichologija.

Studentais priimami iki 35 m. amžiaus, 
turintieji vidurinio išsilavinimo dokumen
tą, aspiratūrai — iki 40 m. amžiaus, moks
liniam stažavimui — bet kurio amžiaus, 
baigę aukštąją mokyklą.

Norintieji mokytis, turi rektoriaus var
du atsiųsti: išeitojo mokslo dokumentą, 
sveikatos pažymėjimą, autobiografiją, 2 
egz. Sov. Sąjungos ambasadoje gaunamos 
anketos, 6 fotografijos ir „pažangiųjų“ už
sienio lietuvių organizacijų, laikraščių re
dakcijų ar visuomenės veikėjų rekomenda
ciją.

Atvažiuojąs mokytis kelionės išlaidas su
simoka pats, bet žadama stipendija, teisė 
naudotis nemokamu medicininiu patarna
vimu, laboratorijomis, mokymo kabinetais, 
skaityklomis, bibliotekomis ir bendrabu
čiu.

Baigę pilną mokymosi programą, išlaikę 
valstybinius egzaminus ir apgynę diplomi
nį darbą, gaus atitinkamą diplomą, kuris 
esąs lygus JAV magistro laipsnio diplomui. 
Baigę aspirantūrą ir apgynę disertaciją, 
gaus mokslų kandidatų diplomą, kuris esąs 
lygus JAV mokslų daktaro diplomui.

Dar viena sąlyga atvažiuojantiems stu
dijuoti: vykdyti mokymosi programą ir 
universiteto rektorato patvirtintus studen
tų disciplinos reikalavimus, „tarybinius 
įstatymus, be to, gerbti Lietuvos TSR pa
pročius bei tradicijas“.

STOTYS
„Tiesos“ Dienų aidų skyriuje rugpiūčio 

12 d. rašoma apie stotis, kuriose žmogus 
neilgai tepabūna, bet kur jam nuotaika ga
li būti pakelta ar sugadinta. Ten, tarp kita 
ko, rašoma:

„Kažkada kritikuota Kėdainių autobusų 
stotis iš pagrindų pakeitė savo veidą, tapo 
modernesnė, patogesnė, kukliu, bet skonin
gu interjeru patraukia Šeduvos stotelė. O 
štai pavažiuokim kitu keliu — Radviliškio 
-Kėdainių ruožu. Baisiogaloj stūkso mo
derni stotelė... su išdaužytais langais, pri
šiukšlinta. Matyt, ji nuo gimimo dienos 
niekieno nevaloma. Žmonės bevelija netgi 
per lietų sėdėti lauke, negu tokioje stotelė
je. Ir kai kuriose kitose sustojimo vietose 
vaizdas ne ką geresnis“.

DUONA GATVĖJE
Aukštosios partinės mokyklos klausyto

jas Algirdas Jokūbaitis pranešė „Tiesai“ 
(rugpiūčio 12 d.), „kad rugpiūčio 8 d„ ei
damas pro V. .Kapsuko universiteto stu
dentų bendrabutį Nr. 2 Čiurlionio gatvėje, 
pamatė kiemsargę, šluojančią prie pastato 
langų duonos gabalus. Moteris bandė su
barti būsimas studentes. O tuo laiku iš 
kampinio antro aukšto kambario langų pa
sipylė nauji duonos gabalai“.

KITUR LABIAU MĖGIAMAS
Tenoras V. Noreika, kaip skelbiama Vil

niuje, mėgiamas svetur. „Lit. ir Meno“ sa
vaitraštyje (Nr. 28) S. Baliūnas teigia: 
„Reikia pasakyti, kad Leningrade ir Mask
voje V. Noreikos koncertai dar geriau lan
komi. jam dar karščiau plojama, negu na
mie“. (ELTA)

RESTAURUOJAMA
Paminklų restauravimo valdyba Vilniu

je atlieka įvairių pilių, bažnyčių, senamies
čių atnaujinimo darbus.

Tos Valdybos bendradarbiai restauruoja 
bažnyčias, kurioms teikiama visiškai kito
kia paskirtis. Dabar „Tiesa“ (birž. 6 d.) 
paskelbė, kad iki šių metų rudens numaty
ta baigti restauruoti šv. Jono bažnyčią Vil
niuje. Pasirodo, kad joje įsikurs „pažan
gios mokslo minties muziejus, vyks įvai
rūs disputai, vargonų muzikos koncertai“.

Dar atstatoma Eernardinų bažnyčia, 
tvarkomas šv. Onos bažnyčios fasadas, dir
bama Kauno rotušėje. Šalia tų darbų, dar 
numatoma tvarkyti buv. stovyklos Dimit
rave muziejinį ansamblį bei įvairias 1863 
m. sukilimo vietas.

