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BEPROTNAMIAI 
POLITINIAMS 

KALINIAMS
Sovietų Sąjungoje leidžiamosios pogrin

džio spaudos — „Samizdat" žiniomis, pas
kutinis nepriklausomos Estijos prezidentas 
Konstantin Paets. 1940 metais, Estiją oku
pavus, suimtas bei išgabentas į Rusijos gi
lumą, vėliau ištisus 15 metų, 1941-1956 m., 
buvęs laikomas „specialioje ligoninėje“ Ka
zanės mieste. Leidinio straipsnyje „Dujų 
kameros pakaitalas“ nurodyta, kad iš Ka
zanės jis buvęs išsiųstas į senelių namus 
Jaemejala, netoli Viljandi, Estijos vidury. 
Gyventojams susidomėjus buvusiuoju pre
zidentu ir jiems pradėjus rengti, galima sa
kyti, piligrimų ekskursijas į K. Paets gy
venamąją vietą, jis ir vėl buvo išvežtas ne
žinoma kryptimi — Sovietų Rusijos gilu
mom

„Samizdat“ straipsnis š. m. vasario mėn. 
persispausdintas rusų mėnesiniame laik
rašty „Posev“ Frankfurte ir neseniai jo tu
rinys pakartotas estų informacijos biulete
ny Stockholme (Nr. 469). Leidiny pažymė
ta, kad Stalino laikmečiu visoje Sovietų 
Sąjungoje ir. būtent. Kazanėje, buvusi vos 
viena tokia „specialaus gydymo ligoninė“. 
Ji buvo skirta asmenims, kurie laikomi pa
vojingais net ir priverčiamojoje darbo sto
vyklose. Matyt, Paets buvęs laikomas to
kiu. Toliau nurodyta, kad tokios ligoninės 
dabar veikia kiekvienoje sovietų respubli
koje. Jos yra pavaldžios KGB (Valstybės 
saugumo komitetui — Komitet Gosudarst- 
vennoi Bezopasnosti), ir jose laikomi asme
nys, pagal atitinkamą Baudžiamojo kodek
so straipsnį esą „pavojingi visuomenei".

Tai 59:2 Rusijos Federacijos respublikos 
Baudžiamojo kodekso straipsnis (jis panau
dotas pavyzdžiu paskirų sovietų respublikų 
kodeksuose), ir jis štai ką byloja:

• „Teismas gali nuteisti protiškai nesvei
kus asmenis, kurių protinė būklė bei socia
linio pobūdžio veiksmai juos pavertė ypač 
pavojingais visuomenei, — juos laikyti spe
cialioje psichiatrinėje ligoninėje. Ligonys 
specialioje psichiatrinėje ligoninėje bus 
griežtai saugomi, siekiant juos sulaikyti 
nuo naujų veiksmų, pavojingų visuomenei, 
vykdymo“.

Baudž. Kodekso 58 str. aptaria asmenis, 
kurie gali būti pasmerkti laikyti „specialio
je psichiatrinėje ligoninėje“ šiuo būdu:

„Nepakaltinami už savo nusikalstamus 
veiksmus asmenys, prieš juos nuteisiant, 
arba vykdant sprendimą, išprotėję tiek, 
kad nesupranta savo veiksmų...“

Prievartinio psichiatrinio gydymo cen
tras yra Serbski Psichiatrijos Institutas 
Maskvoje. Politiniais kaliniais rūpinasi 
instituto 5-as skyrius — šiam vadovauja 
prof. Lunz. Esą, normalus „gydymo“ laikas 
politiniams kaliniams siekia nuo vieneriv 
iki penkerių metų, arba vidutiniškai trejus 
metus.

Pogrindžio leidiny dar paminėta, kad 
dviejose stambiausiose „specialiose ligoni
nėse“ Rusijos Federacijos respublikoje — 
Kazanėje ir Leningrade, įsteigtose buvusia
me moterims skirtame kalėjime, ligi 1960 
m. tebuvo laikomi politiniai kaliniai, o kri
minaliniai nusikaltėliai buvę siunčiami į 
kitas sanatorijas. Tačiau šiuo metu daugu
mą įnamių šiose „specialiose ligoninėse“ 
sudaro kriminaliniai nusikaltėliai.

KGB pastaruoju metu tose „ligoninėse" 
politinių kalinių neatskiria nuo kriminali
nių nusikaltėlių, politiniai ir kriminaliniai 
kaliniai drauge lakomi darbo stovyklose. 
Tose Sovietų Sąjungos srityse, kur dar nė
ra įsteigta minėtų „specialaus gydymo" li
goninių, abiejų rūšių kaliniai patenka į pa
prastas protinių ligų sanatorijas. Vienas 
pavyzdys tai Seevald namai — klinika ne
toli Talino. Estijos sostinės. (Lietuvoje to
kia „ligoninė“ veikia Vilniuje, o Rygoje — 
Sarkankalns, Vakaruose gautomis žinio
mis, neseniai uždaryta, gal būt, dėl per di
delio garso išeivijoje...). (ELTA)

MONGOLIJOS KULTŪROS DIENOS

Mongolijos 50 metų revoliucijos sukak
čiai atžymėti birželio 17-20 d. d. Lietuvoje 
įvyko „Mongolų kultūros dienos“.

A. a. Tėvelio A. Pilkausko netekus, 
gilią užuojautą reiškiame 

Rimvydui, Irenai, jų mamytei 
ir visiems artimiesiems.

Bradfordo atžalyniečiai 
ir Traškų šeima

A. a. Alfonsui Pilkauskui staiga mirus.
jo žmonai Kastulei, sūnui Rimvydui, 

Juzefai ir Leonui Venckams Chicagoje
gilaus liūdesio valandose 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
Ant. Pačkauskas

GENOCIDO DIENA VEDAMASIS BALTIJOS TEMA
JAV Kongreso Atst. Rūmų narys Edward 

J. Derwinski (Illinois) birželio 14 d. Kon
grese pareiškė „Baltijos valstybių genocido 
dienos" reikalu:

„Šiandien — Genocido Diena, 30-ji masi
nių deportacijų, iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos į Sibiro vergų darbo stovyklas bei 
Kitas Sovietų Sąjungos sritis, — sukaktis, 
šis komunistų žiaurumo įvykis buvo 1941 
metais, prieš pat nacionalsocialistinės Vo- 
Kietijos ginkluotoms pajėgoms įžygiuojant į 
jos buvusios sąjungininkės, Komunistų Ru
sijos žemes".

Atst. Derwinski, priminęs rusų ir vokie
čių okupacijas, nurodė, kad, antrajam pa
sauliniam karui baigiantis, Sovietai vėl ne
teisėtai pavergė tris tautas ir JAV vyriau
sybė to žygio niekuomet nėra pripažinusi. 
Baltijos kraštai, pasak atstovo, žymiai nu
kentėjo, sukolektyvinus ūkius, nacionaliza
vus pramonę ir pradėjus religinio persekio
jimo veiksmus.

Derwinski toliau pažymėjo, kad šimtai 
tūkstančių estų, latvių ir lietuvių buvo iš
vežti, nelyginant galvijai, iš savo kraštų, 
juos pakeičiant kitų Sovietų imperijos sri
čių gyventojais. Esą, „tas masinis pasikeiti
mas gyventojais iš esmės pakeitė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos etninę gyventojų su
dėtį“.

PARULYJE
— Essexe, Britanijoje, pabėgo ūkininko 

laikytasis povas į kaimyno žemę, ir teis
mas atsisakė imtis priemonių jam gaudyti, 
nes būtų per daug bėdos.

— Gloucesterio (Britanijoje) technikos 
institutan egzaminų laikyti Sandra Smith 
atjojo raita ir pririšo savo arklį priešais 
prie stulpo, nes ankstyvesnį kartą judėji
mo policija prie .ten pastatytojo jos auto
mobilio prilipdė kvitą su pabauda, dėl to 
šįkart ji pareiškė: „Žiūrėsiu, kur jie šįkart 
prilipdys tokį kvitą“.

— Pietų Afrikos milijonieriaus Cobetto 
žmona, nepasiprašiusi policijos leidimo, nu
vedė Johannesburge gyvenančiai kalėjime 
laikomo juoduko, vieno vadų, Mandelos 
žmonai sargybinį šunį, kad jai saugiau bū
tų, ir už tai jai leista buvo pasirinkti: arba 
10 dienų kalėti, arba 11 svarų sumokėti, ir 
milijonieriaus žmona pasirinko kalėjimą.

