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SIMAS KUDIRKA 
NUTEISTAS

Simo Kudirkos tragedija vėl užėmė lais
vojo pasaulio laikraščiuose daug vietos __
Vilniuje jis buvo nuteistas 10 metų ir bus 
laikomas griežtosios drausmės arba mirti
ninkų stovykloje. Kadangi bandymas pa
bėgti pagal sovietinius įstatymus laikomas 
valstybės išdavimu, tai išeitų, kad sprendi
mas yra galutinis ir negali būti apeliacijos.

Pastaruoju metu jis buvęs paskelbęs ba
do streiką, dėl to esąs sunykęs, nors buvęs 
prievarta maitinamas. Apie jo badavimą 
sužinojusi jo žmona, kuri S. Kudirką ap
lankiusi kalėjime.

Laikraščiai ryšium su tuo nežmonišku, 
žiauriu teismo sprendiniu kartoja S. Ku
dirkos bandymo pabėgti istorijos duomenis 
ir tai, kaip tas įvykis sukrėtė Jungtines 
Amerikos Valstybes. Neturime dar aiškes
nių duomenų iš Amerikos, kaip ten reaguo
jama į tokį sprendimą. Bet po ranka turi
me britų gegužės 28 d. „Daily Mail“, ku
riame išspausdintas to laikraščio bendra
darbio Robin Smyth pranešimas iš Vašing
tono, nupasakojąs sprendimą ir grįžtąs į S. 
Kudirkos pabėgimo istoriją, be kita ko, pa
vadintas „Žmogus, kuris sugėdino Ameri
ką, gavo 10 metų“. Tas pranešimas rodytų, 
kad JAV žinios apie sprendimą jau sklin
da ir visa biaurioji istorija iš naujo atgy
ja.

PASIBAISĖTINA

Pasibaigus Simo Kudirkos bylai, britų 
„The Daily Telegraph" gegužės 28 d. išsi
spausdino tokį vedamąjį, pavadintą „Bal
tic repression“:

„J. V. Pakrančių Apsaugos Tarnybos 
skandalingas nutarimas grąžinti rusams 
pabėgusį lietuvį jūrininką susilaukė vakar 
atgarsio sovietiniame teisme. Tas žmogus, 
Simas Kudirka, buvo nuteistas 10 metų ka
lėjimo už tai, kad jis norėjo Amerikos Pa
krančių kuteryje pasiekti laisvės. Pabrėžti 
tam, kad išdavimu vadinamas nusikalti
mas yra bandyti pabėgti iš Sov. Sąjungos 
ar kitus skatinti tam, yra Rygos teismas, 
pasmerkęs keturis žydus įvairiomis baus
mėmis kalėti, kaip priedas prie Leningra
do vadinamosios lėktuvą norėjusių pagrob
ti bylos. Visas jų nusikaltimas buvo tas, 
kad jie žiūrėjo į Izraelį ir rodė palankumą 
hebrajų kalbai, kaip savajai.

Judri laisvojo pasaulio žydų bendruome
nė pasirūpina, kad Rusijoje vykdomoji žy
dų atžvilgiu neteisybė nepraeitų nepaste
bėta, nors panašaus pobūdžio bylas aptar
nauja vien Tasso agentūra ir daromos vi
sokiausios kliūtys, kad tik nebūtų organi
zuojama teisinė gynyba. Tuo pačiu metu 
vykstanti lietuvio pabėgėlio byla yra pasi
baisėtinoje padėtyje, ir dar ypač įsidėmėti
na tai, kad amerikiečiai, kurių pasaulinė 
filosofija yra laisvė, ima ir padaro tokią ne
sąmonę. Kai kam mūsų Latvija, Lietuva 
ir Estija, tos trys Baltijos valstybės, kurias 
Antrojo pasaulinio karo metu prisijungė 
Rusija, yra vien vaiduokliškos valstybės: 
bet ne taip atrodo tų tautų nelaimingie
siems žmonėms, bent ne po tų masinių iš
vežimų ir 30 metų sovietinio valdymo.

Tie apgailėtini įvykiai gal pasitarnaus 
kaip įspėjimas Maltai, kur jau yra atvažia
vę trys sovietiniai laikraštininkai stebėti 
laisvų rinkimų toje saloje, kurią sovietinė 
Rusija geruoju ar bloguoju norėtų prisidė
ti prie tų valdų, kurias ji pasiėmė „Baltijo
je“. Tai, tarp kita ko, galėtų duoti medžia
gos prezidentui Anwarui Sadatui pagalvoti 
dėl prezidento Podgorno priminimo, kad 
yra reikalo „sustiprinti socializmą“. Ką no
rėtų Podgornas, kad egiptiečiai gintų? Ar 
kad veiktų pagal savo kodą agentai provo
katoriai, kad būtų uždarytos sienos, kad 

‘būtų ruošiamos bylos tiems, kurie peržen
gia jas? Arabų valstybių neturėtų klaidin
ti tai, kad šiuo metu sovietinis teisingumas 
bjauriai elgiasi su žydais, šitai juk gali pa
sikeisti.

ANTROJI MEDALIO PUSĖ

Mauritiaus, Kongo ir Alžyro vyriausy
bėms, kurios Lenino šimtmečio sukakties 
proga buvo jo garbei išleidusios pašto 
ženklus, Vlikas pasiuntė atitinkamus raš
tus. Prijungtas Eltos biuletenis anglų kal
ba, kuriame buvo nurodyta į „antrąją Le
nino medalio pusę". (ELTA)

RYŠIAI SU ĮSTAIGOMIS IR 
PAREIGŪNAIS

Amerikos Lietuvių Taryba išsiuntinėjo 
spaudai raštą, kuriame sakoma, kad lietu
viai turi vengti bet kokių ryšių su Sov. Są
jungos įstaigomis ir jų pareigūnais.

Privatūs, šeimyniški susitikinėjimai su 
tautiečiais iš Lietuvos leidžiami.

Pasisakoma taip pat ir prieš kvietimą i 
susirinkimus ar suvažiavimus bet kokio 
pareigūno ar atstovo iš Lietuvos.

DAR APIE LIETUVOS GYVENTOJUS
Maskvos pareigūnams baigus nagrinėti 

pagrindinius 1970 m. gyventojų surašymo 
rezultatus, duomenis apie Lietuvos gyven
tojus paskelbė Centrinės Statistikos pada
linys okup. Lietuvoje, šis pranešimas pa
skelbtas „Tiesos" gegužės 6 d. laidoje, 104 
nr.

Čia pateikiame tik svarbesnius duome
nis. Jie atrodo būdingi dabartinei padėčiai 
okup. Lietuvoje, jos buičiai.
Gyventojų didėjimas Lietuvos miestuose

Patikslintais duomenimis, Lietuvoje 1970 
m. sausio 15 d. gyventojų buvo 3.128.236. 
jų tarpe 1.467.950 vyrų ir 1.660.286 mote
rys. Per pastaruosius 11 metų, nuo 1959 m., 
žymiai padidėjo gyventojų skaičius mies
tuose. 1959 m. Lietuvos miestuose gyveno 
1.046.000 žmonių, o kaimuose — 1.665.000, 
ir santykis buvo 39 ir 61 proc., o 1970 m. 
miestuose jau gyveno 1.571.737 žmonės, o 
kaimuose — 1.556.499, arba santykis buvo 
50 prieš 49,9 proc.

Miestuose gyventojų skaičius per 11 me
tų padidėjo daugiau kaip puse milijono. 
Statistikos pareigūnų aiškinama, kad tai 
įvyko dėl natūralaus prieauglio, mechani
nio prieauglio, sukūrus naujas miesto tipo 
gyvenvietes, be to, išplėtus ir miestų ribas. 
Neaiškinama, bet aišku, kad Lietuvos 
miestų skaičiaus padidėjimui nemaža įta
kos turėjo ir rusų kolonizacija, jų elemen
to iš Rusijos plotų atgabenimas.
Apie 15 proc. senesnio bei senyvo amžiaus 
gyventojų

Gyventojų amžiaus kaitą liudija duome
nys apie jų amžių. Gimimų skaičiui Lietu
voje sumažėjus, vaikų iki 4 m. amžiaus 
procentais, palyginti su bendruoju gy
ventojų skaičiumi 1970 m., buvo 8,6 proc., 
tuo tarpu 1959 m. — 9,7 proc. Panašiai, pa
lyginus su 1959 m., su bendru gyventojų 
skaičiumi palyginus, sumažėjo ir kai ku-

PAŠAULYJE
— Milane (Italijoje) jaunas teisėjas iš

teisino jauną vaikiną, kuris buvo apskųs
tas, kad piktžodžiauja — Dievo vardą be 
reikalo mini, bet kai „L'Osservatore Roma
no“ parašė, kad sprendimas neteisingas, tai 
prokuroras apeliavo, ir vaikinas buvo nu
baustas 80 svarų.

— Šoferis buvo nubaustas, nes britų 
įstaigų tyrimai parodė, kad jo kraujuje yra 
245 miligramai alkoholio, bet tas baudžia
masis, pasirodo, buvo pakankamai gudrus
— paleistas policijos, nuėjo pas gydytoją, 
kuris pripažino, kad kraujuje tėra 24,5 mi
ligramai alkoholio, o už tokį kiekį nebau
džiama.

— Houstono (Texaso, JAV) ligoninėje 
mirė 24 m. amžiaus Dolores Johnson, 8 pė
dų ir 2 inčių aukštumo, kaip spėjama, aukš
čiausia pasaulyje moteris.

— Liverpoolyje 69 m. amžiaus žmogus 2 
dienas išbuvo sugedusiame namų keltuve, 
kol prisišaukė pagalbos.

— Egipto laikraščio „Al Ahram“ tvirti
nimu, dykumų arklys, kurio beduinas sa
vininkas mirė, nuėjo į kalvas, šoko žemyn 
ant uolų ir užsimušė!

— Los Angeles (JAV) gyventojas nuėjo 
į pinigus skolinantį biurą, pasiskolino 25 
dolerius ir užstato paliko automobilį, pa
žadėdamas grįžti po 6 mėn., sumokėti sko
lą ir pusantro dolerio palūkanų, o vieti
niam laikraščiui jis pareiškė, kad niekur 
kitur už tokią mažą sumą, pusantro dole
rio, jis negalėtų palikti automobilio.

— Turkijos teroristai nužudė pagrobtąjį 
Izraelio konsulą.

— New Yorke, be kita ko, vyksta dvi lė
lių parodos vaikams, kurių viena pavadin
ta „Dramblys niekada neužmiršta“, o kita
— ,,Bimbo, užmaršusis dramblys“.

— Suvalstybintieji Britanijos geležinke
liai, vis nurodomi kaip visokių nuostolių 
pavyzdys, praeitais metais, nepaisant paki
lusių atlyginimų ir įvairių specialių išlai
dų, davė beveik 9 ir pusę milijonų svarų 
pelno.

— Sherwoodo zoologijos sode nudvėsė 
strausienė, ir skrodimas pardė, kad ji buvo 
prarijusi 3 metalinius automobiliukus, ke
letą žaislinių kareiviukų, 6 naujus pensus, 
1 trijų senųjų pensų monetą, pustuzinį sa
gų ir visokių metalinių smulkmenų, dėl to 
buvo iškviesti kariuomenės inžinieriai pa
tikrinti detektorium jos vyro, pono strauso, 
bet tas instrumentas parodė, kad jis tokių 
dalykų nerijo.

— San Francisce (JAV) už rekordinę 
2.080 svarų sumą buvo varžytynėse par
duotas butelys 125 m. senumo prancūziško 
vyno Chateau Lafitte.

— Egipto prez. Sadatas norėjęs važinėti 
36 tūkstančius dolerių kaštavusiu neper
šaunamu Mercedes automobiliu, kurį bu
vo sau nusipirkęs Nasseras, jis prašęs Nas- 
sero šeimą perleisti jam, bet po nemalo
naus ginčo buvusio prezidento sūnus Cha- 
lidas savaip išsprendęs tą reikalą — aplie- 
jęs brangųjį automobilį benzinu ir supleš

kinęs.

rios jaunimo grupės (16-19, 20-24, ir 25- 
29 m.).

Pažvelgę tik į vieną jaunimo grupę, tarp 
10 ir 19 m. amžiaus, matysime, kad jo Lie
tuvoje 1970 m. buvo 516.200, arba 16,5 proc. 
viso jaunimo.

Būdingas vyresnio amžiaus gyventojų 
skaičiaus didėjimas. Jis ypač ryškus gy
ventojų per 60 m. amžiaus grupėje. Žmo
nių 60-69 m. amžiaus 1970 m. buvo 279.500, 
arba 8,9 proc. visų gyventojų 1970 m.

70 metų ir vyresnių buvo 187.900, arba 
6.0 proc. Šios abi „vyresniųjų piliečių" gru
pės 1970 m. sudarė 14,9 proc., o 1959 m. jų 
buvo 11,9 proc., palyginti su bendru gyven
tojų skaičiumi.