Iš lietuvių restauratorių įvykdytų darbų 
pažymėtini šie: restauruotos Trakų ir Rau
donės pilys, Tytuvėnų vienuolynas, Rau
dondvario ir Astravo rūmai, Perkūno na
mai, šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje, eilė 
gyvenamųjų namų. Daug darbo, pastangų 
reikalauja ypač Vilniaus senamiesčio res

tauravimas.
Valdybos viršininku yra Rom. Kamins

kas, neseniai viešėjęs pas Čekoslovakijos 
restauratorius. Dabar lietuviai specialistai 
keičiasi vizitais su Rytų Vokietijos ir Len
kijos restauratoriais. (ELTA)

TREČIĄ KARTĄ ČEMPIONĖ
Kaunietė G. Šidagytė trečią kartą išsiko

vojo Maskvoje Sov. Sąjungos vienvietės ir
kluotojos čempionės vardą.

SVEČIAS IŠ MASKVOS
Šią vasarą Vilniuje, Operos teatre, pir

mą kartą viešėjo svečias iš Maskvos, Di
džiojo teatro solistas, baritonas Vladimiras 
Valaitis. Jis Vilniuje dainavo Amonasro 
partiją „Aidoje“ ir pagrindinį Rigoleto 
vaidmenį to pavadinimo Verdi operoje.

(ELTA)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
V. ANDERSO KILMĖ

Europos Lietuvio 29 nr. buvo pakartota 
„Drauge" vysk. Brizgio paskelbtoji mintis, 
kad lenkų generolas Vladas Anders mažas 
būdamas temokėjo tik žemaitiškai, o jo 
brolis dar ir dabar nemoka lenki) kalbos. 
Tikrai mokėjo lenkų kalbą, nes Andrie- 
jauskų šeima laikė save bajorais arba šlėk
tomis ir šlėktų kalbą naudojo šeimoje. 
Kiek žinau, buvo jų keturi broliai ir dvi 
seserys. Seserys ir vyresnysis brolis vais
tininkas šeimoje naudojo lenkų kalbą. Ne
žinau apie kitus. O jaunesnysis buvo dar 
nevedęs 1944 m. rudenį. Tie, kurie buvo 
Lenkijoje, du broliai turėjo mokėti lenkiš
kai, nes tarnavo lenkų armijoje karinin
kais.

Dabar vėl EL 31 nr. kalbama apie An- 
dersą. Iš lietuvių istorijos gerai žinoma, 
kad lenkai lietuvius laikė žemesniais už 
save. Kaipgi galima aukštinti tą, kuris yra 
kilęs iš tokios žemos kilmės? O kai lietuvis 
būna išmintingesnis už lenką, tada jam 
primetama lenkų kilmė. Taip buvo su Pil
sudskiu, taip atsitiko ir su Andersu.

Dabar jau lenkai neslepia, kad Anderso 
tėvai buvo Lietuvoje, neva ūkvedžiavę 
Tauragėje. O iš tikrųjų jo tėvai ne Taura
gėje gyveno, bet Bukontės nuosavame dva
relyje. Čia ir generolas yra gimęs. Tiesa, 
kai Anders gimė, tai nei Lenkijos, nei Lie
tuvos nebuvo, viena tik Rusija buvo. Ką 
lenkai sako, tai viena yra tiesa, kad Vladas 
su savo jaunesniuoju broliu negrįžo į Lie
tuvą, bet stojo lenkų kariuomenėn karinin
kais.

Tokie lietuviai, kurie buvo lenkų armi
joje ir kariavo prieš lietuvius, negalėjo 
lankytis Lietuvoje, jiems būtų grėsęs karo 
lauko teismas. Tad ir Andriejauskų sū- 
nams nebuvo galima atvykti pas savo tė
vus.

Apie 1930 metus vienas tėvų sunkiai sir
go. Andriejauskai dėjo visas pastangas, kad 
sūnūs iš Lenkijos galėtų atsilankyti. Lietu
va su Lenkija tada neturėjo diplomatinių 
santykių. Antra — ta karo teismo grėsmė, 
nes jie dar ir tada tebebuvo lenkų kariai. 
Kaip ten bebuvę, per Vokietiją vis tiek į 
Lietuvą atvyko abu sūnūs ir kurį laiką 
lankė savo gimines. Vienas jų tada studi
javo aukštuosius karo mokslus.

Prisimenu, mokytojas Žilius, kuris anais 
laikais su tais atvykusiais iš Lenkijos An- 
dersais turėjo nemaža progos kalbėtis, sa
kė, kad vienas jų kalba giliai žemaitiškai. 
Sakė, kad labai domėjosi Lietuvos gyveni
mu, ta per trumpą laiką padarytąja didele 
pažanga.

■ Andriejauskų dvarelis Bekontėj nebuvo 
išparceliuotas, nes nebuvo didelis, o žemė 
buvo gera, ir duonos užteko. Bukontės vie
tovė arba kaimas priklausė Platelių vals
čiui, bet Andriejauskų Bukontės vienkie
mis priklausė Plungės valsčiui. Mat, jis.bu
vo už Valduvos miško, ir jiems buvo pato
giau su Plunge susisiekti.