-— Amerikietis astronomas prof. Courte- 
en skelbia turįs pakankamai įrodymų, kad 
mūsų saulės sistemoje yra dar viena, de
šimtoji, planeta, mažesnė kaip 500 mylių 
skersmens, 9 mil. mylių nuo saulės, kurią 
jis norėtų pavadinti Zoe, bet ar tikrai to
kia yra, bus galima patikrinti tik 1972 m. 
vasarą, kai bus pilnas saulės užtemimas.

— Tyrimai parodė, kad britų Temzėje 
prisilaiko 57 žuvų rūšys.

— Britanijoje daugiau kaip pusė milijo
no žmonių laukia, kada juos priims į ligo
nines gydyti ar operuoti.

— Daugumas Egipto civilinės aviacijos 
lakūnų yra rusai, bet dabar prieš leidžia
mi skristi jie bus tikrinami, ar nėra girti, 
nes aiškėja, kad nemaža jų lipa j lėktuvą 
prisitraukę vodkos (jie laikomi prabangia
me viešbutyje, bet pajėgia nusipirkti vod
kos).

— Eritų lėktuvų bendrovė BOAC, be ki
ta ko, Amerikoje šitaip skelbiasi: „Londo
no tiltas yra Arizonoje, Queen Mary (lai
vas) yra Kalifornijoje. Atvažiuokite į Bri
taniją, kol ji dar tebėra“ arba: „Britai yra 
geri sportininkai. Atvažiuokite ir pasižiū
rėkite, kaip mes pralaimime kriketą, fut
bolą, tenisą, golfą, irklavimo ir lenktynių 
varžybas“.

— JAV galvojama, kad Turkijos ūkinin
kai už opiumo žaliavą paima ne daugiau 
kaip 1.250.000 svarų, bet prez. Nixonas pa
siūlė 2.083.000 svarų, kad tas derlius būtų 
sunaikintas, tačiau Turkijos vyriausybė ne
priėmė pasiūlymo.

— Per pastaruosius 7 mėnesius Los An
geles (JAV) mieste suimta 210 pinigų pa- 
dirbinėtojų, ir padirbtų pinigų iš jų atimta 
daugiau kaip už 4 mil. svarų.

— Per pastaruosius 10 metų pasaulio jū
rose ir vandenynuose dingo apie 70 laivų 
be jokios žinios, kas su jais atsitiko (tarp 
jų buvo ir didesnių).

— Per pastaruosius kelis mėnesius Suda
ne 1.345 žmonės mirė cholera.

— Pagal naują įstatymą Britanijoje lėk
tuvų grobikai galės būti baudžiami iki gy
vos galvos (be to, Britanija, tur būt, pasi
rašys Hagos konvenciją, kurią jau priėmė 
59 kraštai ir kuri numato išduoti grobi
kus).

— Atvažiavęs į Prancūziją, nutarė nebe
grįžti satyrikas Stefanas Kaimas, gerai gy
venęs savo krašte, bet nebegalįs pakęsti 
cenzūros siautėjimo (be kita ko, prieš kiek 
laiko jis su kitu buvo parašęs neleistą vai
dinti dalyką „Gimimo komediją“, kur Die
vas vaizduojamas kaip biurokratas, tiek 
viskuo užimtas, tiek pilna galva visa ko, 
kad visiškai užmiršo, kam jis kažkada su

stvėrė žemę).

Derwinski pabrėžė: nemalonu Genocido 
Dienos proga į tai atkreipti Atst. Rūmų na
rių dėmesį. Tačiau, nelaimei, tai būtina, 
kol, pasak atstovo, „Sovietų Sąjunga ir to
liau Baltijos kraštų gyventojus laikys kolo
nijiniais žmonėmis, kuriuos reikia išnau
doti, jų turtą išvežti ir juos laikyti žemes
nėmis būtybėmis, kurias reikia sunaikinti“. 
Jo žodžiais, „tautžudystė, genocidas yra ne
leistinas, neatsižvelgiant į tai, kas jį vykdo, 
kokios jo aukos bei koks jų skaičius“.

Savo žodį JAV Kongrese baigdamas, 
atst. Derwinski atkreipė dėmesį į tai, kad 
estai, latviai ir lietuviai visame laisvame 
pasauly yra išlaikę savo tradicijas, visuo
menines, kultūrines ir bažnytines organi
zacijas, kurios tebetęsia pastangas savo 
tautiečių, pavergtų Sovietų Sąjungos ribo
se, naudai. Baltijos kraštų teisėti atstovai 
•tebeveikia laisvame pasauly, ir jais nėra 
rusų iškamšos vadinamose socialistinėse 
respublikose. Atst. E. J. Derwinski savo pa
reiškimą baigė šiais žodžiais: „Esu tikras, 
kad Baltijos gyventojų ištvermė prisidės 
prie komunizmo nugalėjimo ir kad paga
liau laisvė bus atstatyta Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje“. (ELTA)

DR. J. K. VALIŪNO PASIKALBĖJIMAS 
SU DR. N. BARNES

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas bir
želio 14 d. turėjo ilgą, išsamų ir atvirą pa
sikalbėjimą su dr. N. Barnes, Liberijos am
basadorium Jungt. Tautose. Pasikalbėjime 
daugiausia buvo paliestas Baltijos valsty
bių bylos kėlimas J. Tautose. Išsiaiškinta 
dėl dviejų skirtingų blokų-grupių buvimo 
J. Tautose: vieno, kuris remia JAV, ir ki
to, remiančio Sovietų Sąjungos politikos 
kryptį. Dar viena valstybių dalis neturi 
saitų su tais blokais. Tad, kai J. Tautose 
svarstomas ar balsuojamas kuris nors 
klausimas, nėra aiški paskiros delegacijos 
laikysena, .nusistatymas. (ELTA)

VLIKO SEIMAS DETROITE

Detroite gyvenantiems Vliką sudarančių 
partijų atstovams sutartinai pageidaujant 
Vliko metinio seimo šių metų posėdžius tu
rėti Detroite, Vliko valdyba savo posėdyje 
birželio 15 d. nutarė Detroito veikėjų pa
geidavimą patenkinti. Seimo posėdžiai pa
skirti š. m. gruodžio 4-5 dienomis Detroite.

(ELTA)

RAŠĖ APIE S. KUDIRKĄ

Clevelando miesto stambiausias dienraš
tis „The Cleveland Plain Dealer“ savaiti
niame iliustruotame priede „Sunday“ bir
želio 6 d. paskyrė ypač daug vietos Simo 
Kudirkos temai — įvykiams „Vigilant“ lai
ve. Dienraščio priedas įvykiui paskyrė sep
tynis puslapius ir įdėjo Simo ir Genės Ku
dirkų nuotraukas, abiejų laivų nuotraukas 
ir vieną piešinį. Plačiai skaitomo laikraščio 
priede įdėto straipsnio autorius Peter Duff.

(ELTA)

GYVAS TROŠKIMAS

„New York Times“ dienraštis birželio 21 
d. įdėjo vedamąjį „Baltijos kraštų paver
gimas“. Tai jau antras balsas penkių dienų 
tarpe, nes kitas žymiausias šio miesto laik
raštis, „Daily News“, vadamąjį Lietuvai 
buvo paskyręs birželio 16 d.

„N. Y. Times“, prisiminęs 1941 m. okupa
ciją, rusų ultimatumą, buvusius „laisvus 
rinkimus“, toliau nurodė, jog nuo agresijos 
įvykdymo dienos subrendo nauja karta ir 
Baltijos valstybėms dar nepripažįstama ne
priklausomybė. Maskva tebevykdo atkaklų 
Baltijos kraštų rusinimo vyksmą, siekia 
įbrukti rusų kalbos bei rusų kultūros vyra
vimą.

Laikraštis baigė žodžiais: „Ir vis dėlto te
bėra įrodymų, net ir tų kraštų Maskvos 
gauleiterių skunduose, jog trims dešimtme
čiams nuo Stalino gėdingo, brutalaus pa
vergimo praslinkus, laisvės troškimas Bal
tijos kraštuose ir šiandien tebėra gyvas“.