Darbingo amžiaus (vyrų 16-59 m. ir mo
terų 16-54 m.) gyventojų Lietuvoje 1970 m. 
buvo 1.677.900, arba 53,6 proc. viso gyven
tojų skaičiaus.
Vyrų mažiau — „karų padarinys“, bet ir... 
pokario

Vyrų gyventojų procentas Lietuvoje 1970 
m. sudarė 46,9, moterų — 53,1. Iš pateiktų
jų duomenų matyti, kad iki 19 m. amžiaus 
vyrų gyventojų daugiau, tačiau jų skai
čius mažesnis negu moterų pradedant 20- 
24 m. amžiaus grupe. Jis ryškus ypač 45- 
49 m. amžiaus grupėje (vyrų — 74.900, mo
terų — 102.200) ir ypač senesnio amžiaus 
gyventojų grupėse, pvz., 70 m. amžiaus ir 
vyresnių gyventojų tarpe 1970 m. vyrų bu
vo 67.700, o moterų — 120.200. Vyrų ir mo
terų skaičiaus skirtumas laipsniškai ma
žėja. Skirtumas moterų naudai, teigiama, 
susidaręs, visų pirma, kaip karų padarinys. 
Tai teisinga iš dalies, nes nemažas vyrų 
skaičius nutrupėjo ir dėl kito, pokarinio 
„padarinio“ — pačios okupacijos sąlygų 
(deportacijos, nužudymai, naujokų ėmimas 
į kariuomenę ir kt.).

Mažiau susituokusių moterų
Iš susituokusių 16 ir vyresnio amžiaus 

1970 m. buvo: iš tūkstančio asmenų vyrų — 
706, moterų — 596. Skirtumas aiškinamas 
iš viso didesniu moterų gyventojų, kaip vy
rų, skaičiumi.

Būdinga, kad 16-19 m. amžiaus grupėje 
1970 m. susituokusių moterų iš vieno tūks
tančio buvo 57, bet vyrų — tik 11. Daugiau 
moterų ir 20-29 m. amž. grupėse.
5.000 neraštingų gyventojų Lietuvoje

Dabar paskelbta, kad raštingų 9-49 m. 
amžiaus gyventojų skaičius sudarė 99,7 
proc. 1970 m. surašymo metu neraštingų 
buvo rasta 5,1 tūkstančių žmonių (2,3 tūkst. 
vyrų ir 2,8 tūkst. moterų). Asmenų, turin
čių aukštąjį ir vidurinį (baigtą ir nebaig
tą) mokslą Lietuvoje 1970 m. buvo 978.200 
(1959 m. duomenimis jų anuomet buvo 
511.500).

Gyventojų, kurių išsilavinimas mažesnis 
už pradinį, skaičius nuo 34 proc., sumažėjo 
net iki 13 proc. Dar daug jaunimo neturi 
aštuonmečio išsilavinimo.

Moterų, turinčių aukštąjį ir vidurinį iš
silavinimą, skaičius dirbančių gyventojų 
tarpe yra didesnis negu vyrų.
Lietuvos gyventojai tautybėmis

Dabar paskelbta daugiau žinių apie vi
sas tautybes okup. Lietuvoje. Lietuvių skai
čius 1970 m. 2.507.000, arba 80,1 proc., ru
sų — 268.000 (8,6 proc.), lenkų — 240.000 
(7,7), gudų — 25.000 (0,8), žydų — 24.000 
(0,8), latvių —• 5.000 (0,2), totorių — 3.000 
(0,1), čigonų — 2.000 (0,1), kitų tautybių 
— 9.000 (0.1).

Lietuvių pasisakė gimtąja kalba laiką sa
vo tautybės kalbą — 99,5 proc., o 34,8 proc. 
pasisakė laisvai moką rusų kalbą ir 0,7 
proc. ir kitas Sovietų Sąjungos kalbas.

Ir šį kartą paskelbta, kad kitose Sovietų 
Sąjungos respublikose gyvena 158.000 lie
tuvių. Nutylėta, kur tie lietuviai gyvena, 
išskyrus pateiktąjį skaičių Latvijoje.
Vilniuje jau 42 proc. lietuvių

Verta atkreipti dėmesį į gyventojų bei 
tautybių skaičių didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose — Vilniuje, Kaune ir Klaipėdo
je.

Bendras gyventojų skaičius Vilniuje 1970 
m. sausio 15 d. siekė 372.100 (1959 m. jų 
buvo 236.100), Kaune — 305.100 (219.300) 
ir Klaipėdoje — 140.000 (89.000).

Lietuvių skaičiaus didėjimas ryškus Vil
niuje ir Klaipėdoje, o Kaune jis beveik pa
stovus. Lietuvių Vilniuje 1970 m. procen
tas. palyginti su bendru gyventojų skai
čiumi, buvo 42,8 (1959 m, — 33,6 proc.). 
Kaune tas procentas siekė 84,3 (1959 m. — 
82,0), Klaipėdoje — 60.8 (55,2 proc.).

Rusų skaičius sumažėjo visuose trijuo
se miestuose, tačiau vis tiek jų skaičius ne
mažas — Vilniuje jų 24,5, Kaune — 10,5, o 
Klaipėdoje — 30,9 proc. (Įdomu, kiek rusų 
gyvena kitose Lietuvos vietovėse, kur įkur
ta nauja pramonė. Tai vengiama skelbti. — 
Eltos Red.). Lenkai, aišku, daugiausia tel
kiasi Vilniuje, bet ir šiame mieste jų skai
čius mažėja — 1970 m. jie sudarė 18,3 proc. 
(1959 m. — 20 proc.). Kaune lenkų tėra 1 
proc., o Klaipėdoje — 0,7 proc.

Gudų su žydais daugiau Vilniuje, kaip 
Kaune ar Klaipėdoje. Gudų Vilniuje — 6.5 

proc., bet Kaune jų 0,8, tačiau Klaipėdoje 
jau 2.9 proc. Žydų daugiau Vilniuje ir Kau
ne (4,4 ir 1,4 proc.), visai nedaug Klaipėdo
je — 4.1 proc.. mažiau Vilniuje (3,5) ir 
Kaune (2,0) proc.

Daugiau kaip pusė milijono pensininkų
Paskutiniame skyriuje pateiktas gyven

tojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo lė
šų šaltinius.

Paaiškėjo, kad 1970 m. dirbančių asme
nų buvo suskaityta 1.540.400, arba 49,2 
proc. visų gyventojų, pensininkų 1970 m. 
buvo 530.000, stipendininkų — 55.300, vad. 
išlaikytinių (vaikų, pagyvenusių ir kt.) — 
1.126.800 (36,0 proc.), be to, asmenų, tu
rinčių kitus pragyvenimo šaltinius ir nenu- 
rodžiusių lėšų šaltinių, buvo rasta 11.600, 
arba 0.4 proc. (ELTA)

KRYŽIŲ NAIKINIMO SUKAKTIS

Šiemet suėjo 10 metų, kaip Lietuvoje bu
vo sunaikintas garsusis Kryžių kalnas 
Šiaulių-Meškuičių geležinkelio ruože.

„Draugas“ (JAV) rašo, kad 1961 m. ba
landžio 5 d. ankstų rytą mediniai kryžiai 
buvo sudeginti, mūriniai sudaužyti, o me
taliniai sulydinti.

Tuo metu Kryžių kalne buvo apie 3.000 
kryžių. Kryžius žmonės statę ir po karo, 
atsidėkodami kuo nors Dievui. Rašoma, 
kad net rusas lakūnas, išlikęs gyvas po 
avarijos, tenai pastatęs kryžių.

Kryžių kalne kryžių naikinimo metu 
Šiaulių rajono partijos sekretore tada bu
vusi Lietuvos komunistė Diržinskaitė- Pliu- 
šenko.

SEPTYNIOS dienos
Painformuojami rėmėjai

Amerikiečių „Newsweek“ rašo, kad ko- 
munistinė Kinija skubiai išsiuntinėjo spe
cialius pasiuntinius j tuos Azijos kraštus, 
kuriuose yra prokinietiškos komunistų gru
pės.

Tie pasiuntiniai turi joms išaiškinti, kaip 
reikia žiūrėti į pasikeitusius Kinijos-JAV 
santykius. Tie pagerėję santykiai nereiš
kia, kad bus neberemiamas tų kraštų revo
liucinis judėjimas.

Paleistas Siniavskis
Sov. Sąjungoje iš darbo stovyklos pa

leistas 1966 m. pradžioje 7 metams už sve
tur savo knygų spausdinimą nuteistasis 
Andrejus Siniavskis.

Nixono viltys
Prez. Nixonas reiškia viltį, kad iki šių 

metų galo JAV ir Sov. Sąjungai pasiseks 
susitarti dėl strateginių ginklų, o taip pat 
ir dėl pulti ir gintis skirtųjų raketų kiekio 
apribojimo.

Dolores Ibaruri
Atsidūrusi Sov. Sąjungoje, kai gen. Fran

ko perėmė Ispanijoje valdžią, pilietinio is
panų karo herojė Dolores Ibaruri, kitaip 
dar vadinama La Pasionaria, atsilaikiusi 
gyva net ir Stalino laikais, dabar, sulauku
si 75 m. amžiaus, buvo kaip maloni viešnia 
Jugoslavijoje, apdovanojo ją Rumunija, be 
to, ji veda flirtą su ta ispanų komunistų 
partijos dalim, kuri eina prieš Maskvą.

žuvo 78
Gegužės 23 d. sudužo jugoslavų keleivi

nis lėktuvas, žuvo 78 turistai ir įgula.

Minimieji ir neminimieji
Neseniai Maskvoje pasirodė knyga „So

vietinės užsienio politikos 1945-1970 m. is
torija“, kurioje jau nebeminimi buvęs Len
kijos komunistų vadas Gomulka, Albanijos 
Hoxha, Jugoslavijos Tito, Čekoslovakijos 
nei Dubčekas, nei Novotnys.

Čekoslovakijos dabartinis vadas Husa- 
kas minimas.

Podgornas Egipte
Neoficialaus vizito į Egiptą nuvažiavo 

Sov. Sąjungos aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Podgornas su didele delegacija.

Manoma, kad Sov. Sąjungos-Egipto san
tykiuose atsirado plyšys, kai prez. Sadatas 
apvalė savo vyriausybę ir partiją nuo jį nu
versti norėjusių suokalbininkų. Tas plyšys 
turi būti sutvarkytas.

Naujas žemės drebėjimas
Bingolo provincijoje Turkijoje įvyko že

mės drebėjimas. Žuvo daugiau kaip 1.000 
žmonių.

Už okupaciją — ačiū, ačiū!
Kai Čekoslovakijos komunistų partijos 

kongrese to krašto komunistų partijos va
das dr. Husakas pradėjo kalbėti apie 1968

PREMIJA K. BRADŪNUI

Liet. Rašytojų Draugijos premija už 1970 
m. išėjusį geriausią literatūrinį kūrinį pa
skirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą 
„Donelaičio kapas“.

Jau iš anksto buvo numatoma, kad pre
mija teks K. Bradūnui, nes kitos praeitais 
metais išėjusios knygos nebuvo aukšto ly
gio.

E. REVES PATARIMAS

Emery Reves, „Taikos anatomijos“ auto
rius, gyvenąs Prancūzijoje, parašė ir „N. 
Y. Times" gegužės 4 d. paskelbė įsidėmėti
ną laišką apie laisvo apsisprendimo teisę ir 
Jungt. Tautas. Jo nuomone, pasauly stebi
me kraujo praliejimą bei vargą dėl to, kad 
blogai suprantamas laisvo apsisprendimo 
dėsnis. Esą, per 25 metus J. Tautos rėmė 
pastangas spalvotųjų tautų, kurios siekė 
nepriklausomybės, norėjo atsikratyti Vaka
rų baltųjų varžtų. Tačiau, jei baltųjų kraš
tai siekė pasinaudoti tuo laisvo apsispren
dimo dėsniu, tai J. Tautos ne tik tų siekių 
neparemdavo. bet, priešingai, rėmė mora
liniu bei politiniu požiūriu tautas, kurios 
kitas pavergdavo. Tai galėtų liudyti Čeko
slovakijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitos tautos. Autorius siūlo J. 
Tautoms, jau turinčioms 25 m. patyrimą, 
išaiškinti, kad laisvas apsisprendimas, at
rodo, naudotinas tik spalvotiesiems (neg
rams ir kt.), siekiantiems išsilaisvinti iš 
baltųjų varžtų, o baltieji, norėdami išsi
laisvinti iš kitų baltųjų vergijos, tokių tei
sių neturi. Reves nuomone, tai išsiaiškinus, 
nebebus progos kalbėti apie J. Tautų orga
nizaciją, kaip įtariamą vis labiau naudo
jant dviveidišką politiką. (ELTA) 

m okupaciją, visi delegatai sustojo ir ne
paliaudami plojo tų Varšuvos karinio pak
to kraštų vadams, kurie anuomet „išgelbė
jo“ Čekoslovakiją.

Be kita ko, dr. Husakas savo apžvalginia
me pranešime smarkiai puolęs pašalintąjį 
Čekoslovakijos komunistų vadą Dubčeką, 
kuris leidęs įsigalėti anarchijai.

Britai boikotuoja
Britų komunistų partija nutarė nesiųsti 

savo atstovų į Čekoslovakijos komunistų 
partijos kongresą dėl to, kad čekoslovakai 
išcenzūravo jų pasiruoštąją kalbą — išme
tė tą vietą, kurioje nepritariama okupaci
jai.