Andriejauskai visus vaikus išmokė. Vy
riausiasis sūnus buvo vaistininkas, turėjo 
savo vaistinę ir namus. Antrasis valdė ūkį 
ir turėjo notaro raštinę, taipgi savo namus 
mieste. Kai tėvai išmirė, tai ūkis atiteko 
administratoriui, ir patsai jo savininkas 
menkai bekreipė dėmesio. Administrato
riai buvo brolis ir sesuo, universitetus bai
gę žydai. Rusai vaistininką ir notarą išve
žė pirmame birželio mėn. vežime, o admi
nistratorius vokiečiai sušaudė. Ūkis perėjo 
valdžios žinion.

Vokiečių okupuo'oje Lenkijoje jaunes
nysis Andriejauskų brolis išsisuko vokie
čių nelaisvės ir rusų išvežimo. Jis išgavo 
dokumentus iš vokiečių įstaigų, kad gali 
vykti į Lietuvą tvarkyti savo tėvu ūkio. 
Lietuvoje jam buvo leista administruoti 
savo tėvų ūkį. Su šiuo ir man teko nekartą 
kalbėtis. 1944 metais jis buvo apie 40 metų 
amžiaus, nevedęs, kalbėjo gana puikiai lie
tuviškai.

Andriejauskai priklausė Šateikių para
pijai. Šateikių kapuose jie turėjo savo šei
mos kapą, kur paminklas buvo balto mar
muro Kristaus statula. Kai tėvas mirė ir 
buvo lydimas iš namų į kapus, tai Šateikių 
bažnyčios varpas skambino daugiau kaip 
dvi valandas. Buvo dar dūdų muzika ir 
choras, o kai šie gieda ar pučia, tada veži
mai stovi vietoje. Motina buvo mirusi pir
miau.

J. Dyvas
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Europos lietuviu kronika
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Spalio 11-12 dienomis Liet. Sodyboje 
įvyks Didžiosios Britanijos Liet. Jaunimo 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dienotvarkė:
Šeštadienį, 3 vai. p. p. atidarymas, įstatų 

svarstymas, diskusijos. 7 vai. vakarienė, 8 
vai. šokiai.

Sekmadienį, 9 vai. pusryčiai, 10 vai. val
dybos ir kt. organų rinkimai, klausimai ir 
sumanymai, 12.30 vai. suvažiavimo uždary
mas, 1 vai. p. p. pietūs.

Kviečiamas visas D. Brit. L. Jaunimas 
kuo gausiau dalyvauti. Nakvynės ir išlai
kymo mokestis — 1 sv. asmeniui. Grupės 
ir pavieniai asmenys registruojasi pas J. 
Alkį Lietuvių Namų adresu iki spalio 4 d. 
Prašoma nesivėluoti.

Suvažiavimo tikslas yra apjungti D. Brit. 
Liet, jaunimą į vieną organizaciją, kuri 
veiktų DBLS rėmuose. Finansinę paramą 
teikia DBLS.

Lauksime atvykstant.
Organizacinis Komitetas

LONDONAS
GRĮŽTAME PO STOVYKLOS

Londono skautės ir jaunesniosios skau
tės turės pirmąją sueigą po vasaros atos
togų penktadienį, rugsėjo 11 d., 6.30 vai. 
vak., Sporto ir Socialiniame Klube (345A 
Victoria Park Rd.. E. 9). Jos rinksis tuo 
pačiu laiku kas penktadienį.

Labai kviečiu tėvus, kurie turi dukras 
(6-14 metų), dar neįsijungusias į skaučių 
ratą, jas atvesti bet kurį penktadienį, kad 
pamatytų, kas daroma. Laukiame naujų 
narių!

ps. Gajutė Valterytė

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Liet. Vyties 
klubo Valdyba rengia Tautos šventės mi
nėjimą Diocesian Church House salėje, 
North Parade, Bradford 1.

Programoje P. MAŠALAIČIO (iš Lon
dono) paskaita, J. ČERNIO vadovaujamas 
oktetas (taip pat Iš Londono) ir Brad- 
fordo ATŽALYNAS.

Šokiai ir baras su užkandžiais.
Pradžia 6 vai. v., iki 11.45 vai.
Maloniai kviečiami vietos ir plačių apy

linkių lietuviai ir svečiai. Prašome suor- 
ganzuoti ekskursijų šiam parengimui 
iBradforde aplankyti. Bradfordo lietuviai 
neliko ir neliks Skolingi, lanko ir lankys su 
malonumu kitur parengimus.

Vyties Klubo Valdyba

DERBY
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Šiuo pranešama vietos ir apylinkės tau
tiečiams, kad rugsėjo 12 d. DBLS Derbio 
Skyrius rengia ekskursiją į Bradfordą, kur 
bus Tautos šventės minėjimas su plačia ir 
įdomia programa. Ekskursija išvyksta nuo 
„Duke Of York“ Hotel, Burton Rd., Derby. 
3 vai. p. p. punktualiai.

Norinčius ekskursijoje dalyvauti, pra
šom užsiregistruoti nedelsiant pas bet kurį 
Skyriaus Valdybos narį.