(ELTA)

MIN. S. GIRDVAINIO MIRTIES METINĖS

Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos koply
čioje Romoje gedulo pamaldomis buvo pa
minėtos pirmosios metinės nuo buvusio Lie
tuvos atstovo prie Vatikano min. S. Gird
vainio mirties. Šv. Mišias aukojo lietuvių 
Saleziečių Vytėnų centro vadovas prof, 
kun. Zeliauskas. Pamaldose dalyvavo Lie
tuvos pasiuntinybės prie Vatikano vedėjas 
Stasys Lozoraitis jun., Lietuvos diplomati
jos šefas min. Lozoraitis, šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prel. L. Tulaba, kolegijos 
auklėtiniai ir Romos lietuviai. Ta proga 
buvo pasimelsta ir už Lietuvos kankinius. 
Sibiro tremtinius ir žuvusius už Lietuvos

laisvę.

„Daily News", milijoninio tiražo dienraš
tis New Yorke, birželio 16 d. paskyrė veda
mąjį. paminėjęs tris įvykius: 31-ją Baltijos 
kraštų okupaciją, deportacijų sukaktis ir 
priminęs artėjančią Pavergtų Tautų Savai
tę JAV-se. Dienraščio straipsny „Kruvina 
sukaktis" (su trijų Baltijos valstybių že
mėlapiu) nurodyta, kad prieš 31 metus So
vietų Rusija buvo okupavusi tris šaunias, 
senas (grand old) Baltijos valstybes, įvyk
džiusi, sovietams prižiūrint, „rinkimus“, 
tuos kraštus įjungusi į sovietų imperijos 
ribas, šimtus tūkstančių Baltijos kraštų 
gyventojų išgabenusi į ašigalio ar Sibiro 
sritis. Esą, raudonoji okupacija trijuose 
kraštuose visą laiką būdinga teroro apraiš
komis.

Dienraštis vedamajame toliau pažymi: 
„Su liūdesio ir drauge su pasitenkinimo 
jausmais sveikiname įvairias baltų organi
zacijas JAV-se, vedančias iš tolo kovą už 
Baltijos valstybių išlaisvinimą“. Laikraš
čio nuomone, šioji laisvinimo byla esanti 
ne mažiau vertinga, kaip ir Amerikos žydų 
reiškiamos pastangos.

Straipsnis baigiamas žodžiais: „JAV ne
trukus paminės Pavergtųjų Tautų Savai
tę. Ar nevertėtų šiais metais paspartinti

TRŪKSTA VADOVĖLIŲ

„Tiesa“ birželio 16 d. „Dienos temomis“ 
skyrelyje rašo:

„Ir vėl iškilo mokyklinių vadovėlių pro
blema. Redakciją pasiekė signalai: vienuo
se knygynuose vadovėliai jau pardavinėja
mi, kituose — niekas nežino, kada juos at
veš. Ypač žemesniųjų klasių mokinių tė
vai bijo, kad nepasikartotų praeitų metų 
istorija ir jų vaikai neliktų be knygų“.

SEPTYNIOS dienos
Atšaukti mirties sprendimai

JAV aukščiausiasis teismas panaikino 
teismų sprendimus 35 asmenims, kurie bu
vo nuteisti mirti.

Malta nori keisti sutartį
Naujoji Maltos vyriausybė nori, kad bū

tų peržiūrėta sutartis, pagal kurią Britani
ja turi teisę laikyti saloje kariuomenę, o 
Malta už tai gauna pinigų.

Manoma, kad Malta norės daugiau pini
gų, bet nereikalaus atitraukti kariuomenę.

Fedosjevas nėra Fedosjevas
Laikraščiai skelbia iš Paryžiaus gautas 

žinias, kad Britanijoje prieglobstį gavusio 
ruso pavardė nėra Fedosjevas, kad jis prieš 
karą yra lankęsis Britanijoje ir Amerikoje 
ir yra raketų specialistas, gerai mokąs ang
lų kalbą.

į Britaniją buvęs atgabentas labai slap
tai, kad neužkluptų sovietų slaptoji polici
ja, ir dabar nuolat saugomas.

Choleros aukos
Pasaulinės Sveikatos organizacijos duo

menimis, per pirmuosius 6 mėnesius šįmet 
27 kraštuose sirgo daugiau kaip 67 tūkstan
čiai ir mirė 10.600.

Choleros epidemijos palietė Vakarų Ben
galiją Indijoje ir dar 8 kitus Azijos kraštus.

Dėl kariuomenės išlaikymo
Bonnoje vyksta pasitarimai tarp JAV ir 

Vakarų Vokietijos dėl amerikiečių karinių' 
dalinių išlaikymo Vokietijoje. JAV norėtų, 
kad Vokietija padengtų nors 80 procentų 
išlaidų, duodama didelių užsakymų ar pirk
dama paskolos lakštus. Vokietija ton są- 
skaiton yra numačiusi užsakyti savo ka
riuomenei 175 kovos lėktuvus.

JAV laiko Vokietijoje 210 tūkstančių ka
rių. Jų išlaikymas kainuoja 1 milijardą 200 
mil. dolerių metams.

Indija nesutinka su planu
Pakistano vyriausybė paskelbė, kad Ben

galijoje (Rytų Pakistane) valdžia tuoj bū
sianti perduota konstitucijoje numatytiems 
organams. Bet pirma būsianti pertvarkyta 
konstitucija ir išrinkti atstovai į parlamen
tą vietoj tų, kurie kariuomenei perimant 
valdymą žuvo, buvo suimti ar pabėgo.

Kadangi laimėjusi rinkimus Bengalija 
pasiskelbė nepriklausoma ir parlamentui 
nebuvo net leista susirinkti, tai Indija 
smerkia naujuosius Pakistano vyriausybės 
užsimojimus kaip nepatikimus ir nežadan
čius tokių sąlygų, kuriose pabėgėliai galė
tų be baimės grįžti. Viską sumaišė karinis 
nepriklausomybės naikinimas.

Pasidavė Ellsbergas
Buvo įtariama, kad JAV krašto apsaugos 

ministerijos slaptus dokumentus laikraš
čiams parūpino dr. Ellsbergas, buvęs atsa
kingas valstybės tarnautojas.

Jis dabar pasidavė ir apkaltintas paslap
čių išdavimu.

Baltųjų Rūmų pastangas, ta proga ryškiai 
pasmerkiant Kremliaus despotiją ir impe
rializmą? Bent tokios laikysenos patys šau
kiasi Brežnevas, Kosyginas, Grečko ir jų 
draugai-banditai, vagys bei žudikai“.

Dienraščiui šį vedamąjį paskelbus, Vil
kas ir įvairios lietuvių organizacijos bei 
paskiri lietuviai pasiuntė „Daily News“ re
dakcijai (220 E. 42 St.) padėkos laiškus. 
Birželio 20 d. dienraštis įdėjo Viktorijos 
čečetienės laišką. Autorė, padėkojusi dien
raščiui, pažymėjo: „Esu lietuvė ir tvirtai 
tikiu žlugsįant komunistų imperiją, pana
šiai kaip griuvo carų imperija bei 1000-is 
Reichas. Mano tautiečiai deda visas gali
mas pastangas paskubinti laisvės valandai 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Jūsų nesvy
ruojanti antikomunistinė laikysena mums 
ypač daug reiškia“. (ELTA)

SOVIETINĖ KARO ISTORIJA

„Tiesoje“ Tass-Elta agentūra praneša, 
kad „Tarybiniai mokslininkai pradėjo kur
ti naują fundamentinį darbą — „Antrojo 
pasaulinio karo istoriją“ dešimčia tomų.

Vyriausiajai redakcinei komisijai vado
vaus patsai Sov. Sąjungos gynybos minist
ras maršalas A. Grečka.

MEDALIAI KNYGŲ ILIUSTRATORIAMS

Tradicinėje tarptautinėje Leipcigo (R. 
Vokietija) knygų meno mugėje aukso me
dalį gavo Lietuvos grafikė B. žilytė už 
iliustracijas A. Liobytės knygai „Pasaka 
apie narsią Vilniaus mergaitę ir galvažudį 
Žaliabarzdį“.

Bronzos medalis teko B. Leonavičiui už 
K. Jakubėno „Abėcėlės“ iliustracijas.

Įtariamas pasikėsinimu
Chicagoje (JAV) susišaudyme su polici

ja žuvo James Beavers.
Įtariama, kad jis norėjęs nužudyti prez. 

Nixoną.