Kaltinimas žydams
Rygoje vyksta 4 žydų byla.
Jie kaltinami bendradarbiavimu su už

sienio sionistais, gaunamųjų iš užsienio 
siuntinių panaudojimu propagandinei veik
lai.

Apsišaudymas su aukomis
Indija skelbia, kad Pakistano daliniai bu

vo įsiveržę per sieną, apšaudę tą sritį ir lai
kinai užėmę dvi pasienio sargybvietes. Per 
48 valandas, kol vyko tos kautynės, Pakis
tanas netekęs žuvusiais 120 karių, Indija — 
30.

Teroristų veikla Ulsteryje
Teroristai Ulsteryje (Šiaurės Airijoje) 

susprogdino policijos būstinę, kurioje buvo 
įsikūręs ir kariuomenės štabas.

Vienas žuvo, 27 sužeisti.

Pasisekusi apgavystė
Australijos Quantas lėktuvų bendrovė 

išmokėjo 233 tūkstančius svarų apgavikui, 
kuris nurodė, kad skrendančiame lėktuve 
yra bomba, kuri sprogs, kai lėktuvas pa
sieks tam tikrą aukštį. Apgavyste patikė
ta, nes aerodrome buvo surasta jo nurody
toje vietoje užrakinta kita bomba.

Kelias valandas apie Sydnejaus miestą 
išskraidžiusiame lėktuve nebuvo surasta 
bomba.
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KUO SVARBUS MUSŲ TAUTAI 
BASANAVIČIUS?

Du „Europos Lietuvio“ bendradarbiai: G. 
I. Rimutis ir S. Kasparas, susiginčijo dėl 
Juozo Jurginio pažiūros j Basanavičių. Juo
zas Jurginis, Lietuvos komunistų partijos 
narys, „revoliucinio judėjimo dalyvis, Lie
tuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas“, 
yra pagarsėjęs kaip bolševikinės ideologi
jos istorikas. Jis Basanavičiaus raštų įžan
goje ir Knygoje „Istorija ir poezija“ paskel 
bė, kad Basanavičiaus pažiūra į tautą bu
vusi siaura, be socialinio ar socialistinio tu
rinio. S. Kasparas puolė ginti Jurginį, kac 
jis nevartoja žodžio socialistinis, o kalbėję 
tik apie socialinį turinį. Kaip ten bebūt, 
dėl tų žodžių' tikslaus pavartojimo, bet J 
Jurginis vis tiek degradavo Joną Basana
vičių į atsilikėlių rūšį, kurie tautą siaurai 
supranta. Dar daugiau, J. Jurginis, norėda 
mas tikruosius Basanavičiaus nuopelnu: 
nuvertinti, suranda naują garbing;: Basa 
navičiui rašytojo vardą. Ir autoritetinga: 
patvirtina: „Šis vardas jam priklauso“...

Apsidžiaugęs J. Jurginio literatūriniu iš
radimu, griebiausi patikrinti bolševikinėje 
„Lietuvių literatūros istorijoje“. Maniau 
kad ten rasiu Basanavičiaus kaip rašytoje 
portretą. Deja, nusivyliau, šios keturtomės 
istorijos II tome radau vos pusantro pusla
pio apie J. Basanavičių, tuo tarpu apie re
tai kam žinomą Bronių Vargšą — Laucevi
čių net 7 puslapiai. Apie Basanavičių čia 
tepasakyta, kad „jis buvo vienas iš žymes
niųjų lietuvių visuomenės veikėjų ir publi
cistų, padėjusių iškilti ir vystytis romanti
nei krypčiai XIX a. pabaigos lietuvių lite
ratūroje". Toliau eina trumputė biografija, 
kur nuslėpti pagrindiniai Basanavičiaus 
veiklos faktai. Labai trumpai tepaminima, 
kad Basanavičius „dalyvavo ir visuomeni
niame - politiniame gyvenime, pasireikšda- 
mas kaip buržuazinių liberalinių pažiūrų 
veikėjas“. Dėl to jis buvęs buržuazijos šlo
vinamas ir vadinamas tautos „patriarchu“ 
(kabutės paniekai bolševikų pavartotos). 
Jo asmenį, girdi, buržuazija dažnai panau
dodavusi savo reakcinei politikai prideng
ti. Taip mums Basanavičių vaizduoja bol
ševikinis literatūros istorikas B. Pranokus, 
išėjęs Maskvos politinę mokyklą. Jurginio 
Basanavičiaus portretas šiek tiek įdomes
nis, tačiau esmėje jis nesiskiria nuo B. 
Pranckaus. Jurginis tvirtina, kad „Į lietu
vių tautos istoriją J. Basanavičius įėjo ne 
kaip politinis veikėjas, lietuviškos buržua
zijos ideologas, o kaip labai produktyvus 
•kultūros darbuotojas, kaip istorinio ir folk
lorinio žanro raštų autorius, mokslo popu
liarintojas ir jo teikėjas“. Ir dėl to, anot 
Jurginio, Basanavičius nusipelnė visų pa
žangiųjų žmonių pagarbą. O kas tie pažan
gieji? Tai komunistai. Ar Basanavičius au
kojo visą savo gyvenimą mūsų tautai dėl 
Jurginio ir jo „pažangiųjų“ pagarbos?

Neliesdamas Jono Basanavičiaus įdomios 
biografijos, kurią objektyviai parašė prof. 
Vaclovas Biržiška „LE“, šiame straipsnyje 
noriu tik iškelti Basanavičiaus politinę 
veiklą, kuri bolševikų yra nuslepiama, ar
ba pridengiama kultūrininko ir mokslinin
ko skraiste. Mano giliu įsitikinimu, J. Ba
sanavičius pirmoje eilėje buvo politinis 
veikėjas. Iš pat jaunatvės jo nuolatinės pa
stangos ieškoti santykių su lietuviais, jo 
organizaciniai polinkiai rodo, kad jis buvo 
politikas. Jei mes savo istorijoje turime dar 
'kitą jo laikų milžiną V. Kudirką, tai Basa
navičiaus politinio įtaigingumo dėka. Ku
dirka, gerokai sulenkėjęs, atgimė tik Basa
navičiaus „Aušros“ įtakoje. V klasėje Ku
dirka, girdėdamas Basanavičių lietuviškai 
dainuojant, sakė, kad jis yra „komedijan- 
tas“, o vėliau, „Aušros“ pirmąjį numerį pa
skaitęs ir pamatęs Basanavičiaus pavardę, 
apie jį lietuviškai suriko: „Pranašas“. Vien 
V. Kudirkos grąžinimas mūsų tautai yra di

delis Basanavičiaus, kaip politiko, nuopel
nas.

Tačiau žymiausias J. Basanavičiaus po
litinis žygis yra „Aušros“ įsteigimas. Ne
manau čia nagrinėti tų ginčų, kas pirmasis 
„Aušrą" sugalvojo, bet yra istorinis fak
tas, kad Basanavičius yra „Aušros“ suma
nytojas ir pirmasis redaktorius. Prof. Vacį. 
Biržiška tvirtina, kad „be Basanavičiaus, 
greičiausiai. „Aušra" nebūtų galėjusi atsi
rasti, nes tuo metu jis buvo vienintelis lie
tuvis veikėjas, įgijęs jau tiek populiarumo 
lietuvių visuomenėje, kad galėjo prie ben
dro darbo pritraukti įvairių pažiūrų žmo
nių“. Nors Basanavičius negalėjo ilgai iš 
užsienio „Aušrą“ redaguoti, bet jis visą 
laiką rašė „Aušrai“ ir joje paskelbė apie 70 
mažesnių ar didesnių straipsnių. Niekas

STEPAS VIKIM AS

negali užginčyti, kad „Aušra“ Lietuvos po
litiniame gyvenime suvaidino didžiausią 
vaidmenį. Ji sužadino lietuvius mylėti sa
vo garbingą praeitį, kalbą, papročius, siek
ti šviesos, kultūros, savarankumo. Basana
vičius „Aušros" „priekalboje“ (prakalbo
je) paskelbė, kad „ir mes esame tokie pat 
žmonės ir norime visomis teisėmis, priklau
sančiomis visai žmonijai, lygiai su mūsų 
kaimynais naudotis“. O kokios tos teisės? 
Ai- ne politinės? Ir šiandien šis Basanavi
čiaus sakinys gali būti išeinamoji mūsų po
litinių reikalavimų bazė: mes norime nau
dotis demokratinės valstybės nepriklauso
mumo teise, kaip ir visa laisvoji demokra
tinė žmonija.

Kaip žinome, Basanavičius apie 25 m. gy
veno užsienyje, ilgiausiai Bulgarijoje, Jo 
pasitraukimas iš Rusijos buvo taip pat poli
tinis veiksmas. Jis neieškojo gardesnės 
duonos emigracijoje, bet daugiau laisvės ir 
savarankiškumo. Bulgarijoje jis priklausė 
demokratų partijai. Jis čia išgyveno ir po
litinį atentatą prieš jį. Bulgaras A. Manui
lovas, iškvietęs Basanavičių neva pas ligo
nį, jį peršovė dviem kulkomis, ši pasikėsi
nimo priežastis dar ir dabar nėra išaiškin
ta. Tačiau pats faktas rodo, kad Basanavi
čius kažkam buvo pavojingas politinis vei
kėjas. Gyvendamas Bulgarijoje, Basanavi
čius visą laiką dirbo Lietuvos naudai, jis 

DAKTARUI JONUI BASANAVIČIUI

Ilsėkis, kurs užžiebei Aušrą 
Tėvynės nakties glūdumoj, 
Ir kelią tautiečiams nušvietęs 
Tamsioj, ūkanotoj dienoj.

Ilsėkis pralaužęs ledus
Ir tautą drąsiai atgaivinęs.
Ilsėkis, seneli brangus, 
Gyvenęs tik labui tėvynės.

Tave tautos tėvu vadinam.
Tas vardas per amžius skambės, 
Kol širdys dar plaks mūs krūtinėj, 
Tol lūpos tave beminės.

Paminklą tu sau pastatei
Širdyje kiekvieno lietuvio,
Ir jis iš mūsų neišdils,
Kol teks mums kovoti dėl laisvės,

dėl būvio.

Ten raiteliai vieškeliais dunda 
Tamsioje mėnulio šviesoj.
Jie neša krauju įrašytąjį skundą 
Berželio tošelėj sausoj.

(Onai Vegnerienei jos dėdės rašytasis 
eilėraštis)

bandė slapta grįžti į Lietuvą ir galų gale 
grįžo.

1905 m. Basanavičiui ir kitiems politi
niams veikėjams kilo mintis sušaukti Vil
niuje lietuvių seimą. Jis parašė atsišauki
mą tuo reikalu į lietuvių tautą. Taip pat 
jis parašė memorandumą min. Vittei, kur 
išdėstė lietuvių politinius reikalavimus. 
Ten pat rusų valdžią painformavo apie tau
tinės demokratinės lietuvių partijos įsteigi
mą. Šie politiniai Basanavičiaus žygiai su
kėlė karštų aistrų, bet nepakenkė Vilniaus 
seimo sušaukimui. Didžiajame Vilniaus 
Seime Basanavičius buvo ne tik pirminin
kas, bet ir priešingų politinių krypčių mo
deratorius ir vienytojas. Vilniaus seimo rei
kalavimas Lietuvai politinės autonomijos 
buvo antrasis Basanavičiaus žingsnis į Lie
tuvos nepriklausomybę.

Vėliau Basanavičius aktyviai dalyvavo 
politinėje veikloje Vilniuje iki pat pirmojo 
pasaulinio karo. 1917 m. jis pirmininkavo 
lietuvių konferencijai, kuri sudarė Lietu
vių Tarybą ir išrinko jį tos tarybos nariu. 
Basanavičiaus politinio darbo vainikas — 
tai Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto 
pasirašymas. Šiuo aktu kartu su kitais pa
sirašiusiais jis realizavo ilgų metų kovos 
vaisius.

Basanavičius kaip politikas siekė atlikti 
savo gyvenimo misiją ir ją atliko. Po to ne
laimingai susiklostė tokios politinės sąly
gos. kad Basanavičius buvo lenkų okupuo
tame Vilniuje uždarytas kaip politinis be
laisvis. Ir jis nebegalėjo reikštis aktyvioje 
politikoje. Tačiau jis visų lietuvių, išski
riant komunistus, buvo laikomas Vilniaus 
laisvės sargybininku ir mūsų tautos Pa
triarchu. Basanavičius buvo mūsų tautinės 
ir valstybinės sąmonės atgaivintojas ir vie
nas iš valstybės atkūrėjų. Šiuo atžvilgiu 
Basanavičius prilygsta Mindaugui, Lietu
vos valstybės istoriniam įkūrėjui. Nuo Min
daugo iki šių dienų vyksta nepaliaujama 
lietuvių kova dėl Lietuvos valstybės ar šios 
valstybinės idėjos išsaugojimo, apgynimo 
ir realizavimo. Basanavičius buvo vienas iš 
šios kovos epochinių vadų. Šio nuopelno 
jam neatims nei Jurginis, nei kiti komunis
tiniai mūsų istorijos klastotojai. Tik nebū
kime naivūs ir nesileiskime, kad mus kas 
kompartiniais vertinimais apgaudinėtų.

DR. K. GRINIAUS LAIŠKAI
Liūtas Grinius renka savo tėvo buv. 

Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
laiškus, rankraščius, fotografijas ir kitą 
medžiagą savo tvarkomajam dr. K. Gri
niaus archyvui.

Taip pat jis praneša, kad stengiamasi 
dar šiais metais išleisti atskiru leidiniu 
dr. K. Griniaus laiškus.

STUDENTAI KANADOS LONDONE
„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad Lon

dono (Kanada) universitete šiais metais 
studijuoja 53 lietuviai.

Studentai susiorganizavo ir įkūrė veik
lų kultūrinį vienetą lietuviškiems reika
lams.

PR. NAUJOKAIČIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA

Rašytojas ir kritikas Pranas Naujokai
tis rašo 3-4 didelių tomų lietuvių literatū
ros istoriją.

Lėšas jai išleisti skirs JAV Lietuvių 
Fondas.

LAIMĖJIMAS KONKURSE

Jonas Brikis Montrealyje (Kanada) lai
mėjo pirmąją vietą prancūzų kalbos kon
kurse, kuriame dalyvavo 80 varžovų.

Paklaustas, kuria kalba kalbąs namuose, 
Jonas atsakė: lietuviškai.

Kovo mėn. L. E-nės Chicagos apygarda 
buvo suruošusi lituanistinių mokyklų 
jungtinį metinį koncertą.

Jame dalyvavo per tris šimtus mokslei
vių. Iš koncerto buvo matyti, kad jaunoji 
lietuvių karta daug dirba. Daugelis vaikų 
gražiai lietuviškai kalbėjo ir dainavo.

MIRĖ PRANAS KLEINAS

Gegužės 3 d. Čikagoje darbovietėje, ga
vęs širdies smūgį, mirė 60 m. amžiaus Pra
nas Kleinas.

Velionis gimė 1910 m. rugsėjo 21d. Vai
nute, Tauragės apskrityje. Buvo nevedęs. 
Lietuvoje liko dvi seserys ir brolis.

Paskutiniojo karo metu, kaip ir daugelis 
mūsų, besitraukdamas nuo fronto, pateko 
Vokietijon. Vėliau išvyko į Angliją ir gyve
no Rochdale, Lancashire, iš kur, berods, 
1964 metų vasarą persikėlė gyventi į Jung
tines Amerikos Valstybes ir apsigyveno 
pas draugus Čikagoje.

Čia priklausė Chicagos Anglijos lietuvių 
klubui ir Tauragės klubui. Dėl savo ra
maus būdo ir tvarkingo gyvenimo su visais 
gražiai sugyveno ir draugų bei pažįstamų 
buvo mėgiamas.

Šermenimis ir laidotuvėmis rūpinosi jo 
krikšto dukters Bernadetos tėvai, tai jo ar
timiausi draugai Feliksas ir Selma Janu- 
šai, taip pat anksčiau Anglijoje gyvenę.

L. Venckus

J. ŠVAISTUI-BALČIŪNUI 80 M.
AMŽIAUS

Los Angeles (JAV) gyvenančiam rašyto
jui Juozui švaistui-Balčiūnui suėjo 80 me
tų amžiaus.

Los Angeles lietuvių radijo programos 
klausytojai buvo supažindinti su rašytojo 
kūryba. Patsai rašytojas papasakojo atsi- 
minim ų.

Mūsiškis Nidos Knygų Klubas savo metu 
yra išleidęs jo knygą „Dangus debesyse“.

KONKURSAS ĮAMŽINTI KOVOTOJUI
Žurnalas „Karys“, norėdamas įamžinti 

lietuviškąjį „karį — kovotoją“, skelbia lite
ratūros konkursą.

Konkurso tematika — „lietuviai, kovo
jusieji už Lietuvos Laisvę ir Nepriklauso
mybę 1818 — 1919 metais“, taip pat kurie 
„vedė ir veda nelygią kovą su okupantu, 
o sugaudus trimitams ir vėl bus visų kovo
jančių gretų priešakyje“.

Konkurso simbolinė premija 100 dol. 
Siųsti kūrinius iki 1971 m. lapkričio 23 d.

PUSĖ PUSLAPIO KAŠUBOMS
„New York Times“ dienraštis gegužės 11 

d. paskyrė daugiau kaip pusę puslapio ap
rašyti menininkų skulpt. Vyt. ir Aleksan
dros Kašubų buto įrengimams New Yorke. 
Dienraštis, pateikęs tris buto nuotraukas, 
atkreipė dėmesį į Lietuvoje gimusių, kaip 
nurodyta, lietuvių menininkų sumanumą 
bei išradingumą. (ELTA)

NUOTRAUKOS IR ALBUMAS
Vlikas savo ruošiama jai knygai apie so

vietų ir nacių genocidą yra gavęs vertingų 
nuotraukų iš dailininko Z. Kolbos. Iš savo 
pusės Vlikas pritarė, be jokių piniginių įsi
pareigojimų, Kolbos rengiamam genocido 
albumui. (ELTA)

KOMITETAS PRIE MUZIEJAUS
Chicagoje prie Balzeko lietuvių kultūros 

muziejaus steigiamas komitetas, kuris stu
dijuos ir populiarins lietuvių kultūrą, isto
riją, kalbą, Lietuvos praeities ir dabarties 
kančias.

Muziejaus iniciatorius yra pats jo prezi
dentas S. Balzekas.

TRUKDOMOS MADRIDO LAIDOS
Patirta, kad iš Madrido perduodamos 

Vliko radijo programos dažnu atveju so
vietų trukdomos. (ELTA)

PAMINĖTAS P. ANDRIUŠIS

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos rytų 
Chicagos skyrius balandžio mėn. surengė 
literatūrinį minėjimą pernai mirusio rašy
tojo Pulgio Andriušio.

„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSAS

Praeitais metais niekas nelaimėjo tradi
cinio „Dirvos“ novelės konkurso.

Šiais metais tai geriausiai novelei „Dir
vos“ konkurso mecenatas S. Kašelionis ski
ria dvigubą sumą — 500 dol. Į jury komi
siją pakviesti kun. L. Andriekus, P. Jur
kus, P. Naujokaitis, P. Bagdas ir E. Čekie- 
nė.

APDOVANOTAS J. VALAITIS

Immigrant Service Chicagoje apdovano
jo diplomais kitur gimusius 12 atsižymėju
sius savo piliečius.

Jų tarpe apdovanotas ir dr. J. Valaitis.
Dr. J. Valaitis yra pasižymėjęs medicino

je moksliniais darbais, taip pat yra veik
lus ir lietuvių visuomenėje.

INOS NENORTIENĖS PARODA

Balandžio mėn. Chicagos Jaunimo Cent
re buvo suruošta Inos Nenortienės dailės 
darbų paroda.

Ina yra veikli skautininke ir savo pa
veikslais garsėja amerikiečių parodose.

JAUNASIS ARCHITEKTAS
Išlaikęs paskutiniuosius egzaminus, lietu

vis Adolfo Antonio Muszkiet (Mušketas) 
tapo vienu iš jauniausių Argentinos archi
tektų.

LIETUVIŠKAI NEUŽMIRŠO
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

baigęs 4 klases ir dirbęs JAV laivyno atsto
vybėje Kaune Pranas Kazlauskas, atvykęs 
į Argentiną, nuėjęs dirbti į ūkį ir negirdė
jęs lietuvių kalbos 40 metų.

Bet savo motinos kalbos Pranas Kaz
lauskas nepamiršo, nes per tą laiką prenu- 
meravosi ir skaitė „Argentinos Lietuvių 
Balsą“.

JEIGU JŪS SUPRASITE
Montrealyje (Kanadoje) atidaryta lietu

vių dailininkų R. Bukausko ir V. Remei
kos tapybos darbų paroda. Ją atidarė vie
tinis burmistras.

Atidaromoje kalboje B. Nagienė apie pa
rodoje išstatytuosius kūrinius, be kita ko, 
pasakė šitaip:

„Vytautas Remeika — koloristas. Lyriš
kas ir melancholiškas. Jo paveiksluose erd
vė kvėpuoja begaline paslaptinga daina, 
subtilia ir gryna šviesa. Atpažįstame tikrą
ją šiaurę, krantus, laivus“...

„Romas Bukauskas — tai žmogus, ku
ris kovoja ir nugali peisažą. Tai meninin
kas, kuris savo vitališka jėga išreiškia for
mų struktūrą, ją valdo kaip skulptorius“.

IŠLAIKYMAS DOLERIAIS
„Nepriklausomos Lietuvos“ žiniomis, 

Lietuvos diplomatinės tarnybos išlaikymas 
per metus kainuoja 120 tūkstančių dolerių.

DR. J. VIDŽIŪNAS VIETNAME
Chicagoje leidžiamasis marijonų „Lai

vas“ rašo, kad JAV gyvenąs dr. Juozas Vi
džiūnas savanoriškai atliko taikos misiją 
Pietų Vietname.

Dr. J. Vidžiūnas dirbo katalikų seserų iš
laikomoje ligoninėje, be to. nuolat lankė 
raupsuotųjų vaikų koloniją.
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Išeiname už vartų ir pamažu leidžiamės 
į pakalnę. Retkarčiais pažvelgiame į įlan
ką, už kurios pro eukaliptų, rododendrų ir 
palmių viršūnes mirga miestas, glamonėja
mas nuožulniai krintančių saulės spindu
lių. Staiga mums iš po koji; purptelia ba
landis.

— Moira, ar tu labiau mėgsti balandžius, 
ar žalčius?

— Na, ir klausimas. Kodėl?
— Kažkoks psichologas yra nustatęs, kad 

moterys, mėgstančios paukščius, yra leng
vabūdės ir nepastovios meilėje, o tos, ku
rios mėgsta žalčius, yra idealios žmonos, 
neturinčios papūgiško plepumo, nepažįs- 
tančios neištikimybės jausmo, tik visa bė
da, kad vyrui jos yra neatspėjama mįslė.

— Atvirai sakant, aš mėgstu žalčius.
Prieplaukoje jau randame laukiantį gar

laivį. Jis greit mus perkelia per įlanką, ir 
mes jau vėl mieste.

— O dabar, Moira, aš siūlau nueiti su 
•jnanimi į kiną ar teatrą, kuriame šį vaka
rą statomas baletas „Giselą“.

— Aš renkuosi baletą. Šis menas man 
truputį artimas. Aš pati kadaise norėjau 

pasidaryti balerina, bet likimas pasuko 
mano gyvenimą kita kryptimi.

— Gerai. Turėsime malonų vakarą.
Moira parvažiuoja namo persirengti. Su

sitariame susitikti teatro prieangy.
Aš dabar nuskubu į teatro kasą ir nuper

ku bilietus partery. Paskui parvykstu na
mo persirengti vakariniais drabužiais.

Apie pusę aštuntos susitinkame teatro 
prieangy. Moira apsirengusi tamsia sukne
le, pasipuošusi auksine grandinėle ant kak
lo ir dailaus darbo auskarais. Iš jos sklinda 
vos užuodžiamas kvepalų dvelksmas.

Pradeda rinktis puošni australiška pub
lika. Ušeretė mus nuveda į pirmąsias par
terio vietas — visai arti scenos. Atsisėdame 
ir šnekamės.

Netrukus atsidaro uždanga. Salę užtvin
do švelnūs muzikos garsai. Paskui į sceną 
išlekia dailios ir lengvos šokėjos. Man la

biausiai patinka ta, kuri šoka Giselą, vaiz
duodama nemirtingos meilės istoriją.

— Algi, aš tau dėkinga, kad sugalvojai 
pakviesti mane į tokį puikų baletą.

— Aš irgi mėgstu „Giselą“. Baletas yra 
kilnus menas. Tai judesių poezija erdvėje. 
Dievas pradėjo pasaulį ne kuo kitu, o tik 
judesiu, ir nuo to laiko sukasi žemė, plane
tos, žvaigždynai ir visi kiti dangaus kūnai, 
išmesti iš erdvės.

— Aš gailiuos, kad nepasidariau baleri
na. Tada gal ir aš būčiau galėjusi taip šok
ti, kaip Margot Fonteyn šio vakaro „Gise- 
loje".

— O kas jums sukliudė pasidaryti bale
rina?

— Likimas, sulaužęs man koją dirbtinio 
ledo čiuožykloje. Nors koja vėliau gerai 
sugijo, bet mano tėvai po to griežtai už
draudė lankyti baleto studiją.

— Gaila: gyvenimas ne visada išeina 
taip, kaip nori.

— Aš ne kartą dėl savo likimo verkiau, 
žiūrėdama filmą „Invitation to the dance“, 
kur balerina pasireiškia visame savo meno 
tobulume.

Pasibaigus spektakliui, aš palydžiu Moi- 
rą iki tramvajaus. Atsisveikindama ji sa
ko:

— Ateinančio sekmadienio vakare, sep
tintą valandą, prašau atvykti pas mane į 
svečius. Aš gyvenu su motina.

— Ačiū, tikrai atvyksiu.
Po to ji mane pabučiuoja ir greitai įšoka 

į tramvajų. Aš apstulbstu. Negaliu suvok
ti, ar tai dėkingumo, ar meilės bučinys, nuo 
kurio man per visą kūną pereina malonus 
virpulys.

Aš nebesitveriu džiaugsmu, kuris dabar 
lydi mane per šykščiai apšviestą Sydnėjaus 
naktį.