Sk. Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 12 d., 7 vai. vak.. DBLB Derbio 

Lietuvių Klubas Sales Room patalpose. 
Becket St., rengia Tautos šventės minėji
mą.

Programoje: kun. A. Gerybes paskaita ir 
meninė dalis, kurią išpildys Vainorienė iš 
Nottingham© ir Paruliai iš Londono.

D. L. Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
LAS Nottinghamo Skyrius rugsėjo 26 d. 

Ukrainiečių Klubo salėje. Bentick Rd., ren
gia

TAUTOS ŠVENTĖS 
minėjimą. Eus paskaita, programa, loteri
ja ir šokiai. Gros ukrainiečių orkestras.

Pradžia punktualiai 6.30 vai.
Įėjimo kaina 2/6.
Kviečiame visus apsilankyti.

Skyriaus Valdyba

GLOUCESTERIS
PASIRUOŠIMAS LIETUVIŠKIEMS 

FILMAMS
Lietuvių Židinys iš Nottinghamo, vietos 

tautiečiams prašant, artimoje ateityje ža
da parodyti lietuviškų garsinių spalvotų 
************************************************************

Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų sukakties iškilmingas minėjimas Londone

įvyks rugsėjo 19 d., 7 vai. vakare, Sporto ir Socialiniame Klube.

Bus įdomi paskaita ir meninė programa.
DBLS Valdyba

************************************************************

filmų Gloucesterio. Stroudo ir kitų apylin
kių lietuviams bei jų bičiuliams. Tiksliau 
apie vietą, laiką žinios gaunamos pas Kaz. 
Stonaitį, 99 New Street, Gloucester, ir bus 
skelbiamos „Europos Lietuvyje“.

LIET. SODYBA
MEŠKERIOTOJU VARŽYBOS SODYBOJ

Rugsėjo 13 d., skmadienj, 3 vai. popiet, 
Lietuvių Sodyboje įvyksta meškeriotojų 
varžybos. Punktualiai 3 vai. p. p. pradeda
ma, meškeriojama iki 6 vai. Po to sėkmin- 
giausiems meškeriotojams bus įteiktos ati
tinkamos dovanos.

Norintieji dalyvauti šiose varžybose ir 
maloniai praleist sekmadienio popietę gra
žioje Sodybos aplinkumoje, prašomi užsi
rašyti Lietuvių Namų raštinėje ar pačioje 
Sodyboje.

SEZONO UŽBAIGIMAS SODYBOJE
Sezono užbaigimo balius šiais metais So

dyboje įvyks spalio 10 d. Šokiams gros ge
ra kapela, baras veiks iki 12 vai. nakties. 
Įėjimo mokestis 5 šil., įskaitant stiklą 
alaus ir užkandžius.

Taip pat tuo laiku — spalio 10 ir 11 die
nomis Sodyboje įvyks jaunimo kenferen- 
cija.

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARI

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

NAUJAUSIOS KNYGOS
Kun. Butkus — Tautų šventovėse. Kelio

nės įspūdžiai. Kaina £2. 3/6
B. Pūkelevičiūtė — Rugsėjo šeštadienis. 

Premijuotas romanas. £2. 3/6
A. Baronas — Išdžiūvusi lanka. Novelės. 

-------------£2. 0. 0
Vilniaus lietuvių liaudies dainose £2. 3/6 
Antroji banga ---------- £1. 11. 0

Lietuvių apysakos------- r— £1. 6. 0
A. Gerutis — LITHUANIA 700 YEARS

----------- £5. 5. 0
B. Raila Dialogas su lietuviais £3. 0. 6
Gintaras, tautiniai dirbiniai, tautiniai 

rūbai, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd., 

KEW-SURREY.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 13 d.. 12.30 

v. St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 20 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 27 d., 1 v. 

p. p.
LEICESTERIS — rugsėjo 13 d.. 12 vai.. Me

re Rd.
WOLVERHAMPTONAS — rugsėjo 13 d..

11 vai.. St. John's Square. Convent of 
Mercy.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 20 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

DERBY —= rugsėjo 20 d„ 11 val„ Bridge 
Gate. Po pamaldų metinis parapijiečių 
susirinkimas. Visi į jį maloniai kviečia 
mi.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 27 d.. 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

ECCLES — rugsėjo 13 d.. 12.15 vai.

PAIEŠKOJIMAI
Osis (Uosis) Antanas, sūnus Antano, gi

męs 1899 ar 1900 m. Lietuvoje, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

NE SĄJUNGOS, BET BENDRUOMENĖS 
„Europos Lietuvio“ Nr. 33 išspausdinta

me reportaže „XXI stovykla“ įsibrovė ne
maloni klaida: paskutiniosios skilties 10 ei
lutėje iš viršaus įrašyta DBLS pirmininkas 
sk. v. v. st. St. Kasparas.

Iš tikrųjų St. Kasparas yra ne DBLS, bet 
DBLB pirmininkas.

„Europos Lietuvio“ Nr. 34 išspausdinta, 
me D. L. Klubo Valdybos pranešimo apie 
Tautos šventės minėjimą tekste taip pat 
neteisingai vietoj DBLB Derbio Lietuvių 
Klubo išėjo DBLS Derbio Lietuvių Klubas.