Laivai laukia
Prie mažytės italų salos, apie 100 mylių 

nuo Maltos, stovi du sovietiniai karo lai
vai.

Jų tas stovėjimas duoda medžiagos spau
dai spėlioti, ar tik naujoji Maltos vyriausy
bė nepanorės duoti Viduržemio jūroje esan
čiam Sov. Sąjungos laivynui teisės naudo
tis uostais.

Ko Louis važinėjo į Izraelį?
Laikraščiai turi darbo spėlioti, ko rusų 

žurnalistas Viktoras Louis važinėjo į Izra
elį. Spėliojama, kad jis turįs misiją pradėti 
megzti santykius tarp Sov. Sąjungos ir Iz
raelio.

Louis pavardė siejama su tikrų ar tik ta
riamų Chruščiovo atsiminimų pasirodymu 
užsieniuose, su Stalino dukters Svetlanos 
knygos kitos versijos išspausdinimu ir pa
našiais dalykais. Užsienio spauda spėja, 
kad jis turi gerus ryšius su KGB’ ir padeda 
vykdyti tos organizacijos planus svetur.

Žuvo kosmonautai
24 paras išskraidę erdve, ten susijungę 

su seniau paleista erdvės stotimi, sėkmin
gai nuvairavę savo Sojuz erdvės laivą at
gal į žemę, sovietų kosmonautai Dobrovols
kis, Volkovas ir Patsajevas buvo rasti ne
gyvi.

Aiškinamos priežastys, kas su jais galėjo 
atsitikti. Kol kas tik spėliojama, kad galė
jo iš erdvės grįžtant į žemę neveikti deguo
nies tiekimas, galėjo karštis pasiekti juos 
ar po 24 parų iš besvoriškumo perėjimas 
vėl į žemės atmosferą.

Byla baigta
Sovietinėje Moldavijoje baigta byla 9 žy

dų, kaltintų suokalbiu pagrobti lėktuvą. 
Bausmės — nuo vienerių iki penkerių me
tų.
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PRAGARO VYRESNYSIS
Pastebimai jau nebe pirmas svetur gyve

nąs lietuvis rašytojas susižavi dabartinio 
Lietuvos gyvenimo tema ir ją vaizduoja sa
vo romanuose. Kadangi tokie romanai pa
prastai neigiamai pristato tą gyvenimą, tai 
beveik nebūtų reikalo net minėti, kad jų 
autoriai rašo ne savo patyrimu ir išgyveni
mais remdamiesi, bet naudodamiesi laik
raštinės medžiagos informacija ir gal kai 
kuriais atvejais savo žinias dar papildo
mais pasakojimais. To Lietuvos gyvenimo 
autentiškumas, tiesą sakant, tokiuose ro
manuose būna nepastebimas, autoriai pasi
tenkina bendrąja galima linkme, tai ir tie
sioginių šaltinių medžiaga gal nėra būtina. 
Iš mūsų laikraščių aiškinimų maždaug aiš
ku, kad kolchozų pirmininkai yra viešpa- 
čiukai, nors ne visada jiems sekasi, kad se
nieji bemoksliai partiniai, kurie kadaise ne 
tik diktavo, bet ir visokias mauriškas pa
reigas atlikinėjo, šiandien jau nebeturi sva
resnio balso, kad kunigai yra persekiojami, 
kad net ir pareigūnai, tegu ir partiniai, kar
tais suabejoja įsakymų iš viršaus teisingu
mu,. o- liaudžiai tai ir Dievas būtų įsakęs 
kiekviena proga mestelėti kritišką pastabą.

Taigi, maždaug tokiu sukirpimu yra pa
rašytas „Draugo“ konkurse premiją laimė
jęs Vytauto Volerto romanas Pragaro vy
resnysis (viršelis G. Vaitienės, 273 psl., kai
na 5 dol.; išleido Lietuviškos knygos Klu
bas Chicagoje).

Iš romano pavadinimo sprendžiant, vy
riausiasis veikėjas turėtų būti kunigas, 
slapstąsis kolchoze Rukšio pavarde. Tokiu 
titulu boba jį vadina. Žinoma, tasai kunigas 
gal tuo ypač įdomus, kad jis yra visiškai ki
toks, negu mes esame įpratę matyti savo li
teratūroje. įprastasis literatūros kunigas 
paprastai būna doras, kupinas teigiamybių, 
jeigu dar ir ne šventas. Bandymai vienu ki
tu atveju kitaip pavaizduoti kunigus (pvz„ 
Putino „Altorių šešėly“ ir šen ten kitur) 
buvo susilaukę puolimų, kad tai yra krai
pymas tikrovės ir derglojimas gerbtino luo
mo. V. Volerto tas kunigas yra nesimpatiš
kas. Jis — girtuoklis, kažkoks nesimpatiš
kas mergininkas, kurio viena šviesybė yra 
bene ta, kad parėjęs iš darbo savo lūšnelėje 
jis skaito brevijorių. Tur būt, reikia su
prasti, kad dėl jo ydų yra kaltas režimas, 
nes jei ne persekiojimas, tai jo gal nebūtų 
patraukęs tasai degtinės kartumas (kad 
jis, kunigas, susendina merginą, savo seną 
jaunystės draugę, tai gal tai reikėtų aiš
kinti kitomis žmogiškomis silpnybėmis, o 
gal irgi sąlygomis). Bet, apskritai imant, 
Rukšys nėra herojus, vis tiek, ar mes jam 
atleistume kasdienines kaltes ir silpnybes, 
ar būtume pasiryžę pasmerkti jį, kad jis 
kunigystės laikosi tik kaip kažkokios nedė
kingos priesaikos, kuri nei jam, nei kitiems 
neišeina į gera. Net ir tada, kai pagal kri
minalinio romano tradiciją sumegztoje viso 
veiksmo atomazgoje mes dar užsikabiname 
už trupinėlio vilties, kad, štai, kada Rukšys 
pasirodys visoje savo heroiškoje galybėje, 
jis ima ir dingsta, ir jo vietoje susvyla au
toriaus labai išradingai, tiesiog fantastiš
kai suorganizuotas saugumietis.

Kitas romano herojus yra, taip sakant, iš 
liaudies kilęs partinis Baleika, kuris pir
maisiais sovietinio režimo metais darė vis
ką, kas tik jam buvo liepiama, rodydamas 
didžiausią paklusnumą partijai. Tai vienas 
tokių mauriškų žmonių, kokie be sąžinės 
skrupulų sudarinėjo išvežtinųjų ar suimti- 
nųjų sąrašus, ėjo stribais, o dabar yra nu
stumiami šalin, nes tokie įrankiai neberei
kalingi, priaugo visokioms pareigoms gud
resnių žmonių. Spėtume, kad Ealeika yra 
pakankamai gyvenimiškas ir savo senu pri
sirišimu prie partijos, kuriai jis nesivar
žydamas ištikimai tarnavo, ir kritiškumu 
naujiems, jį išstūmusiems pareigūnams, 
kaip kolchozo pirmininkas Sartušis, ir nuo
latiniais blaškymais!. Tik abejotume, ar jis, 
net neišsiaiškinęs, kas per nemalonumas jį 

užgriuvo, galėtų išeiti iš proto ir pardėti de
ginti namus.

Kolchozo pirmininkas Sartušis, sakytu
me, paties autoriaus norėta padaryti nei
giamu. Jis — viešpačiukas, taip, bet Ba- 
leikai beveik siūlo apsirūpinti viskuo už 
savo ištikimybę partijai. Vadinas, naujo
viškas viešpačiukas, nebe Baleikos grynu
mo. Bet nepakenčia jis kritikos. Tur būt, 
kad romano intryga pastiprėtų ir kad Sar
tušis neigiamesnis pasidarytų, autorius lei
džia jam suvilioti Baleikos besimokančią 
dukrą. Baleika galvoja, kad dėl to kaltas 
kun. Rukšys. Dar prisideda nauja bėda — 
mirtinai sužeidžiama atvažiavusi į kolcho
zą bulvių kasti Rukšio numylėtinė Stasė, 
ir tada išaiškinamas Rukšys, kurį Sartušis 
slėpė ir slėps, nes saugumietis gaisro metu 
miršta.

žmonių romane yra daugiau negu mes 
suminėjome. Bet tą trejetą tektų laikyti 
pagrindiniais, gal labiausiai prasikišusiais 
romane norėtojo pavaizduoti sovietinio gy
venimo atstovais.