Pirmadienio rytą linksmas darbuojuos 
ligoninės virtuvėje. Retkarčiais net užniū
niuoju kadaise išmoktą itališką dainelę „O 
sole mio“. Mano gerą nuotaiką pastebi še
fas:

— Tai kur vakar buvai, kad taip švyti 
džiaugsmu?

— Zoologijos sode. Norėjau pasižiūrėti 
flamingų.

— Kodėl flamingų, o ne kitokių paukš
čių?

— Aš mėgstu aristokratišką jų laikyse
ną.

— O ar matei karališkuosius erelius?
— Taip. Man patinka paukščiai, skrai

dantys viršum kalnų viršūnių, mėlynose 
padangėse: jie skatina žmogų kilti į aukš
tybes.

— Ar teko susipažinti su gražiaplunks- 
niais kazuarais?

— Aišku. Tik aš nemėgstu paukščių, 
lakstančių žeme, nors ir kažin kaip jie bū
tų gražūs.

Šefas nutyla ir įsigilina į sriubos virimą, 
o aš sau ir toliau niūniuoju „O sole mio“, 
rengdamas arbatą virtuvės tarnautojų pus
ryčiui. Ties manimi pasimaišo Antanas 
Ruigys ir sako:

— Na, kaip praleidai sekmadienį?
— Gerai. Turėjau pasimatymą.
— Ar su ta pačia, su kuria buvai koncer

te?
— Taip. O ką?
— Nieko. Tik gaila, kad ji australe. Ar 

tau ji patinka?
— Žinoma. Jos veido bruožai man pri

mena Leoniją, apie kurios žuvimą tau jau 
esu pasakojęs.

— Man atrodo, kad australių veidai pri
dengti kaukėmis, pro kurias negalima iš
skaityti sielos paslapčių.

— Gal tu ir teisus, taip sakydamas, bet 
mano mergaitė kitokia. Aš jos veido bruo
žus permatau ir už jų nieko blogo nerandu.

— Tik neapsirik, Algi.
— O kaip tau, Antanai, praėjo vakar die

na?
— Aš buvau su Juze Vingyte kine.
— Ji puiki mergina, Antanai.
— Aš tai žinau, bet kas iš to, kad ji la

biau žiūri į tave negu į mane.
Virtuvės darbuotojai jau sėdasi prie sta

lo pusryčiui. Aš nunešu jiems lėkštę pri
skrudintų duonos riekučių, o vidury stalo 
pastatau indą su karšta ir stipria arbata.

Visą dieną mano mintyse stovi Moiros 
vaizdas. Kaip nepastebimai ateina į žemę 
pavasaris su atsiskleidžiančiais kvapiais 
žiedais, taip nejuntamai smelkiasi į mano 
sielą meilė, kuri su kiekvienu pasimatymu 
didėja, kaip laužo liepsna, užmetus naują 
sausų malkų glėbį.
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Po Chicagos dangum LIETUVOJE
Mirtys ir nelaimės. Balandžio 25 d. Chi

cagos lietuviai išgirdo per TV ir radiją, 
kad Cheyenne, Wyo. valstijoje, lėktuvo 
nelaimėj su kitais lakūnais žuvo pik. Itn. 
Fabijonas Daužvardis, mūsų konsulo sū
nus. Jis buvo 41 m. amžiaus.

Gegužės 8 d. Gimimo parapijos bažny
čioj buvo atlaikytos iškilmingos gedulo pa
maldos, bažnyčioj netilpo žmonių.

Tą pačią dieną Chicagoje, netoli savo na
mų, buvo automobilio suvažinėtas mūsų ži
nomojo orkestro vedėjo Balio Pakšto sū
nus. Mašina jį vilko GO pėdų, jis buvo labai 
sužalotas, tik po trijų dienų atgavo sąmo
nę. Jis yra 13 metų amžiaus.

Šv. Kryžiaus ligoninėje po operacijos ne
beatsigavo mūsų žinomoji skautininke Juo- 
delytė-Urbutienė, vos 41 metų.

Dainų šventė. Sparčiai jau visi ruošiasi 
šit) metų didžiajam lietuvių suvažiavimui 
— Dainų šventei. Išklausysime vyresniųjų 
ir jaunųjų chorų. Išrinkti dirigentai, tik 
gaila, kad visi vyrai, juk mes Chicagoje tu
rime žymią muzikę A. Stephens.

Sukaktys. Lietuvių Radio Forumo prog
rama atšventė 3 m. sukaktį.

Ją įkūrė ir jai vadovauja inž. A. Rudis 
su ponia Marija. Jiems kainavo daugiau 
kaip 30 tūkst. dolerių ją išlaikyti. Progra
ma labai populiari.

Lietuvių televizija atšventė 5 metų su
kaktį. Nors gegužės 8 d. savaitgalis buvo 
pilnas parengimų, tačiau keletas šimtų rė
mėjų atvyko ir pakilia nuotaika atšventė 
tą sukaktį.

Ligos ir daktarai. Chicagos apylinkėje 
per praeitus metus nuo narkotikų mirė 169 
baltieji ir 107 juodieji. Vėžio liga labai bai
si, nes praeitais metais JAV mirė daugiau 
žmonių, negu II pas. kare žuvo frontuose. 
Įvairios mokslo įstaigos daro vis naujus 
išradimus, kaip vėžį pažaboti. Ypač daug 
rašoma, kad elektroniniais įtaisais bus ga
lima be operacijos vėžį kūne panaikinti. 
Mūsų lietuvių daktarų eilėje irgi yra pasi
žymėjusių šiame darbe. Neseniai buvo pa
gerbtas Chicagos Imigrantų Lygos dr. J. 
Valaitis, kuris, be pataloginio darbo ligo
ninėje, yra pasižymėjęs plaučių vėžio tyri
muose.

Nauja senelių globos įstaiga. Lietuvos 
Dukterų dr-ja nupirko nedidelį namą, ku
riame jau įrengė savo būstinę. Sumokėta 
didelė suma, bet pelno ji maža duos, todėl 
valdyba turės daug rūpintis, kad vėliau ga
lėtų įsigyti didesnę patalpą, o reikalingų 
globos lietuvių daugėja. Dabar draugija ap
tarnauja 40 nelaimingųjų.

Taip pat ALVUDO dr-ja nupirko antrą 
namą senelių prieglaudai. Nors žemės skly
pą ji turi įsigijusi, bet reikia daugiau kaip 
200 tūkst. dol. kapitalo.

Kada pasibaigs ši kova? Labai skaudu, 
kad Amerikoje reikia kovoti su katalikų 
Bažnyčios valdovais, kurie nesiskaito su 
lietuvių įsigytaisiais turtais ir tradicijomis.

Jau daug parapijų nuėjo į svetimas ran
kas. nė cento niekas už jas nepareikalauja, 

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)

Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2/2 jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis 
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

Tel. 01 739 8734.

o kiek sunkiai uždirbtų dolerių joms buvo 
iš širdies suaukota, kad lietuviškas žodis 
būtų bažnyčiose! Pristatė senieji lietuviai 
jų. o mes, jaunieji, nesugebame išlaikyti, 
nes esame toli nuo jų. Sunku ir išlaikyti, 
kaip, pavyzdžiui. Lietuvių šv. Kazimiero 
kapines. Kova dėl tradicijų ir nusavinimo 
eina ketvirti metai, ir kas nedaryta, o vis 
tiek negalima susikalbėti su kardinolu, ir 
tiek, jis daro savo. Nors dalelė laisvių at
gauta, tačiau raštiško sutikimo neduoda, 
vadinasi, kovotojai nustos kovoję, ir vėl 
sklypai bus svetimiems parduodami.

Nutarta gegužės 22 d. vėl surengti pikie- 
tus prie kard. Cody raštinės ir pasiųsti re
zoliucijas į Vašingtoną Vatikano įgalioti
niui. Žmonės pageidavo, kad būtų imamasi 
griežtesnės akcijos prieš diecezijos sauva
liavimą kapinėse ir sustabdyti tolimesnį jų 
išpardavinėjimą statybininkams, kurie no
ri didelius namus statyti kapinių žemėje, 
diecezija jau pardavė mokyklai žemės, nie
ko nesiklaususi.

Birželio įvairumai. Birželio 5-6 d. d. bus 
Čiurlionio ansamblio koncertas Marijos 
mokykloj, 12-13 d. d. įvyks Jaunimo centre 
30 metų lietuvių tautos sukilimo ir išvež
tųjų į Sibirą prisiminimas, kur iš New 
Yorko atvyks kalbėti dr. Kazickas. Visuo
menė rengiasi gausiai dalyvauti. Birželio 
20 d. Conrad Hilton šaunioj bankietų sa
lėj bus debiutančių banketas, kurį rengia 
Chicagos Moterų Klubas, ir jame dalyvaus 
6 mergaitės su įdomia programa. Tai yra 
garsusis Gintaro banketas, praktikuojamas 
jau 15 m. Birželio 6 d. gausiausia Donelai
čio Lituanistinė Mokykla rengia savo spor
to ir dainų šventę Marijonų ūkyje. Birželio 
mėn. ir Balfo piknikas, o liepos 11 d. Lietu
vių televizijos. Garsioji Dainų šventė lie
pos 4 d. Taigi lietuviškoji Chicaga turi 
prieš akis dar daug įdomių švenčių.

Pagerbti teisininkai. Lietuvių teisininkų 
dr-ja Šarkos restorane balandžio 25 d. pa
gerbė 75 m. sulaukusius teisininkus: kon. 
dr. P. Daužvardį, Kazį Juknj, Praną Kava
liūną ir Antaną Laucevičių.

Bal. Brazdžionis

HUMANIŠKUMO IŠIMTYS
Viename Lodzės (Lenkijoje) fabrike dar

bininkams buvo duota užpildyti anketa, ku
rioje, be kitų klausimų, buvo ir toks: „Ar 
humaniški, jūsų manymu, santykiai ga
mykloje?“

Viena darbininkė atsakė: „Negaliu skųs
tis. Pas mus viskas humaniška, išskyrus 
kadrų viršininką ir ventiliatorių“.

(Literatūra ir menas)

ŽIOVAUTI SVEIKA

Kalifornijos universiteto prof. dr. R. H. 
Barteltt Amerikos chirurgų konvencijoje 
pareiškė, kad žiovauti yra sveika.

Jo nuomone, žiovulys yra pati geriausia 
plaučių ventiliacija.

MIRE PROF. DZIDAS BUDRYS

Lietuvoje gegužės 15 d. mirė Mokslų aka
demijos narys prof. Dzidas Budrys (gimęs 
1903 m. gegužės 12 d. Paskynų kaime prie 
Jurbarko).

Universitete teisių fakulteto ekonomijos 
skyrių jis baigė 1927 m., universiteto siųs
tas Londone studijas gilino 1931-1932 m., o 
grįžęs dirbo universitete, 1938 m. įsigijo 
ekonomijos daktaro laipsnį.

1940 m. perkeliamas profesoriauti į Vil
nių. taip pat eina Lietuvos banko komisa
ro ir valstybės plano komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas sovietiniais laikais, 
išrenkamas 1941 m. įkurtosios Mokslų aka
demijos nariu. Po karo vadovauja akade
mijos ekonomikos institutui iki 1953 m., 
kartu profesoriaudamas Vilniaus universi
tete.

Po karo yra paskelbęs nemaža mokslinių 
straipsnių ir pranešimų iš savo srities, pa
rašęs su A. Buraču universitetiniam kur
sui veikalą „Šiuolaikinis kapitalizmas ir jo 
buržuazinės teorijos“, redagavęs mokslinių 
darbų žurnalą „Ekonomika“.

Euvo apdovanotas darbo raudonosios vė
liavos ordinu, medaliais ir garbės raštais.

LIETUVOS FIZIKAI UŽSIENIUOSE

Prancūzijoje surengtoje tarptautinėje fi
ziku, salono ir telūros specialistų, konferen
cijoje pranešima skaitys Vilniaus universi
teto prof. dr. J. Viščakas.

Į Bulgarijoje rengiamą tarptautinę foto- 
elektrinių reiškinių tyrinėjimo konferenci
ją su pranešimais išvyko Vilniaus univer
siteto fizikas doc. J. Vaitkus.

PASRUOJO KARPIAI

Pranešime iš Telšių „Tiesa“ rašo, kad 
Pasruojo žuvininkystės žuvų augintojai iš 
žiemos saugyklų karpius paleido ganytis į 
320 hektarų vandens baseiną.

Tuose tvenkiniuose šiemet žadama išau
ginti 120 tonų prekinės žuvies, 245 tūkstan
čius nestandartinių karpių ir 1 mil. 200 
tūkst. šiemetinukų.

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
O -ho-ho

Ponas Dunda užtiko mane darželyje. 
Vartelių dar nepravėręs, džiaugsmingai su
šuko:

— O-ho-ho!
— O-ho-ho, — atsakau į pasveikinimą ir 

laukiu tolimesnės įžangos. Laukti nereikė
jo.

— štai, kur užsikasė žmogelis! — jau pro 
vartelius įžengdamas vis taip pat entuzias
tiškai šaukia, išskėtęs rankas, lyg norėda
mas mane apglėbti.

— Neužsikasiau, tik rožę pasodinau, vie
ną kelmelį, matote, ne kiek čia tos vietos,
— noriu nukreipti, kur reikia.