Atsiprašome tų korektūros klaidų pa
liestuosius.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., (Vest Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
Baigiantis vasaros atostogoms. Notting

hamo Jaunimo Židinys suruošė 10 dienų 
stovyklėlę jaunimui. Atostogavo 12 jau
nuolių. Kiek teko patirti, visi jaunuoliai 
praleido laiką gražioje lietuviškoje ir dva
siškoje nuotaikoje. Prasidėjo stovykla pa
maldomis ir baigėsi pamaldomis. Po pa
maldų pasirodė jaunimas su menine prog
ramėle, kuri tikrai didelį įspūdį padarė 
žiūrovams. Per savaitę jaunuoliai išmoko 
tris lietuviškas dainas ir vieną anglišką, 
kurias išpildė labai gražiai. Buvo padekla
muoti keli eilėraščiai gražia lietuvių kalba.

Didžiausia padėka tenka kun. S. Matu
liui ir kun. A. Gerybai, kurie turi didelį pa
tyrimą su jaunimu.

Pabaigai tarė žodį Nottinghamo sk. pir
mininkas K. Bivainis, paminėdamas, kad 
jaunimas turėtų būti organizuojamas viso
se kolonijose, nes, turėdami tarp savęs jau
nimą. galėsime išlaikyti lietuvybę ir išvys
tyti lietuvišką veiklą šiame krašte. Auksi
niai žodžiai K. Bivainio! Visiems žinoma, 
kad tik kelios kolonijos turi jaunimą subū- 
rusios į grupeles ir dirba lietuvišką darbą, 
išpildo programas ir t. t. Daugelis kolonijų 
visiškai nesirūpina jaunimu. Kaimyninėj 
Nottinghamo kolonijoj teko matyti, kaip 
jaunimas išpildo lietuvišką programą. Tik
rai pasigėrėtina. Atrodo, kad visur yra pa
kankamai jaunimo, mokytojų, muzikų ir 
pritariančiųjų. Kodėl nesiimama iniciaty
vos organizuoti, tai ir neaišku. Juk sensta
me. daug iš mūsų tarpo jau yra mirę, o 
jaunimas nustumtas į šalį, nėra pratina
mas prie lietuviško darbo. Neužtenka to, 
kad mes. seniai, pasikalbame ar ką nors 
paminime. Turėtų būti pirmoje eilėje jun
giamas jaunimas, kad būtų kam perimti iš 
mūsų vadovavimą ir tęsti darbą. Į jauni
mo paruošimą turėtų atkreipti dėmesį sky
rių valdybos. Mes visi turime pritarti ir 
padėti visu kuo valdyboms, kad jaunimas 
būtų auklėjamas lietuviškoje dvasioje ir 
kad būtų kam perduoti ir tęsti lietuvišką 
darbą.

Turėtų visų kolonijų valdybos įsidėmėti 
K. Bivainio žodžius.

Stebėtojas

VOKIETIJA
XVII LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ
Šiemet ji įvyko liepos 19-26 d. d. Rotten- 

burgo vyskupijos katalikų akademijos na
muose Stuttgarte-Hohenheime.

Savaitės moderatoriumi buvo V. Natke
vičius, M. A. Dvasiniu patarnavimu rūpi
nosi kun. prof. dr. J. Jūraitis. Organizacinę 
komisiją sudarė pirmininkas kun. Br. Liu- 
binas ir nariai — O. Bartusevičienė jn. ir 
stud. M. Landas. Meniniais parengimais 
rūpinosi A. Grinienė.

Jau sekmadienį suvažiavo nemažas skai
čius Savaitės dalyvių. Vakare įvyko susi
pažinimo pobūvis, kurio metu kun. Br. Liu- 
binas pristatė kiekvieną dalyvį atskirai.

Rytojaus dieną (liepos 20 d.) pirmąsias 
mišias mažojoje Akademijos koplytėlėje 
koncelebravo prof. dr. Jūraitis su kun. Br. 
Liubinu. Dr. Jūraičio pamokslo tema — šių 
dienų ženklai. Pirmadienį, kaip ir vėliau 
kitomis dienomis, per pamaldas buvo gie
damos lietuviškos giesmės.