Gali būti, kad dėl savo temos romanas 
bus plačiau skaitomas. Sunku pasakyti, 
kiek tema, o kiek kitokie dalykai nusvėrė, 
kad konkurso komisijoje buvę tokie vyrai, 
kaip A. Vaičiulaitis ar J. Aistis, pripažino 
>į romaną literatūriniu laimėjimu. Gali bū- 
i, kad įtakos turėjo vietomis į poetiškumą 
-.asinešęs trumpasakis stilius, kuris atro- 
lys neįprastas į ne tokį šventadienišką rea- 
izmą įpratusiems skaitytojams.

Iš spaudos matome, kad šis V. Volerto 
romanas recenzentų sutinkamas pakanka- 
nai entuziastiškai. Vadinas, abejingumas 
būtų lyg ir nuodėmė. Deja, tokiam abejin
gumui esama pagrindo. K. Abr.

Pareiškimas
Paskutiniuoju laiku spaudoje pasirodė 

nepagrįsti gandai, tendencingi įtarinėjimai 
oei insinuacijos ryšium su rengiamu Ant- 
.uoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
su. Tie nepagrįsti gandai prieštarauja Kon
greso siekiams, kurie buvo paskelbti spau
doje, kviečiant lietuvių visuomenę į talką. 
Ten pasakyta: „mūsų jaunimas turės tęsti 
kovą už Lietuvos laisvę ir apsispręsti už 
svetur gyvenančių lietuvių išlikimą savo 
tautoje“. Tų tikslų siekdami, mes katego
riškai pareiškiame:

Antrojo Pasaulio Lietuvių Janimo Kon
greso rengėjai nenumato galimybių ir są
lygų oficialiai kviesti pavergtos Lietuvos 
jaunimo atstovų.

Neturi būti jokių abejonių, kad Antrasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks 
patriotinėje dvasioje su lietuvių tautos sim
boliais, trispalve, tautos himnu ir bus duota 
proga svarstyti Lietuvos laisvinimo klau
simus bei jaunimo įsijungimą į laisvinimo 
darbą.

Jokios pašalinės jėgos nepakeis šio mūsų 
nusistatymo.

Esame įsitikinę, kad jaunimas parodė pa
kankamai patriotiškumo Bražinskų, Simo- 
kaičių ir Kudirkos atvejais, to užsitarnau
damas pilną visų pasitikėjimą.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas yra rengiamas glaudžiai bendra
darbiaujant su Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba abipusio pasitikėjimo ir pa
garbos dvasioje.

Kviečiame lietuvių visuomenę rodyti 
daugiau pasitikėjimo visoms kartoms ir tuo 
užtikrinti lietuviškos veiklos tęstinumą iš
eivijoje.

Tik visų kartų vienybė ir pagarba vieni 
kitiems ves mus į laimėjimus atstatyti tau
tos laisvę ir išlaikyti gyvą lietuvių tautą.

II PLJK Prezidiumo nariai: Audronė Ku- 
biliūtė, Joana Kuraitė, Vitalija Ruibytė ir 
Romas Sakadolskis, II PLJK Prezidiumo 
pirmininkas. 1971 m. gegužės 30 d.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PAMINKLAS SKAUT. S. KAIRIUI

Daugiau kaip prieš metus mirusiam Ka
nados visuomenininkui ir skautų veikėjui 
Steponui Kairiui pagal dailininko T. Va
liaus projektą statomas paminklas ant jo 
kapo Toronte.

PAGERBTA S. ROKIENĖ
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

East St. Louis skyrius gegužės mėn. suren
gė vakarą pagerbti Sibiro tremtinei Stefa
nijai Rūkienei.

S. Rūkienė yra parašiusi dvi dideles Si
biro kančių prisiminimų knygas: „Vergijos 
kryžkeliuos“ ir „Grįžimas į laisvę“.

Amerikos lietuvių spauda kėlė mintį, 
kad St. Rūkienei už tas knygas privalėtų 
būti paskirta Rašytojų D-jos premija.

SUSITIKIMAS SU BELGRADO 
BURMISTRU

Dabar nuolat Šveicarijoje gyvenąs Jonas 
Masiulis, neseniai tarnybiniais reikalais 
lankęsis Irane — Persijoje, pasuko į Jugo
slaviją atostogų, ten susipažino su sostinės 
Eelgrado burmistru ir jo buvo pakviestas 
pietų.

DANTŲ CHIRURGAS V. PREMENECKAS

Viktoras Premeneckas baigė Detroito 
universiteto medicinos fakultete odontolo
gijos skyrių ir gavo dantų chirurgo dakta
ro laipsnį.

Dar gyvendamas Clevelande, priklausė 
„Žaibo“ sporto klubui.

CH. BUŠINSKIS — BRONSON

Charles Bušinskis, Amerikos lietuvis, iš 
pradžių pradėjo vaidinti Holywoode, o pas
kui, kai išvyko į Prancūziją vaidinti fil
muose, tai labai pagarsėjo.

Jis yra žinomas Charles Eronson vardu.

GARBINGO AMŽIAUS BOSTONIEČIAI

„Tėvynė“ rašo, kad Eostone yra garbin
go amžiaus sulaukusių lietuvių.

Tokie esą poeto Kazio Binkio švogeris — 
86 metų, V. Čepulionis 96 m., S. Michelso- 
nas 90 m., J. Kasmauskas 88 m. ir J. Tui- 
nyla 87 metų.

KAS SUJAUDINO ŠIRDIS?
„Laisvosios Lietuvos“ gegužės mėn. 

straipsnyje „Irimas prasideda“ J. Liaudis, 
be kita ko, rašo:

„Simas Kudirka, Simokaičiai, Bražinskai 
tai pirmos kregždės, kurie sujaudino ža
liais doleriukais apkaišytas amerikonų po
litikierių širdis“.

Mirė A. Šalna
Birželio 19 d. Bostone, JAV, mirė ilga

metis Lietuvos garbės konsulas, teisinin
kas, advokatas Antanas Osvaldas šalna 
(Shallna).

Jis Lietuvos garbės konsulu buvo pa
skirtas 1939 metais, tad tas pareigas ėjo 
apie 32 metus, šalna buvo ne tik dirbęs 
JAV lietuvių tarpe ar Lietuvai garsinti ba
ruose, bet ir nelietuvių tarpe, buvo pasižy
mėjęs teisininkas.

A. O. Šalna buvo gimęs 1894 m. Scranto- 
ne, Pa. 1916 m. studijavęs Cornell univer
sitete, šalna jau nuo 1915 m. dirbo advoka
tų firmose, teismuose, vėliau, I pasaulinio 
karo metu, tarnavo JAV armijoje ir 1921 
m. Vašingtone baigė anksčiau pradėtąsias 
teisės studijas. Nuo 1922 m. drauge su žmo
na pradėjo advokato praktiką Bostone.

1932 m. pasiųstas Massachusetts teisinin
kų draugijos atstovu į Hagą, tarptautinį 
lyginamosios teisės kongresą, Šalna susipa
žino su V. Sidzikausku ir prof. M. Roeme-

LAIMĖJO STIPENDIJĄ
Jaunoji Roma Jasinavičiūtė, John Car

roll universiteto (Clevelandas, JAV) biolo
gijos kurso studentė, laimėjo vieną iš ketu
rių šiaurės Ohio universitetų studentams 
skiriamąją stipendiją.

Roma numato tirti kraujo indų enzimus, 
kurie atskiria cholesterolį nuo riebalinių 
rūgščių.

Varžybos dėl tos stipendijos būna labai 
didelės.

JAUNIEJI IR SENIEJI
Clevelande (JAV) gegužės mėn. stu

dentai ateitininkai surengė jaunosios ir se
nosios kartos pabendravimo vakarą.

Jaunieji lietuviai surengė gražią progra
mą, ir vakaras praėjo gražioje nuotaikoje.

KAISERSLAUTERN?
birželio 27 d. ruošiamas platesnio mas

to lietuvių susitikimas paminėti lietuvių 
tautos sukilimo 30-sioms metinėms.