— A-ha, vienturtę roželę žmogelis paso
dino ir vandenėliu palaisto, — lyg su ironi
ja patraukė.

— Arbata, — pataisiau.
— Arbatėle, cukreliu pasaldina ir piene

liu pabaltina? — aiškiai nepatikėjo.
— Taip, tai geriausias maistas, kaip man 

patarė žinovai, — paaiškinau.
—■ Patyrę autoritetai! Gerai, kad jie iš 

karto už atlapų susiima. Tegul sau pado
riai išsiaiškina. O tu, broleli, žiūrėk, kad 
po arbatos tavo vienturtei gali būti amen,
— autoritetingai patarė.

— Gąsdini mane, pone Dunda, — tik 
tarp kitko pasakiau ir tikrai jo patarimui 
nepatikėjau.

— Negąsdinu, tik norėčiau, kad darbas 
atneštų vaisių. Sodinkite rožes ir tulpes, 
puoškite miestą! Ar matei, gatves granito 
skeveldromis užverčia, tarp jų berželius 
sodina. Vadinasi, laipiokit, piliečai, tarp 
akmenų, samanomis apaugusių, arba, susė
dę į karštas kelnaites, žiūrėkit, tik gaila, 
kad viso Shipley Glen miesto vidury nepa
klos, nėra vietos. Čia ne Londonas, kur ga
li kaip reikiant išsitiesti!

Nors abejodamas pono Dundos nuoširdu
mu, turėjau pritarti:

— Tikrai gaila, būtų labai gražu...
— Tik blogai, kad paukščiai namus ap

sėdo. o gatvėse tamsi masė, — lyg šyptelė
jęs tarė ir. įsirėmęs rankas į šonus, tiesiai 
žiūri į mane.

— Kaip tai suprasti? — pasijaučiau ne
jaukiai.

— Žiūriu į tave ir stebiuosi, ar tik nebū
si, žmogeli, iš lokių giminės?

— Atsiprašau...
— Ee jokių atsiprašymų. Tik pamanyki

te, kai užsnūdai. Sodyboje prie senojo ma
lūno, tai dar nepabudai. Kaip lokys j savo 
laužą įlindai, miegi ir savo leteną čiulpi, o 
saulei pasirodžius, daržely pasikapstai, — 
visai mane suniekino. Turėjau šokti ir gin
tis:

— Atsiprašau, dirbu. Kasdieninę duoną 
užsidirbu.

— Niekai! Kasdien mums reikalinga kas 
nors šalia kasdieninės duonos! Badas mus 
sugrauš, užtrokšim. Dingsim be žymės, kad 
žmonės buvome. — ėmė iš naujo karščiuo
tis ponas Dunda, net jo rankoms daržely 
vietos trūksta.

— Bijau, ar galėčiau kuo pagelbėti, — 
tikrai nedrąsiai pasijaučiau.

KRAŠTOTYRININKU UŽDAVINIAI
Kultūros ministerijoje Vilniuje buvo su

kviestas Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos tarybos plenumas apsvarstyti 
draugijos uždavinius ir pagrindinių darbo 
krypčių, įgyvendinant partijos suvažiavimo 
nutarimus.

Suvažiavusiųjų pasisakymuose ir nutari
me kraštotyrininkų dėmesys, kaip rašo 
„Tiesa", kreipiamas į tai. kad būtina stip
rinti savo veiklos idėjinį poveikį, prisidėti 
prie komunistinio žmonių auklėjimo, mo
bilizuoti žmones partijos iškeltiems naujo
jo penkmečio uždaviniams įgyvendinti.

DAVĖ ŽODI
Daugiau kaip 85 tūkstančiai jaunųjų Lie

tuvos darbininkų ir žemdirbių, kaip rašo 
„Tiesa", davė žodį savo dienos normas 
įvykdyti 120-130 procentų, savaitės uždavi
nį atlikti per 4 dienas, penkmetį — per 4 
metus.

AKMUO ANT AKMENS
Sov. Sąjungoje pradedamas rodyti lietu

viškas meninis novelių filmas „Akmuo ant 
akmens“.

Filmas vaizduoja baudžiavos laikus Lie
tuvoje.

LAUREATAS R. KATILIUS
Didžiojo suomių kompozitoriaus Sibeli

jaus konkurse Helsinkyje lietuvis smuiki
ninkas Raimundas Katilius tapo laureatu.

R. Katilius muzikos mokėsi M. K. Čiur
lionio meno mokykloje ir Maskvoje.

PRIVILEGIJOS INVALIDAMS

Lietuvoje susisiekimo ministerija nuro
do, kad „Didžiojo Tėvynės“ karo invalidai, 
invalidai be abiejų rankų ar kojų ir invali
dai aklieji, Aklųjų draugijos nariai, gali 
naudotis nemokamai miesto autobusais.

Be to. kasmet nuo spalio 1 dienos iki 
gegužės 15 dienos invalidai, turintieji ant
spauduotus pažymėjimus, turi teisę važiuo
ti su 50 procentų nuolaida geležinkeliais.

— Nebijok! Nieko nekainuos! Lenciūgė
lį verkiant reikia pašokti. Rengiam subat- 
vakarį su programa, o šokėjų trūksta! — 
išdėstė per akimirksnį.

— Anksčiau per virvelę šokinėjau, bet 
dabar per slenkstį neperšoku. Jei dainuoti 
kviestumėte, taip pat atsiprašyčiau, per 
tiek laiko balso stygos nusiplovė, nebėra 
skambėjimo, — užbėgau už akių ponui 
Dundai.

— Dainininkų iš plačios apylinkės susi- 
graibom, bet suflerio pareigas tikrai galė
tum pasiimti. Mano vaikas eilėraštį dekla
muos, bet jis, supranti, kalbas sumaišo, ne
galiu jo vieno paleisti, — net nusilenkda
mas prašo.

— Tamstai pačiam kaip tik priderėtų...
— Ką, tamstele!? Negaliu, visuomenė už

sipultų. Žiūrėkite, šauktų, visa šeima į sce
ną lenda, kitiems neduoda pasireikšti!

— Jei taip, ir aš susilaikysiu, yra tinka
mesnių, — bandau atsikratyti bėdos.

— Na, dabar, nemaniau, kad esi toks rie
šutas. Džiaugiausi suradęs tave, o dabar 
šerius statai. Vieni dirba, o kiti — nieko. 
Girdėti nenori. Štai, vienas pavyzdys. Mū
sų klubo administratorius blynų prikepė. 
Nareliai blynelius su visais spirgais suval
gė, taukuotas lūpeles nusišluostė, alaus pu
tele nuplovė, o plačioji visuomenė nieko 
apie tai nežinojo. Žmogus dirba ir dar iš 
savo kišenės primoka, o nei ačiū, nei dė
kui. — piktinasi ponas Dunda.

— Aišku, padėka reikalinga, — prita
riau.

— Na, matai! — ir plojo ranka man per 
petį, net arbata išsilaistė, ir toliau tęsia:

— Paimkim, sakykim, mane patį. Laks
tau suprakaitavęs, liežuvį plėšau, nervus 
gadinu, supranti. Plati veikla turėtų būti 
pastebėta ir plačiai visuomenei, sakysim, 
per spaudą, kaip reikiant paskelbta. Juk 
apie save kaip ir netiktų visais varpais 
skambinti. Reikia, kad kas nors kitas vir
velę patrauktų. Ar teisybę sakau? — pri
mygtinai žiūri ir laukia.

— Aišku, visai teisingai, — turėjau nusi
leisti.

— Bravo! Vyras! Džiaugiuosi tave sura
dęs. ir nebesnausk. Ateik į klubo narių su
sirinkimą. Rekomenduosiu į valdžią. 
Plunksną pavaldai, išrinksim koresponden
tu. Toks rašytojas mums reikalingas. Ko
respondenciją parašysi. Plačiąją visuome
nę su mūsų veikla supažindinsi! — sugrie
bęs krato mano abi rankas, net žodelio ne
spėjau sumesti.

— Tai sutarta! Ir iki pasimatymo! — ir 
net šokte peršokęs vartelius šūkteli:

— Padirbėsim. O-ho-ho! — ir dingsta, 
kaip vėjas gatvės vingyje.

Nusišluostau prakaitą ir suvilgau ištroš
kusį gomurį likusia, nors ir šalta, arbata. 
Skaidriame danguje čirena mažytis taškas. 
Pasilenkęs žiūriu į rožę, aiškiai skleidžiasi 
jauni, žali lapeliai. O gal arbata ir nepa
kenks. Ir patenkintas automatiškai ištariu: 
— O-ho-ho!

A. Bučys

KALINAMIEJI STOVYKLOSE

„Aidai“ kovo mėn. numeryje rašo, kad 
Vokietijoje leidžiamasis rusų emigrantų 
mėnesinis žurnalas „Posiev“ duoda žinių 
apie lietuvius partizanus, kalinamus kon
centracijos stovykloje Mordovijos sovietų 
respublikoje.

Apie kalinius duodama tokios žinios: Ba
lys Gajauskas, buvęs filosofijos daktaras, 
dėstęs Jurbarko gimnazijoje ir dalyvavęs 
katalikų veikloje; Petras Paltarokas, karo 
metu vadovavęs Biržų. Joniškio ir Šiaulių 
apylinkėse veikusiems partizanams, ir Ba
lys Gajauskas, kuris, „Tiesos“ pranešimu, 
buvo nuteistas kartu su A. Kavaliausku, B. 
Pupelių, J. Steikūnu ir K. Širviu.

PARTIJOS NORAI
„Tiesos“ (V. 21) straipsnelyje „Kuo gy

vena sostinės įmonių komunistai“ apžvel
giami ir Vilniaus komunistų vadų pageida
vimai.

Antrasis Vilniaus komunistų partijos 
sekretorius V. Kojela savo įžanginėje kal
boje pageidavo kreipti dėmesį į „ideologi
nio darbo svarbą, būtinumą geriau organi
zuoti politinį masinį darbą, kad partinių ir 
komjaunimo organizacijų rengiamos prie
monės pasiektų kiekvieną žmogų ir skatin
tų jį geriau dirbti“.

PIONIERIŲ SKAIČIAI
„Tiesa“ rašo, kad šiuo metu Lietuvoje 

yra daugiau kaip 200 tūkstančių pionierių.
Lenino pionierių organizacijos centro 

valdyba paskelbė visiems pionieriams nau
ją maršą: „Visada pasiryžę“. Maršą suda
ro įvairios temos — „Į žinių šalį“, „Mano 
Tėvynė — TSRS“ ir kt.

Kitais metais pionieriai švęs savo 50 me
tų įsikūrimo jubiliejų.

PADĖKOJO
Vilniaus Dailės parodų rūmuose buvo su

rengta New Yorke gyvenančio dailininko 
Vytauto Igno kūrinių paroda — išstatyta 
apie šimtą paveikslų.

Parodos atidaryme dalyvavo ir patsai 
dailininkas V. Ignas.

V. Ignas nuoširdžiai padėkojo už šiltą su
tikimą. kaip rašo „Tiesa“.

OPTIMISTAI IR PESIMISTAI
Anglų kariniai ekspertai skirstomi į dvi 

grupes — optimistus ir pesimistus. Pesi
mistai mano, kad Anglijai sunaikinti už
tenka vienos vandenilinės bombos. Opti
mistai tvirtina, kad tam reikės dviejų, gal 
net trijų.

(Iš „Literatūra ir menas“)

NOJAUS ARKA IR MOČIUTĖ
Mažoji Marija žiūri į savo močiutę ir 

klausia:
— Močiute, tu buvai Nojaus arkoje?
— Žinoma, ne, mažyte.
— Bet kaip tu išlikai gyva? — nustebo 

mergaitė.
(iš „Draugo“)

TUŠTYBĖS
Šiais laikais daug kas sako, kad didžiau

sias rūpestis asmeniškame gyvenime — 
žmonos pasirinkimas ir vienintelis tame pa
vojus — grožis, kurio dauguma vyrų daž
niausiai būna apvilti.

Mat, santuokoje, kur vienas ar abu (vy- 
■ras ir moteris) per daug vertina savo iš
vaizdą, daugiausia kenčia nuo vidujinės 
tuštumos. Mergaitė, kuri ieško sau tik gra
žaus vyro, ilgainiui nusivilia juo. O graži 
mergaitė dažnai mano, kad jos grožio ger
bimas esti meilė. Tokie žmonės nemoka 
duoti, jie dažniausiai būna egoistai ir lau
kia tik, kad būtų gerbiami, ir todėl nesu
randa laimės gyvenime, — sako Ur. Bucha
nan.

(„Draugas“)

ŠANTAŽAS
Sako, gydytojai, kurių žinioje yra paša

lintasis Lenkijos komunistų vadas Gomul
ka, paprašę padidinti jiems 30 procentų at
lyginimus.

Jeigu atlyginimai nebūsią pakelti, tai 
jie pasistengsią Gomulką išgydyti.

NEIŠAIŠKINAMAS PAGIJIMAS
Tarptautinis gydytojų biuras Liurde 

paskelbė neišaiškinamą 1970 m. pagijimą.
Tas pagijimas priklauso italei Rossi, kuri 

ilgus metus sirgo džiova, bet, atvykusi į 
Liurdą 1969 m., staiga visai pasveiko.