Po pusryčiu Stud. Savaitę atidarė V. 
Natkevičius, pabrėždamas kasmet ruošia
mų Savaičių tikslą — pratinti lietuvį vi
suomenininką j savo darbą žiūrėti rimtai, 
bet ne improvizuotai, ir būti lietuviškos in
teligentijos jungtimi.
Rvipolė visuomenė

Tokia tema Stud. Savaitės paskaitų cik
lą pradėjo sociologas dr. K. Čeginskas iš 
Uppsalos (Švedija). Jis nurodė, kad šiuo 
metu tėvynėje yra 3.129.000 gyventojų, iš 
kurių 1.572.000 gyvena miestuose, arba 
50,2%. Vadinasi, miestiečių yra 15.000 dau
giau nei kaimiečių. Prelegentas konstata
vo. kad miestų augimo santykis yra toks: 
1959 m. miestiečių Lietuvoje buvo 38,6% 
visų gyventojų. 1965 m. — 43,8%, 1970 m. 
— 50.2%. Taigi vėlesniu laikotarpiu šis au
gimas spartėja; kaimas tuo pačiu laikotar
piu dar greičiau mažėja. Sociologiniu po
žiūriu betgi tik ten paprastai kalbama apie 
miestietinę visuomenę, kur bent 60%. visų 
krašto gyventojų yra miestiečiai. Todėl 
Lietuvoje tenka kalbėti apie mišriąją vi
suomenę su dviem lygiais poliais — kai
miečiais ir miestiečiais.

Toliau paskaitininkas paaiškino, jog iš 
miestėjimo kyla kraštui tam tikrų pavojų: 
mieste akivaizdžiai mažėja gimimų skai
čiaus. dėl to dar 1962 metais tūkstančiui 
gyventojų teko 20 gimimų, o 1970 m. — tik 
17. Gal dėl miestėjimo didėja ištuokų skai
čius. ypač jaunų moterų. Apskritai vyras 
praranda pirmaujančią padėtį: ją paverčia 
miestėjanti moteris, kuri vyrą pralenkia 

išsilavinimu.
Su miestais auga pramonė. Lietuva bet

gi dar nėra pramoninės visuomenės kraš
tas, nes tokioje visuomenėje didesniąją da
lį dirbančiųjų sudaro tarnautojai, o tikra 
prasme darbininkų skaičius yra minima
lus. Lietuvoje gi dar labai persveria darbi
ninkai.

Diskusijose buvo pabrėžta, kad ir nepr. 
Lietuvoje pramonė buvo ugdoma. Jei kraš
tas nebūtų buvęs okupuotas, jis būtų iš
ugdęs savo pramonę daug sveikesniais pa
grindais. Išryškėjo visų kalbėtojų didelė 
meilė kaimui ir įtarimas, kad sovietai, ska
tindami miestų augimą, turi kurių nors 
slaptų tikslų, sakysim, krašto surusinimą.

Antrąją Stud. Savaitės paskaitą pirma
dienio vakare, tema
Lietuviškasis jaunimas JAV-bėse, 
skaitė Marija Saulaitytė. Pirmiausia ji per
davė JAV-bių Lietuvių bendruomenės 
švietimo tarybos, Lietuvių skautų sąjun
gos tarybos, brolio kun. Ant. Saulaičio ir

Zaparacko sveikinimus.
Savo paskaitoje ji padarė išsamų prane

šimą apie atskirų jaunimo organizacijų 
veiklą JAV-bėse. pabrėždama įtaką šitai 
veiklai 1966 m. įvykusio Jaunimo kongeso. 
Suminėjo, kad, pavyzdžiui, skautai kiek
vienais metais Amerikoje suruošia 25 sto
vyklas. kuriose dalyvauja apie 2.000 skau
tų. Ateitininkai turi išdirbę gerą veikimo 
techniką, turi ir gerų vadų. Neolituanai. 
šviesiečiai ir santariečiai daro jaunimui 
teigiamą įtaką.

Lietuvių parapijos, kurių JAV-bėse yra 
apie 120, ne visos pažangios gera prasme; 
kai kurios net trukdo jaunimo veiklą.

Didelės reikšmės jaunimo lietuviškam 
sąmonėjimui turi tautiniai šokiai, liaudies 
dainos, lituanistinės mokyklos, kurių yra 
43 su 310 mokytojų ir 3.000 mokinių. Tarp 
jaunimo yra kūrybingų talentų, ypač groži
nės literatūros ir dailės srity.

Paskaitininke padarė išvadą, jog vyksta 
jaunimo persilaužymas lietuvybės atžvil
giu. Pastaraisiais metais atsiranda vis dau
giau jaunuolių, pozityviai vertinančių lie
tuviškąjį identitetą. Kalbėtojai, dirbę tarp 
Amerikos jaunimo, diskusijų metu nurodė, 
jog iš pradžių į juos buvę žiūrima su 
užuojauta — tai esančios tuščios pastan
gos. Bet netrukus lietuvybė jaunime ėmė 
stiprėti. Įvyko lyg atgimimas. Prie to daug 
prisidėjo Dainavos ir Putnamo stovyklos.

Jaunimo metai stipriai paveikė Argenti
nos lietuvių jaunimą.