15 vai. Maria Schutz bažnyčioje prie Bis
marck ir Tannen gatvių sankryžos vysk. 
Antanas L. Deksnys laikys pamaldas, o 16 
vai. Neue Eintracht salėje, Kolping aikštė
je, įvyks iškilmingas aktas. Paskaitą skai
tys Vasario 16 gimnazijos direktorius Vin
cas Natkevičius, meninę programą išpildys 
tos pačios gimnazijos moksleivių dainos ir 
tautinių šokių grupė, paruošta mokyt. Eli
zos Tamošaitienės. Meninėje programoje 
taip pat pasireikš ir Kaiserslauterno lietu
vių jaunimas deklamacijomis.

Į šventę kviečiami visi lietuviai iš arti
mesnių ir tolimesnių apylinkių.

(VKV Informacijos)

SALZGITTERY
lietuviai gegužės 1 d. popietį, kad ir pa

skubomis sužinoję apie ruošiamą motinų 
pagerbimą, gana gausiai susirinko įprasti- 
nėn vieton, nedidelėn katalikų parapijos 
salėn. Minėjimą atidarė K. Masiliūnas ir 
pakvietė Vasario 16 gimnazijos direktorių 
V. Natkevičių tarti žodžio apie motiną. Kal
bėtojas pradžioje ryškino motiniškumo es
mę, ja laikydamas motinos meilę ir auką 
savo vaikams. Paskui ilgiau sustojo prie 
to, kaip motiną vaizduoja mūsų tautosaka 
(dainos, raudos) ir kaip ji gerbiama mūsų 
papročiuose. Galop direktorius kalbėjo, 
kad ir Vasario 16 gimnazija yra daugeliui 
lietuvių vaikų antroji motina, ir kvietė tė
vus į ją leisti savo vaikus.

Kun. J. V. Damijonaitis, Vasario 16 gim
nazijos auklėtinis, atvykęs kartu su gimna
zijos direktoriumi, parodė filmą apie gim
nazijos gyvenimą. Po to buvo ten pat šau
niai pasišokta ir pasilinksminta.

riu, ten buvusiais Klaipėdos bylos reikalu. 
Velionis Šalna per keliasdešimt metų buvo 
aktyvus įvairių amerikiečių organizacijų, 
ypač teisininkų, narys. Jis yra sėkmingai 
gynęs įvairias deportacijos bylas Vašingto
ne.

Lietuvių reikalais Šalna yra važinėjęs 
įvairiuose JAV miestuose, keldamas lietu
vių vardą Amerikoje. Lietuvą okupavus, 
Šalna Bostone buvo sušaukęs platų susirin
kimą supažindinti amerikiečių visuomenei 
su Baltijos kraštų kultūra, muzika ir padė
timi juose. Anuomet buvo įkurta Nauj. 
Anglijos Baltų - amerikiečių draugija (Bal
tic American Society of N. England).

Velionis yra paskelbęs teisiniais klausi
mais visą eilę darbų teisininkų spaudoje. 
Atsisveikinimas su ilgamečiu Lietuvos gar
bės konsulu A. O. Šalna įvyko Bostone bir
želio 21d. Jis palaidotas birželio 22 d. Cam
bridge, Mass., kapinėse. (ELTA)
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MANO GYVENIMO ŠAKOS

Mūsų gyvenimas yra lyg medis. Keistas 
medis. Juo ilgiau gyvename, juo tas medis 
darosi mažesnis. Metai didėja — medžio ša
kos retėja.

Kiekviena praleista diena yra jau nukirs
ta mūsų gyvenimo medžio šaka, kuri dau
giau neatžels.

Ateis metas, ir paskutinė šaka bus nu
kirsta.

Tai yra kasdieninis reiškinys. Nedaug dė
mesio į jį kreipiame. Net visai negalvoja
me, kad gyvename, kad mūsų gyvenimas 
baigsis.

Bet yra kas mus stebi. Yra kas mūsų gy
venimo medžio šakas — dienas kapoja. Ir 
jas apžiūri, ar jos vaisingos, ar ne. Dievo 
akyse nevaisingos šakos ir pats medis skir
ta nukirsti ir sudeginti (Mato 7,19).

**♦
Mūsų gyvenimo dienų vaisingumas ar 

nevaisingumas nėra mūsų asmeniškas da
lykas. Paskutinę gyvenimo šaką nukirtus, 
— užbaigus šią žemišką kelionę, — ne mes 
būsime savo darbų teisėjai, nes ne mes pa
tys save leidome gyventi, 'bet visokios gy
vybės Davėjas — Dievas.

Tad, kol dar yra šiek tiek šakų ant mū
sų gyvenimo medžio, kol dar liko gyventi 
keliolika dienų, savaičių, mėnesių ar metų, 
verta pagalvoti ir pačiam su savim pasikal
bėti:

— Prisipažinsiu, kad jau daug šakų nu
kirsta nuo mano medžio. Kokios jos buvo: 
vaisingos ar nevaisingos? Kaip aš pats jas 
vertinu ir kaip Dievas į jas žiūri?

— Kam aš gyvenu? Dirbti? Dirbu, kad 
turėčiau ką valgyti? Valgyti? Valgau, kad 
gyvenčiau. Gyventi? Gyvenu... kad mir
čiau!?

— O, ne!
— Gyvenu, kad mano gyvenimas būtų 

vaisingas. Ir mano gyvenimo vaisiai yra 
mano geri darbai. Kieno naudai?

Pirmiausia savo sielai. Ją turiu išganyti. 
Ji Dievo, ir Dievui turiu ją grąžinti.

Gyvenu savo artimui. Jo vargai, jo kan
čios, jo džiaugsmai — taip pat ir mano. 
Kristus atėjo kitų gelbėti. Ar aš, būdamas 
Jo sekėjas, turėčiau kitaip elgtis?

Gyvenu savo tautai. Ji vergauja. Ji ken
čia. Turiu jai padėti malda, žodžiu, darbu 
ir auka.

Gyvenu visai Bažnyčiai, kuri mano dar
bus pašventina ir palaimina.

Jei taip gyvensiu, nebijosiu, laikui atėjus, 
kad mano paskutinė šaka būtų nukirsta, 
nes žinosiu, kad ji pilna vaisių.

— Juos pažinsite iš jų vaisių. Ne kiek
vienas, kuris man sako: „Viešpatie, Viešpa
tie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, 
kuris vykdo mano danguje esančiojo Tėvo 
valią (Mato 7,21).

A. J. S.

DIEVAS

Šiose kalbose Dievas rašomas trimis rai
dėmis: Gud — skandinavai. Dia — airiai. 
Dio — italai. Bog — rusai. Bog — lenkai. 
Buh — čekai. Boh — slovakai. God — ang
lai ir olandai. Fuh — budistai. SDJ — žy
dai. Deu — katalonai. Dui — keltai. Teo — 
meksikiečiai. Kot — ponapeaniečiai. Tyr — 
islandiečiai. Duw — velšai. Zio — tam tik
ra tarme kalbą vokiečiai. Tiv — gotai. Tao
— kiniečiai. Anų — mezzopotaniečiai. Sin
— babiloniečiai.

(„Draugas“)
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Užteko visko. Kur čia... Pribūta, prigy
venta, atsigerta, atsiimta.

Užteko, užteko.
Rukšys sėdėjo autobuse ir kresčiojo gal

vą.
Pribūta. Gana. Vien Dimšaitės žinia gali 

nužudyti, o dar...
Tik sėdėjo, tik murksojo. Po šios dienos 

pokalbio su Stase.
Važiavo namo.
Namų nebuvo. Nuo vėlyvos vaikystės ne

buvo namų. Mokykla, seminarija. Kleboni
ja. Slėptuvės, užkiemiai, kolūkis.

Važiavo kolūkin. O už nugaros dvi mote
rys apkalbėjo buitį:

— Patogu šitie autobusai. Dabar jau ga
lima pasiekti visus kampus, šmėkščioja 
stulpai, medžiai, net baimė diegia. O tu sėdi 
ir džiaugiesi. Greita, pigu.

Gana, užtenka.
Akiratyje grūdosi išsirikiavusios kalvos. 

Lyg sukilėliai, lyg maištininkai, — jų nu
plikę medžiai kerštingai grūmojo dangui.

Gana. Ištuštėjo galva, išdžiūvo protas. Iš
džiūvo vidus, širdis, jausmai.

Atšlaitėje prasiskleidė margumą. Ten bū
rys karvių šukavo kažkokio kolūkio želme
nis. Lėtai judėdamos, jos tarsi kaišė neri
mu apsikrėtusią rudens panoramą.

— Šitiek nekaltumo karvėje. Palygink 
gyvulį su manim.