IR VASARz), 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,

3, St. Dunstan's Gardens 
London W. 3 

TeL ACO 4374

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

Eccles, Manchester.
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Europos Liotuvių Kronika
LONDONAS

PAMALDOS VISŲ, VISIEMS IR UŽ 
VISUS

Londone birželio mėn. išvežimai ir per
sekiojimai Baltijos kraštuose bus paminėti 
pamaldomis.

D. Britanijos Ealtų Taryba ruošia tokias 
religines minėjimo iškilmes birželio 12 d. 
St. Martin-in-the Fields bažnyčioje, kuri 
yra Trafalgar Square, London W. C. 2. Pra
džia 7 vai. vakare.

Pamaldose dalyvaus visų trijų tautybių 
ir visų jų religijų dvasiškiai, o lietuviai te 
proga maldoje prisimins savo kankinį Si
mą Kudirką. Dėl to visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

IGNO GILIO LAIDOTUVĖS

Gegužės 26 d. Bethnal Green ligoninėjt 
Londone mirė Ignas Gilys.

Velionies palaikai bus laidojami iš Lietu
vių bažnyčios Londone ketvirtadienį, bir
želio 3 d., 9 vai. ryto.

PARAPIJOS JONINIŲ VAKARAS

Rengiamas birželio 26 d. Sporto ir Socia
linio klubo salėje.

PARAPIJOS IŠVYKA Į PAJŪRĮ
Liepos 4 d., sekmadienį, parapijos išvyka 

j pajūrį. Pramatyta Margate. Kent.

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DELS Coventrio Skyriaus Valdyba 
želio 26 d., šeštadienį, 7 vai. vak„ Lenkų 
klubo salėje. Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių vakarą.

Šokiams iki 1 vai. ryto gros geras or
kestras, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašom gausiai 
atsilankyti — praleisite linksmai laiką.

Skyriaus Valdyba

bir-

MANCHESTERIS
DEVINTINĖSE

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė arba De
vintinės šiemet yra birželio 10 d., ketvirta
dienį. Lietuvių Židinyje šv. Mišios su bir
želinėmis pamaldomis bus 8 vai. vakare.

SUKAKTIS

Birželio 13 d., 12.30 vai., šv. Patriko baž
nyčioje, London Rd., bus neeilinės liet, pa
maldos. Jų metu čia bus atžymėta kapelio
no kun. Jono Kuzmickio 35 metų kunigys
tės sukaktis. Pamaldas laikys sukaktinin- 
kas drauge su vietos liet, kunigais.

Visus maloniai kviečiame tuo metu telk
tis maldai už sukaktininko laidos nukan- 
kintus-mirusius, gyvus kunigus ir krikščio
niškos Lietuvos ateitį.

Kun. S. Matulis, M. I. C.

įsijautimas žavėjo visus. Vyresniesiems jos 
kūrinėlis „Senatvė" net rūpestėlio suteikė.

Mūsų tarpe gyvenąs labai kuklutis A. 
Paškauskas, pasirodo, galįs labai maironiš- 
kai parašyti. Jo eilėraščiai „Lietuvaitė“, 
„Mano pėdos", gražiai Motuzo skaitomi, ne
vienam sukėlė ilgesio jausmus.

Bradfordiškis A. Bučys mūsų tarpe pasi
rodė pirmą kartą. Pats autorius perskaitė 
ištisą eilę savo kūrinėlių. Gana originalus, 
reikalo žodžiuose nevyniojąs: keletas eilu
čių, ir visiems aišku kaip dieną.

Rašyt, kun. J. Kuzmickis mūsų tarpe ne
be pirmas kartas, bet visuomet išeinąs su 
kažkuo nauja, o vis apie gilią meilę tėvy
nei ir kenčiantį lietuvį. Graži ir taisyklinga 
tarsena bei temos įvairumas darė visiems 
įspūdį.

Paskutinis išėjo rašyt. R. Spalis. Tai vie
nas mūsų tarpe produktingiausių ir net ne
pakartojamas kūrėjas. Jau aštuonios jo 
knygos lanko viso laisvojo pasaulio lietu
vius. Pasak jo, žmogaus gyvenimas, vie
noks ar kitoks, remiasi jo praeitimi. Tai ir 
įo veikalai ir pradedami nuo mažyčio iki 
senatvės.

Rašytojas skaitė iš paskutinės knygos 
„Rezistencija“ labai dramatinę ir jaudinan
čią ištrauką, kurios nebaigimas mus verčia 
galvoti: kas gi toliau dėjosi?

Gausios katutės rašytojams, širdingos 
rengėji) dėkonės ir užbaigė mielą subuvi
mą.

Kultūrinio Ratelio bičiuliai, paremiant 
Klubo valdybai, vėliau su svečiais tęsė iš
kilmes pobūvyje. Moterų būrelio pirminin
kė O. Dainauskienė su savo valdyba padė
jo visas pastangas, kad vaišių stalas būtų 
puošnus ir skanus.

Namų šeimininkas Stankevičius visus 
sveikino ir prašė kuo dažniau tokius vaka
rus suruošti. Londoniškis inž. R. Baublys, 
kun. J. Kuzmickis, rašyt. R. Spalis pasakė 
nuoširdžių žodelių, kas visus dar labiau su
artino.

Garbė mūsų kuriantiems ir dėkingumas 
rengėjams!

— Lietuvių Namų vadovybė, sulaukusi 
šiltos ir saulėtos gegužės dienelės, suruošė 
bene pirmą kartą savo klubo narių vaiku
čiams pobūvį. Pilna tėvelių, pilna jaunųjų. 
Sode paruošti stalai su klubo šeimininkės 
Ivanauskienės ir jos talkininkių išmonin
gais 'užkandžiais. Jaunimas žaidė įvairiau
sius lauko žaidimus, šaukė valio savo pobū
vio globėjams, o visi džiaugėsi savo gražios 
lietuviškos šeimos tarpe.

— Visus mus jaudinančiai nuteikė, kai 
sužinojome, kad mūsų jaunuolė Birutė 
Podvoiskytė, niekieno neraginama, išlaikė 
puikiausiai vidurinės mergaičių mokyklos 
švietimo ministerijos nustatytus lietuvių 
kalbos egzaminus. Valio, jai!

D. Dainutis

ŠVEICARIJA
PROF. ALFREDAS SENNAS 

ŠVEICARIJOJE

BRADFORDAS
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Gegužės 22 d. susirinkime DBLS Brad
ford© skyrius išsirinko tokios sudėties val
dybą: pirmininkas ir sekretorius A. Traš
ka, kultūrinių reikalų vadovas A. Bučys. 
kasininkas J. Adomonis.

Buv. Pensilvanijos universiteto Filadel
fijoje germanų ir baltų bei slavų kalbų pro
fesorius Alfredas Sennas, ilgesnį laiką iš
buvęs Šveicarijoje, vadovavo lietuvių kal
bos kursui Fribourgo universitete. Gegu
žės mėn. profesorius laikė paskaitas apie 
lietuvių kalbos žodingumą ir darybą Ber
no ir Ciuricho universitetuose.

Berno universitete šiuo metu lietuvių 
kalbą dėsto doc. dr. J. P. Locher

VOKIETIJA
LEIQH

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PRIEŠKONGRESINIS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks birželio 5 
d., šeštadienį, 6 vai. p. p., Commercial Inn, 
Heath Rd., Ashton-in-Makerfield.

Visus narius ir apylinkių lietuvius malo
niai prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
mitetas birželio 12 d., šeštadienį, rengia 

išvežtųjų minėjimą
su šia programa:

4.30 vai. apeigos Mostono kapinėse prie 
lietuvių paminklinio kryžiaus, dalyvaujant 
organizacijoms su savo vėliavomis;

6 vai. paskaita ir meninė dalis Manches
terio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose.

Visi maloniai kviečiami minėjime daly
vauti.

1971 m. liepos 25-31 dienomis įvyks 
prieškongresinis lietuvių jaunimo suvažia
vimas Vokietijoje, Ead Pyrmont kurorte 
(netoli Hannoverio), Ostheim namuose.

Didžiosios Britanijos ir Europos lietuvių 
jaunimas, numatąs sekančią vasarą aplan
kyti Vokietiją, kviečiamas šiame suvažia
vime dalyvauti. Tikslesnes informacijas 
gausite 15 suvažiavimo rengėjų — Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Sek
cijos, Į kurią visi suinteresuotieji prašomi 
kreiptis sekančiu adresu: Andrius Smitas, 
53 Bonn-Bad Godesberg 1, Annaberg Str. 
400, W. Germany.

MUENCIIENO JAUNIMAS PAGERBĖ 
MOTINĄ

Vokiečiai švenčia Motinos dieną gegužės 
mėnesio antrąjį sekmadienį. Lietuviai Vo
kietijoje ruošia įvairiai tokius minėjimus 
— vieni antrąjį, kiti pirmąjį sekmadienį. 
Miuncheniečiai paprastai laikosi lietuviš-- 
kos tradicijos ir mini Motinos dienų pirmą-

jį gegužės sekmadienį. Taigi šiais metais 
minėjimas įvyko gegužės 2 d.

Prieš minėjimą Apylinkės valdyba išlei
do specialų Motinos dienai skirtą biulete
nį. Jame pasisakė vaikai, jaunimas ir vy
resnieji — ką jie jaučia ir galvoja apie sa
vo motinas.

Vargo mokyklos vaikučiams mamytės la
bai geros, jie jas myli, nors ir gauna daž
nai „pylos“. Jie jaučiasi teisingai baudžia
mi. Vaikai taip pat mato ir stebisi motinos 
rūpes/iu ir globa. „Aš negalėčiau tiek dirb
ti ir aukotis, kaip mama“, pastebėjo 10 me
tų mergaitė. Per vieną šeštadieninę pamo
ką, rašant ir piešiant sveikinimus savo ma
mytėms, vienas 8 m. berniukas tiesiog iš
plėšė iš draugės jai skirtą tekstą, sakyda
mas: „Mamyte, aš noriu būti geras, kad tik 
tu būtum laiminga — man geriau tinka, 
nes aš esu nepaklusnus mamai ir pasisteng
siu bent Motinos dieną būti geras“...

Jaunimo santykis su motina nevienodas. 
Laimingiausi tie, kuriems motina yra vy
resnė draugė, bet ne autoritetas. Jei mama 
juos supranta arba bent bando suprasti, 
jei ji domisi dabartinio laiko problemomis, 
jei skiria daugiau laiko jaunimui — tai ir 
santykiai šeimoje geri. Bet kai kurie skun
džiasi, kad mamos tik autoritatyviai įsaki
nėja, nesupranta jų, neturi laiko ramiai 
išsišnekėti (ko jie pageidautų), kad jos vi
sai kitaip išauklėtos ir nesupranta, jog da
bar taip negalima gyventi, kaip prieš 30 
metų. Daugiausia nesusipratimų būna pasi
renkant draugus ir dėl vėlyvo grįžimo į na
mus. Bet ir jaunieji, be išimties, myli savo 
mamas ir nepaneigia joms kiekvienu atve
ju geros valios.

Vyresniesiems motina šventa... Geresnio 
žmogaus pasaulyje nėra. Lietuvoje motinos 
ir kaip asmenybės buvusios vertingesnės. 
Jos daugiau rūpinosi dvasinėmis vertybė
mis. rodė daugiau aukos dvasios negu da
bartinės mamos.

Motinų ir visų kitų džiaugsmui minėji
mą šiemet ėmėsi ruošti jaunimas ir vargo 
mokykla.

Mokinė Rita Pauliukevičiūtė dekoravo 
sceną Mue.-Ludwigsfelde, Caritas Jugend- 
heimo salėje. Ji buvo pasiryžusi ir dekora
cijas piešti, jei būtų kas suradęs tinkamą 
vaidinimą šiai progai. Ir vaidinti dauguma 
norėjo. Bet ne taip lengva surasti tinkamą 
ir pritaikomą sąlygoms vaidinimėlį.

Muencheno Apylinkės valdybos narys 
jaunimo reikalams stud. Petras Nevulis ati
darė minėjimą trumpu pasveikinimu, pa
kviesdamas sudainuoti „Pas močiutę au
gau“. Šis minėjimas esąs kuklus dėkingu
mo pareiškimas motinoms. Gražiai buvo 
apdovanotos motinos margaspalvėm puokš
telėm : sušokus „Sadutę“, pabaigoj iške
liant aukštai gėlių pintinę ir visiems smar
kiai plojant, mergaitės ir vaikučiai pabiro 
po salę, ieškodami, katra čia mama...

Programos vadovas stud. Nevulis per
skaitė stud. S. Boehmo paruoštą žodį moti
noms. Jis kritikavo Motinos dienos sub i z.- 
ninimą. Vieną dieną metuose esanti pigi 
pasiūla (klausimas, ar atpiginta?) dovanų 
ir gėlių. Labai patogiai nusiperki dovaną, 
padovanoji ją motinai ir tuo lyg jauties at
silyginęs už jos neatlyginamą meilę. Stud. 
Eoehmas klausia, ar jau praėjo tie laikai, 
kada būdavo rašomi romantiški eilėraščiai 
motinai? Nors šių dienų motina ir apribo
ja vaikų skaičių, bet ir dabar su motinos 
žodžiu siejama meilės, šilimos ir gyvybės 
sąvoka. Tai, ką iš motinos gauname, nemo
kame pakankamai įvertinti. Todėl Motinos 
dieną reiktų švęsti ne kartą metuose, bet 
kiekvieną dieną.