Antradienį šv. mišias koncelebravo 4 ku
nigai: prof. dr. J. Jūraitis iš Šveicarijos, 
dr. P. Celiešius iš JAV-bių, Br. Liubinas iš 
Vokietijos ir J. Margis iš Argentinos. Pir
masis pasakė pamokslą apie per didelį pri
sirišimą prie materialinių gėrybių ir aplei
dimą dvasinio pasaulio.
Tarp žydrojo ir juodojo romantizmo

lietuvių literatūrą nagrinėjo dr. J. Gri
nius liepos 21 d. Jis teigė, kad mūsų groži
nė literatūra, kaip ir visa literatūra pasau
ly, yra tam tikroje krizėje. Ši krizė kilo 
dėl to. kad moderniosios masių linksmini
mo priemonės, kaip kinas, televizija, atima 
daug funkcijų iš literatūros. Krizę pagili
no antihumanizmas Vakarų ir Rytų kraš
tuose. Konkrečiai — pinigas Vakaruose ir 
marksizmas Rytuose yra du lietuvių litera
tūros priešai. Mūsų literatūrą tėvynėje 
žlugdo komunistiniai biurokratai, pajung
dami ją klasių kovai, reikalaudami iš jos 
partiškumo ir liaudiškumo.

Tiesa, po Stalino mirties Chruščiovas su
teikė rašytojams kai kurių lengvatų. Lite- 
ratūron grįžo šiek tiek romantizmo, ji pa
gilėjo. Tokia padėtis tęsiasi iki šiol. Kon
krečiai minėdamas Justiną Marcinkevičių, 
randa jo dramose romantizmo žymių. Iš 
antros pusės, vis tiek oficialiai socialistinis 
realizmas lieka vienintelė leista literatūros 
kryptis. Dėl to kai kurie rašytojai turėjo 
savo kūriniams nukirpti romantizmo spar
nus. Taip įvyko su J. Grušu, kuris „Tėvo“ 
dramą nuromantino. padarydamas iš onto
loginės tiesos tiesą, kuri yra tik ekonomi
nių santykių išdava. Dėl to į padanges ke
liama Žemaitė, kurios talentas iš tikro yra 
ribotas.

Liūdnas stovis ir lietuvių literatūros Va
karuose, kur viešpatauja rinkos dėsnis pa- 
siūla-paklausa. Lietuvis rašytojas dėl to 
pasmerktas skurdui.

Lietuvių literatūrą Vakaruose žlugdo ir 
modernizmo vaikymasis. Modernizmu pa
skaitininkas supranta tą požiūrį į literatū
rą, kai iš jos reikalaujama vaizduoti ab
surdus ir nihilizmą, iškrypimus, nepripa
žįstant jokių idealų. Tai kvietimas j tamsią 
naktį be žiburių. Dėl to prelegentas šį ro
mantizmą vadina juoduoju. Jo atstovų 
emigracijoj randa vadinamosios neorna
mentuotos generacijos rašytojuose, prade
dant Alg. Mackum ir baigiant Kostu Ost
rausku. net Anatoliu Kairiu. Tuose rašyto
juose matyti bent tamsiojo romantizmo 
įtaka.

Bet ir tėvynėje kai kurie rašytojai, kaip 
Saja ir Grušas, prisiima juodojo romantiz
mo žymių, sukurdami naujoviškus roman
tiškus kūrinius. Prelegentas mano, jog ra
šytojai turėtų atsisakyti juodojo romantiz
mo ir grįžti prie žydrojo (įprastinio, seno
jo). kuris literatūroje atstovauja krikščio
niškajam humanizmui.

(Bus daugiau)

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
ROMUVOJE

šiemet vyko nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 
16 d. Stovyklos organizavimu rūpinosi 
VLB Tarybos referentas vaikų reikalams 
tėv. Alf. Bernatonis. Jai vadovavo Anni 
Boehm-Krutulytė ir kun. Viktoras Kalec- 
kis. Pirmąją savaitę talkino Elena ir Ričar
das Baliuliai bei Angelika Gaidelytė iš 
Hamburgo ir Elena Bradūnaitė iš JAV-bių. 
Antrą savaitę vaikučiais ir jų pramogomis 
rūpinosi Marytė Saulaitytė ir Kristina 
Butvydaitė iš JAV-bių, Algis Vitkus iš 
Schwetzingen© ir Marina Auderytė iš Ber
lyno. Pastaroji išbuvo iki pabaigos. Trečią 
savaitę iš Muencheno atvyko Petras Nevu- 
lis. Stovyklos ligonius visą laiką uoliai 
slaugė gail. sesuo Anne Jacqet iš Prancū
zijos.

Vaikučius sočiai ir skaniai maitino nuo
latinės Gimnazijos virėjos O. Bartusevičie
nė sr. ir Losanskienė. Joms talkino Ona 
Petrauskienė iš Hanau ir Petronėlė Ra- 
jauskienė iš Wuppertalio.

Romuvoje stovyklavo 82 vaikai: 40 ber
niukų ir 42 mergaitės. Tris savaites jie 
sportavo, ilsėjosi, pramogavo ir mokėsi lie
tuviškų dainų, šokių, eilėraščių, piešė ir 
dirbo įvairius darbelius bei žaidė. Buvo su
ruošta išvyka į Heppenheimo pilį. Karšto
mis dienomis popiet vaikai buvo vežami 
maudytis į Viernheimą. Kun. J. Dėdinas ir 
kun. V. Kaleckis vakarais rodė įvairius fil
mus. o kartais vyko šokiai.