Ratai kratėsi, šnypštė. Braškėdami užsi
rito ant tilto. Jis žvilgtelėjo žemyn.

— Kad taip apačion. Būtų teisingiausia. 
Tik upės vanduo lyg kristalas. Negalima 
užteršti.

O moterys jo užnugarėje guodėsi:
— Užkimšta, prisigrūdę. Ale bėga. Vakar 

atvežiau kiaušinių ir sviesto, — tarsi besi
slėpdama tyliau sušnibždėjo kaimynė. — Iš 
sklypelio suspaudžiau. Bematant neliko, pi
giau nuleidus, kaip krautuvėse. Mieste 
žmonėms pinigų trūksta, ale visi brukasi 
ten. Jei tik paauga, iš kaimo. Taigi, išgrai
bė. Kelio daug, nuėjo dvi dienos, bet ką da
rysi? Mergaitei paltuką nupirkau. Iš tokio 
maklerio turgaus išvietėje.

— Bent mėšlas ,— ūžė Rukšio galvoje. — 
Jau gėrimas žvėrim paverčia o dar mote
ris. ..

— Neva draudžia, — pasakojo užnugary
je. — Sako, juoda rinka, spekuliacija. Bet 
savi žmonės nekliudo. Mergaitė nešals žie
mą, nedrebės. Geras paltukas. Vilnonis.

Rukšys nesiklausė kalbų. Nesiklausė jo
kių, jokių kalbų. Tik niurksojo susmukęs, 
tik mąstė. Labai lėtai.

Tačiau užkliuvo vilnonis paltukas. Kad 
mergaitė nedrebėtų.

Žiemos. Ir vasaros. Ir kitokie orai. Gyve
nimas, juodoji rinka. Joje Rukšys perkasi 
gerą vardą, o parduoda dumblą. Už tokią 
spekuliaciją nėra pasigailėjimo.

Atsivėpė pakalnė ir staigus vingis. Plen
tas, atrodo, nutrūko, — autobusas šoks iš
bėginių alksniukų užkežėton pelkėn ir ap
sivers!

VYTAUTAS VOLERTAS
Ne. Jis riedėjo posūkiu, žmonės sviro šo

nan. pelkė nyko. Nelauktai prie lango at
skriejo sodyba ir vos susilaikė, stiklan ne- 
tėškusi. Tada nusidažė antra, trečia, tada 
pro akis nučiuožė ištiso kaimo šiaudiniai 
stogai. Pagaliau visus išbudino trinktelėji
mas per duobę, šoktelėjimas aukštyn, ir 
plentas išsitiesė, smigdamas miškan.

Spekuliacija.
Juodoje rinkoje, gyvenime, tik grynas 

dumblas. Ne vien šiandien, ne vien dėl Sta
sės. Rukšys niekados šito turgaus nesupra
to. Galvodavo, bet neišsiaiškindavo.

Dimšaitei viskas žinoma. Jai buvimas — 
varpai, skambučiai, šokinėjimai, Velykos.

Rukšys nespėja galvoti. Viskas rieda. Jis 
tik šliaužia.

Bailys ar atsilikėlis?
Idiotas.

Keitėsi miesteliai, kaimai, kolūkių ply
nės, kažkada buvusias sodybas saugojusių 
medžių būreliai. Trumpam laikui danguje 
prasižiojo mažytė skylė ir paliejo raudonos 
šviesos. Tada viskas užsitraukė, ėmė blank
ti. Akiratis šliaužė artyn, ėjo siauryn.

Turgus. Ir idiotas Rukšys.
Kai pasiekė savo kryžkelę, jau temo. Iki 

namų dar laukė trys kilometrai, ir jis ne
delsęs leidosi eiti. Naktis raukėsi, gilėjo, 
rudens naktis net akyse spengė. Biauri 
naktis. Šalta, drėgna, pagelu ėdanti kau
lus.

Parvykęs ir atvėręs trobelės duris, nusi
purtė šiurpuliu, — štai jau kelios dienos 
nekūrenta.

Net lempos nežiebė. Atsigulė, susikrovė 
ant savęs visus drabužius, kiek turėjo, ap
sikamšė ir klausėsi, kaip trankėsi sąžinė.

Tai bent gyvulėlis!
— Stasei aišku, — galvojo prieš įmigda

mas. — Kai nėra dailios smėlio dėžės, nėra 
ir gyvenimo. Jai tik žaisti, kastuvėliu auk
sinius grūdelius kibirėliu pilstyti. Stasei 
aišku, o man užrištas mazgas. Nematau. Jei 
duodu žingsnį, tiesiai dumblan.

Rytojaus dieną prabudo anksti, vos vos 
šviesėjant. Dar nespėjo praverti akių, dar 
nespėjo atsigriebti — vėl grįžo vakarykš
tės mintys, sujudo kančia, skausmas. Gal
voje atrodė kažkaip neįprasta. Tarsi kas 
čirkštų, barbėtų.

Atsikėlė, nusipurtė, paskubomis užsime
tė rūbus ir pakūrė krosnelę. Ištiesė virš 
liepsnos rankas —- malonu, šilta.

Galvoje čirpėjimai neatleido. Ką gi, ką 
gi... Po tokių kelių dienų ten galėjo žiur
kės įsiveisti. Tai bent, tai bent.

Užsikaitė vandens. Vai gerai arbata, vai 
atgaivino vidurius... Bet kąsnis nėjo. Tik 
vėlėsi, taršėsi burnoje, tik maišėsi tarp dan
tų. Nuryti — lyg užrišta.

Smegenyse činkt, činkt be pertraukos, 
bar bar be sustojimo.

Nuėjo prie daržinės. Pats pirmutinis. O 
diena — visai ne vakarykštė. Raudona sau
lė, kažkaip pastorėjusi, išsidabinusi brau
kinėjo lengvus debesis, kurių prošvaistėse 
mėlynavo skaidrus dangus; laukai, pražilę 
nuo šalnos, skambėjo trapumu; išdidžiai 
rangėsi vieškelio gruodas.

Rukšio galva sunkėjo, akyse retkarčiais 
padūmuodavo migla.

— Iš kur tu čia dabar? — pro daržinės 
kampą staiga kyštelėjo Kašelionis. — Ma
nėme, gyvo nėra.

— Apsirgau. Važinėjau mieste, pas gydy
toją.

— Sakė, sakė. Pardavėja sakė. Ir Balei
kos Viadukas. Ale pajuodęs! Tau dar nege
rai, Rukšy!

Jau daugiau žmonių atsirado. Rinkosi 
brigada, rinkosi visi tie patys. Ir kiekvienas 
stebėjosi:

— Sukritai. Griebė patį.
— Kokiam velniui čia stoviniuoji? Eik 

namo.

(Bus daugiau)
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I-
LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO

Nekreipiant dėmesio į Etnos ugniakalnio 
išsiveržimus Sicilijoj ir pamiršus masinius 
pabėgėlių prasiveržimus iš Pakistano į In
diją, žmogaus kuriamasis pasaulis šiuo me
tu atrodytų kaip ir aprimęs. Žmogus, atro
do, tartum būtų reikalingas poilsio, bent 
nekuriam laikui.

Vietnamas, viręs ir kunkuliavęs daugiau 
kaip penkerius metus, niekur nepasistumė- 
jęs — nei pirmyn, nei atgal, pasaulio že
mėlapy liko kažkaip toj pačioj vietoj, kaip 
ir buvęs. Vadovavę politikai mano, kad jie 
atliko istorinės reikšmės žygius savo tau
tai, o gal ir visam pasauliui. Užtai tėvas- 
karys, grįžęs iš karo lauko, radęs savo sū
nus garbingai žuvusiųjų sąrašuos, o žmoną 
ir dukteris gėdingai priešo išniekintas ir 
išvežtas, galvoja kitaip, sėdėdamas ant sa
vo namo dar rūkstančių griuvėsių: „Kur 
visa to prasmė? Ir kur dabar mano kelias 
nuo čia į gyvenimą?..“ Deja, niekas net ne
sistengs tokius klausimus suprasti ar į juos 
atsakyti, nes visas Vietnamas dar dunkso 
kraujo garuos, o visų pirma baimėje — bai
mėje, kad kas jau buvo, neprasidėtų iš 
naujo. Kad tai neatsitiktų, Pietų Vietname 
turėtų užgimti nauja sveika dvasia su ryž
tu ir J. Amer. V. užnugariu. Tuomet Šiau
rės Vietnamas neišdrįs iš naujo naujoms 
karinėms avantiūroms. Korėja tam pavyz
dys.