Po to visi jaunieji sudainavo pernai va
sarą iš Amerikos jaunimo išmoktą pavasa
rio dainą „čyru-vyru vyturiukas“. Ta pa
čia nuotaika vargo mokyklos vaikai — Auš
relė ir Mindaugėlis Skeberdžiai bei Ingė 
žagarinskaitė — padeklamavo G. Balsytės 
„Ir vėl pavasaris pražydo... šiandieną Mo
tinos diena!“ Vėl daina dviem balsais — M. 
Petrausko „Motus, motuše“, stud. Mečiui 
Landui akordeonu palydint.

Stud. Rudolfas Landas gražiai papasako
jo „Neringos“ padavimą iš tik ką išleistos 
dr. M. ir A. Anysų knygos „Žymios lietu
vės moterys“.

Pasigirsta iš plokštelės Ablėnaitės tyliai, 
paslaptingai įdainuotas „Motinos sapnas ir 
lopšinė“. Kaip kontrastas — labai tiko 
trankusis kubilas, šokių grupės „Ratuko“ 
nuotaikingai sušoktas.

Septyniametė A. Skeberdytė suvaidino 
„Kai paspaudžiu aš lėlytę, kai paerzinu šu
niuką... minu uodegą kačiukui“... ir t. t., 
— visi šaukia, draskos, loja... tik mama vis ! 
gera, nors dukrelė ir neklusni. Kadangi jos 
maža galvelė neišneša, iš kur toks mamos 
gerumas, tai vyresnė Ingė Žagarinskaitė 
paaiškina motinos meilės šventumą. Publi
kai patinka mažųjų vaidinimas.

Vėl pasigirsta jaunųjų daina „Per girią, 
girelę“. Jiems leido kiek pailsėti Kipras 
Petrauskas, iš Alfredo Hermano valdomo 
aparato padainuodamas atsisveikinimo su 
motina ariją (Kavaleria rustikana).

Didžiausio pasisekimo susilaukė mažųjų 
Skeberdukų šokis, pavaizduojantis, kaip šo
ka tėvelis su močiute.

Pagaliau petingi pjovėjai ir lieknos rin
kėjos susiporavo „Rugučių“ šokiui. Nuplo
vus derlių, natūraliai nuaidėjo „O, atsime
nu namelį aš gimtinį savo“.

Dar suprakaitavęs nuo „rugių plovimo“, 
pranešėjas Nevulis „užtraukė uždangą“, 
dėkodamas už aukas minėjimui Moterų 
klubui ir pavieniams aukotojams.

Dar paprašė žodžio Apylinkės pirminin
kas R. Hermanas. Širdy džiaugdamasis, 
kad bent vienas minėjimas praėjo be jo 
rūpesčio, jis padėkojo jauniesiems už tokį 
nuoširdų motinų pagerbimą.

Aišku, kad motinos šventė neapsiėjo be 
vaišių ir be jaukios, šeimyninės nuotaikos.

Prie stalo besišnekučiuodami su kaimy
nais ir su iš toliau atvykusiais svečiais, 
diskutavom, ar verta palaikyti Motinos die
nos minėjimų tradiciją. Juk jau pasigirsta 
balsų (daugiausia iš tų, kurie minėjimuose 
nedalyvauja!), kad viešai minėti motinas 
nėra prasmės, kad tai turinti būti tik šei
mos šventė.

Bet mačiusieji tokį nuoširdų jaunimo su
ruoštą minėjimą nė nebandė griauti tradi
cijos... Priešingai, vienas labai entuzias
tingai kalbėjo, kad Motinos dienos minėji
mas esąs pats gražiausias, plačiausiai vi
sus apimąs, į kurį sudedami gražiausi jaus
mai. šis minėjimas Muenchene davė pro
gos jaunimui ir kiekvienam pamąstyti ir 
pasisakyti apie motiną (ko privačiai jie 
tikriausiai nebūtų išdrįsę). O gal 'kai kam 
Motinos diena atvėrė plačiau širdį moti
nos meilei ir pastangoms... O gal ir kuriai 
nors mamytei buvo užminta ant mazolio...

Išvada: kam nepatinka, niekas neverčia 
eiti į minėjimus. Bet gausiai susirinkę da
lyviai ir parodytoji programa yra miun- 
cheniečiams geriausias rodiklis, kad Moti
nos diena minėtina.

MIRUSIEJI

19 d. Kryžkalnyje, Tauragės apskr..
1971 m. kovo 23 d. Hamburge.
a. Marija Kavolytė-Maškuvienė, gi-
1898 m. spalio 18 d. Baituose, Klaipė-

Koord. Komitetas
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A. Grinienė.

LITERATŪROS PARODA — VAKARAI

Balandžio 2-12 
der Begegnung“ 
munų - rusų - ukrainiečių ir vengrų pabė- 
čekų - estų - latvių - lenkų - lietuvių - ru
gelių per 25 m. Vokietijoje išleistosios kny
gos. Paroda buvo geriau lankoma negu vi
sos kitos buvusios parodos šiuose namuose. 
Ji buvo pristatyta per radiją ir televiziją.

Lietuviškos knygos, palyginus su kitomis, 
ypač su kaimynų latvių ir estų, yra gražiau 
išleistos, spalvingesnės, meniškais virše
liais. Parodą atidarant, „Freie Presse“ pir
mininkas W. Lenyk pažymėjo, kad per 5 
pirmuosius tremties metus lietuviai išleido 
daugiausia — 755 knygas! Latviai -— 719, 
ukrainiečiai 718, gudai 189. Laikraščių tuo 
metu daugiausia leido ukrainiečiai — 232; 
lietuviai antroj vietoj — 142, lenkai 125, 
gudai 42, estai 34. Nors per paskutiniu
osius 15 metų į užjūrį nusikėlęs knygų 
spausdinimas, bet visa kūrybinė jėga li
kusi Europoje.

Tarp keturių literatūros vakarų, kovo 26 
d. buvo skaitomi pabaltiečių kūriniai. Vo- 
kiškus vertimus skaitė PEN gen. sekr. K. 
M. Ruda. Kiekvienos tautybės atstovai 
skaitė po keletą pavyzdžių sava kalba. Iš 
lietuvių literatūros buvo parinkti šie au
toriai: A. Jasmantas, Maironis, Putinas, Ba
lys Sruoga. Lietuviškai skaitė V. Herma- 
naitė ir K. Pauliukevičiūtė.

Literatūros vakaro svečiai supažindinti 
su lietuvių kalba, literatūros charakteriu ir 
recituojamais autoriais.

Kai reikėjo šiam vakarui parinkti teks
tus, buvo sunkumų surasti geresnių verti
mų. Atrodo, broliai latviai su estais čia yra 
geresnėje padėtyje. Tai atėjo pats laikas 
susirūpinti stipriausių mūsų kūrinių gerais 
vertimais. Tai kas galėtų tai atlikti, žinant, 
jog gerai išversti, ypač poeziją, yra tikrai 
nelengva?

Visi literatūriniai vakarai Haus der Be
gegnung lakomi pavykę, kiekviena tautybė 
pasistengė jiems pasiruošti. Tai yra kilusi 
mintis tokius vakarus pratęsti.

Dėkojame dr. J. Griniui, paruošusiam 
lietuvių literatūros charakteristiką, ir jau
niesiems vertėjams dr. med. A. Laukaičiui, 
stud. K. Pauliukevičiūtei ir J. Vyšniaus
kaitei. Dėkojame ir į pabaltiečių literatū
ros vakarą gausiai susirinkusiems.

Parodai knygas paskolino O. Barasienė. 
J. ir A. Griniai, J. Kairys, J. Laukaitis, dr. 
R. Maerkl, dr. J. Sakalauskas, dr. A. Stru- 
ppe. Jiems visiems ir parodoj 3 dienas bu- 
dėjusiems Alfredui su Violeta Hermanams 
— visų mūsų nuoširdi padėka!

d. d. Miuncheno „Kaus 
buvo išstatytos bulgarų-

Vlada Žaliukienė, VLB Osnabruecko apy
linkės narė, mirė kovo 1 d. Koelne. Palaido
ta Vehrtes (netoli Osnabruecko) kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko, pamokslą pasakė 
ir gedulingas mišias su kun. P. Girčium 
koncelebravo kun. V. Šarka. Laidotuvėse 
dalyvavo daug vietos lietuvių ir kitatau
čių. Ant kapo sudėta apsčiai vainikų ir gė
lių. Liko 6 vaikai: Milda, Inga, Irena, Pra
nas, Romas ir Antanas. Visos dukros ište
kėjusios. Romas ir Antanas lanko Vasario 
16 gimnaziją. Velionė buvo gimusi 1919 m. 
sausio 19 d.

A. a. Stasys Paročka, gimęs 1913 m. gruo
džio 
mirė

A. 
muši
dos krašte, mirė 1971 m. balandžio 4 d. 
Geesthachte.

A. a. Artūras Ponelis mirė 1971. IV. 23 
Viernheime, buvo gimęs 1926. XII. 4 Dau
gailiuose, Klaipėdos krašte.

A. a. Renata Titliūtė-Bormienė mirė 
1971. V. 1 Hamburge, sulaukusi tik 29 me
tų amžiaus.
Šiemet švenčia 25 metų kunigystės 
jubiliejų Vokietijoje: kun. Vaclovas Šarka, 
kun. Bronius Liubinas, kun. Vladas Sala- 
viejus ir kun. Kazimieras-Justinas Vaišvi
las. Visi jubiliatai kviečiami švęsti į Ham
burgą 1971. VIII. 22.

A. a. Vlada Simonavičiūtė-Serapinienė- 
Žaliukienė, gimusi 1919 m. balandžio 25 d. 
Juodžiūnų kaime. Šimonių parapijoje, Pa
nevėžio apskrityje, mirė 1971 m. kovo 1 d. 
Koelne.

A. a. Marija Mikutaitė-Manglickienė, gi
musi 1872 m. gruodžio 31 d. Užkulnių kai
me, Pagėgių valsčiuje, mirė 1971 m. kovo 1 
d. Geesthachto senelių prieglaudoje.

A. a. Justas Nevardauskas, gimęs 1919 
m. liepos 17 d. Grinkiškyje, mirė 1971.1.17 
Heidelberg-Rohrbach.

A. a. Erich Mrongowius (Erikas Mrongo- 
vius), gimęs 1894 m. balandžio 20 d. Tabo- 
riškių dvare, Marijampolės apskrityje, mo
kęsis Marijampolėje ir Vokietijoje, tarna
vęs vokiečių kariuomenėje savanoriu, iki 
1941 m. gyvenęs savo dvare Taboriškiuose, 
paskiau repatrijavęs, karo metu vėl grįžęs 
į Lietuvą ir dirbęs gen. Justo pavaduoto
ju, mirė 1971.III.13 Malnte.

FESTIVALIS
Chicagos didžiajame krautuvių centre. 

Ford City, suruoštas lietuvių festivalis.
Prekiavimo valandomis daugybė žmonių 

susidomėję žiūri lietuvių genocido parodą. 
Dienraštis „Draugas“ savo -skyriuje rodo 
lietuviškus kryžius, lėles, juostas, audinius, 
enciklopediją, puošniai išleistąsias knygas. 
Gerai perkama „Lithuanian Recipes“ kny
ga. Dienraštis „Naujienos“ išstatė dailinin
ko M. Šileikio paveikslų, knygų ir lietuviš
kos sodybos modelį.

Taip pat išstatytas J. Sakalo istorinis 
pašto ženklų rinkinys ir kt.

Taip pat lietuviai pasirodo ir su progra
ma: tautiniai šokiai, kanklės, dainininkai.

Parodą organizavo Altą ir Liet. Bendruo
menė.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Kuygų 

Klubo leidinius galima pinigun siųsti šiuo 
adresu:

Frl. R. Kumfert,
5 Koeln - 91, Dieselstr. 40/26.

Pinigus siųsti pašto perlaida (Zahlkarte) į 
Postscheckamt, Koeln, Konto Nr. 186994.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148

SU GEGUŽĖS ŽIEDAIS

Apylinkės Kultūrinis Ratelis suruošė 
Lietuvių Namuose literatūrinį vakarą, ku
ris praėjo su dideliu pasisekimu. Pilnutėlė 
salė tautiečių su dėmesiu ir pasitenkinimu 
išklausė mūsų šiaurės Anglijoj gyvenan
čių rašytojų kūrybos deimančiukus.

Programos pranešėjas D. Damauskas ati
darė vakarą rašyt, kan. M. Vaitkaus žo
džiais, paimtais iš Nidos išleistų knygų.

Pirmoji išėjo E. Navickienė. Tai gabi, ta
lentinga ir įvairi, kaip pats gyvenimas, ori
ginali poetė. Artistinis skaitymas ir gilus

COVENTRYJE — birželio 6 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — birželio 6 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BRADFORD — birželio 6 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAM — birželio 13 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
NOTTINGHAME — birželio 20 d.. 11.15 

vai., Liet, židinyje.
DERBYJE — birželio 20 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — birželio 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

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

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

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

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

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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