Oficialus stovyklos uždarymas įvyko 
rugpjūčio 15 d. Vaikučių parsivežti atva
žiavo daug tėvų ir atsilankė nemaža sve
čių. 17 vai. Vasario 16 gimnazijos salėje di
rektorius V. Natkevičius supažindino sto
vyklaujančių vaikų tėvus su gimnazijos 
dabartine padėtimi, jos uždaviniais, darbu 
ir teikiama nauda, prašydamas tėvus pasi
naudoti šios mokyklos teikiamais patarna
vimais. Kun. J. Dėdinas parodė filmą iš 
kasdienio gimnazijos gyvenimo.

20 vai. įvyko iškilmingas vėliavos nulei
dimas. Berniukai ir mergaitės, apsirengę 
tautiškais drabužiais, su žibintais atžygia
vo prie vėliavos. Giedant tautos himną, iš 
lėto stiebu nusileido Lietuvos trispalvė. 
Stovyklos vadovas kun. V. Kaleckis pasa
kė atsisveikinimo kalbą. Visi stovyklaujan
tieji vaikai choru deklamavo „Lietuva 
brangi“. Tėv. Bernatonis padėkojo tėvams, 
kad atsiuntė savo vaikus į stovyklą, ir siū
lė vyresniuosius leisti į Vasario 16 gimna
ziją. Po paskutinės maldos sugiedota „Ma
rija, Marija“...

21 vai. visi stovyklautojai ir jų svečiai 
susirinko prie laužo, kuriam vadovavo Al
gis Vitkus. Čia mažieji parodė, ką jie per 
tris savaites išmoko. Programą paruošė A. 
Boehm-Krutulytė, padedant stud. Marinai 
Auderytei. Padainuotos 24 dainelės, pasa
kyta 12 eilėraščių, pašokta du tautiniai šo
kiai, baletas ir atliktas montažas „Lietu
va“. Tarpus tarp deklamacijų ir šokių ga
biai užpildė A. Vitkus, įtraukdamas į prog
ramą visus dalyvius. Vaikučiai deklamavo 
ir dainavo lietuviškai. Kai kurių dekla- 
muotojų tarsena gerokai šlubavo, bet visi 
parodė didelį uolumą, stengdamiesi nuga
lėti tėvų kalbos sunkumus.

Salėje buvo suruošta vaikų darbų ir pie
šinių paroda. Į stovyklos uždarymą atvy
kusioms tėvams ir svečiams pernakvoti 
Schwetzingeno lietuvių inžinerijos kuopa 
pastatė dvi palapines su 24 lovomis.

(VKV Inform.)

DAR ŠIEMET BUS PRADĖTAS STATYTI 
MOKINIŲ BENDRABUTIS

XVII Lietuviškųjų studijų savaitei pasi
baigus. tose pačiose patalpose tuoj popiet 
įvyko Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
narių susirinkimas. Dalyvavo 10 narių, ne
galėjo atvykti tik kun. J. Urdzė. Pirminin
kauti išrinktas dr. J. Norkaitis. sekreto
riauti — J. Barasas. Kuratorijos valdybos 
pirmininkas V. Natkevičius pranešė, kad 
tėv. Alf. Bernatonis pakviestas aukų rinki
mo vajaus naujo bendrabučio statybai ve
dėju. šiam parinkimui visi pritarė.

Liepos 10 d. Vasario 16 gimnazijoj įvyko 
Kuratorijos valdybos narių susitikimas su 
aukštaisiais vokiečių federalinės vidaus 
reikalų ministerijos pabėgėlių reikalams, 
Baden-Wuerttembergo krašto vyriausybės 
prezidiumo ir statybų priežiūros pareigū
nais — dr. Wolfrum, dr. Wogte ir kt. Jie 
užtikrino, kad šiemet federalinė ir krašto 
vyriausybės skirs bendrabučio statybai po 
70.000 DM. Priimti Kuratorijos pateiktieji 
planai. Sutarta statybą vykdyti trimis 
tarpsniais po 420.000 DM.

Tėv. Bernatonis pranešė, kad bendrabu
čio statybą remti pasižadėjo vadovaujan
tys Liet, katal. Bažnyčios ir visuomenės as
menys. Nutarta bendrabučio statybą pra
dėti šiemet. Priimtas Kuratorijos narių at
sišaukimas į visus laisvojo pasaulio lietu
vius. prašant remti naujojo bendrabučio 
statybą.

MAŽDAUG TIEK PAT
Čekoslovakijos informacijos ministe- 

ris. sako, nuvažiavo į Kiniją. Pabuvo jis 
ten kiek laiko, ir pagaliau jį priėmė pats 
Mao Cetungas. Kalbėjo jie apie šį ir tą. ir 
ministeris pagaliau paklausė:

— Kaip galvojate, kiek kiniečių yra prie
šingi tamstos režimui?

— Labai nedaug, — atsakė Mao. — Sa
kyčiau, kad nedaugiau kaip 14 milijonų. O 
kiek gali būti tokių čekoslovakų?

— Maždaug apie tiek pat.
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