***
Prie Suezo jau metai, kai, palyginti, ra

mu. O vienu metu jau atrodė, kad ten stai
ga prasiveržęs chaosas pagimdys karą. Nuo 
•to laiko ėjo ir praėjo ištisą mažesnių ar di
desnių įvykių virtinė — mirė Nasser, gimė 
Sadat, žlugo viena arabų sąjunga, atsirado 
kita; bet... rusai tų įvykių nepaisė — jie vi
są laiką vis plaukė, vis lėkė, vis krovėsi 
Egipte, išilgai Suezo kanalo, iki pagaliau 
atlėkė pats Sovietų Sąjungos prezidentas 
Podgomyj. Pasisvečiavęs porą dienų Kaire, 
Podgornyj sudarė 15 metų draugystės su
tartį. Pagal ją Sovietai įsipareigojo padėti 
Egiptui bet kuriais atvejais — tiek taikos, 
tiek karo.

Abi susitarusios pusės, atrodo, sutartimi 
patenkintos. Mat, bet kurios gera diploma
tine kalba surašytos sutarties turinys pri
klauso ne tiek nuo to, kas sutarty parašyta, 
kiek nuo to, kas ir kaip ją skaito. Egiptie
čiai joje įskaito tik Sovietų neribotą pagal
bą Egiptui karo su Izraeliu atveju; o rusai 
— Sovietų neribotą karinį įsitvirtinimą 
prie Suezo kanalo be karo su Izraeliu. Ru
sams Egiptas yra tik žemės sklypas Sovie
tų karinei bazei, kurios tikslas yra žymiai 
platesnis už Egipto interesus. Iš to taško 
žiūrint. Sovietų sąjungininkas yra veikiau 
Izraelis, negu Egiptas: -kol Izraelis bus ne
santaikoj su arabais, tol rusai galės stiprin
tis ir plėstis prie-Suezo. Karinė taika ar 
karas priklausys nuo rusų sugebėjimo pri
laikyti egiptiečių aistras gyvas, bet prislo
pintas. O kad tik karinė taika Sovietams 
yra labiausiai pageidaujama padėtis šioj 
pasaulio daly, tai turėtų būti visiems aiš
ku. Reikia pripažinti, kad tai yra gal ir ga
limas, bet ir rusams labai sunkus uždavi
nys.

Šioj mus, europiečius, liūliuojančioj poli
tinėj ramybėj, kad ir laikinoj, staiga pra
juokino kiniečių ping-pong lošimas su ame
rikiečiais. Pavarčius net kelias enciklope
dijas, man nepasisekė surasti tikros šio lo
šimo istorijos; jos, matyt, niekas nežino. 
Tačiau pats žodis „ping-pong“ aiškiai pa
sako, kad lošimas yra kinietiškos kilmės.

Mūsų laikais vadinamosios didžiosios po-

NAUJAUSIOS KNYGOS
S. Yla — Šiluva žemaičių istorijoje“

£2.40
Dr. K. Jurgėla — „Lietuvos sukilimas“

£4.45
V. Ramojus — „Kritusieji už laisvę“

£1.75
S. Rūkienės „Grįžimas j laisvę“ £2.75
A. Gintneris — „Lietuva caro ir kaizerio 

naguose“ £2.52
J. Gliaudą „Simas“ £1.35
R. Spalis „Rezistencija“ £2.70
Čia gauta ir nauja lietuviška plokštelė 

Lietuva brangi. Ilgo grojimo. £2.50

Rašyti „Dainora“ 14, Priory Rd., KEW — 
SURREY.

IK. VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 

Ir neliks kišenė kiaura!

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

TeL ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester. 

litikos keliai yra dažnai labai keisti. Šia 
proga prisiminkime tik trumpai kad ir pra
džią taikos derybų tarp Vietnamo ir J. Am. 
V-bių Paryžiuje. Vietnamiečiai, vos išlipę 
iš lėktuvo, pareikalavo, -kad stalas abiems 
derybų delegacijoms būtų tik vienas ir 
apskritas; be tokio stalo jie derybų nepra- 
dėsią. Tuojau paaiškėjo, kad abi delegaci
jos yra tokios gausios, jog visoj Prancūzi
joj neatsiras tokio stalo joms susodinti. 
Tuomet Prancūzijos vyriausybė nutarė to
kį stalą padaryti. Padarius paaiškėjo, kad 
nė pro vienas duris to stalo negalima buvo 
įnešti. Tuomet nutarė tą stalą supiaustyti, 
įnešti jį dalimis ir vėl sustatyti. Delegatai 
susėdo ir pradėjo derybas, kurių jie vis dar 
nebaigė ir niekuomet nebaigs... (Ties šia 
vieta aš geriau nutilsiu ir tik pareikšiu ap
gailestavimą, kad man brangus ir mielas 
rašytojas Pulgis Andriušis jau miręs).

O ką galima būtų pasakyti daugiau apie 
ping-pongą? Tuo tarpu gal tik tiek: kas yra 
stebėjęs teniso ar ping-pongo žaidimą, tas 
žino, kad po valandos ar kitos stebėtojui 
pradeda sprandas skaudėti ir jis nenoromis 
ieško būdų skausmui sumažinti arba visai 
išvengti. Kalbamojo kiniečių - amerikiečių 
ping-pongo vyriausiu stebėtoju, savaime 
aišku, yra Kremlius. Iš to labai paprasto 
fakto konstatavimo seka ir įvairios išvados.

***
Kremlius, be abejo-, turi savų nesėkmių 

savosios raudonos imperijos plotuose. Ka
daise Rytų Vokietijos diktatorius Ulbricht 
pasiskundė vienam anuo metu žymiausiam 
vokiečių rašytojui Vilhelm Erecht, kad tau
ta ne seka, o priešinasi jo vadovavimui. Ką 
daryti? „Paleiskite tautą ir išrinkite kitą“, 
atsakė rašytojas. Už tokį patarimą Ulbricht 
palaikė Brechtą keletą dienų kalėjime, o 
pats davė įsakymą pastatyti garsiąją Ber
lyno sieną. Dėl tos sienos vyksta neužbaig- 
tinos derybos dar iki šiai dienai; dėl jos ne
gali pradėti veikti ir tarp Kremliaus ir Va
karų Vokietijos sudarytoji sutartis.

Čekoslovakijoj dabartinis diktatorius 
Husak savo metinėj partijos kongreso kal
boj viešai nusiskundė, kad partijoj vis dar 
esą daug „ridikėlių“, kurie tik iš viršaus 
raudoni, bet viduje balti; jis pageidautų 
daugiau „raudonų burokų“.

Prisiminus dar, be to, neseniai įvykusius 
sukilimus Lenkijoj, darosi kažkaip aišku, 
kad Kremliaus nervai dėl tokių ir panašių 
nesėkmių turėjo kiek sujautrėti. O priedo 
dar tas nelaimingas ping-pong, suerzinęs 
sprandą!

Visa to išvadoje, štai, vos tik prieš kele
tą savaičių Kremlius išėjo viešai su nau
jais prisigerinimo pasiūlymais Vakarų Eu
ropai: 1. sumažinti karines jėgas abipus ge
ležinės uždangos ir 2. sukviesti konferenci
ją Europos saugumo reikalams.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Vykstantiems i Vokietiją
Užsiregistravusiems vykti į jubiliejinę 

stovyklą Vokietijoje skautėms ir skau
tams pranešame, kad liepos 18 d., sekma
dienį, punktualiai 2 vai. popiet, iš Derbio 
geležinkelio stoties autobusas pajudės iš
vykai į Vokietiją. Manchesterio, Leeds, 
Huddersfeldo, Derbio ir apylinkės skautai 
ir skautės renkamės į Derbio geležinkelio 
stotį.

Londono ir apylinkių skautai ir skautės 
renkasi į Londono Sporto ir Socialinį klu
bą (345A Victoria Park Rd., E. 9) apie šeš
tą vai. vakare. Čia trumpai sustosime (Klu
bo Valdyba ir narės pažadėjo mus priimti 
su arbatėle. Ačiū!), atsisveikinsim, ir auto
busas pajudės į Doverį, ir naktį kelsimės 
per kanalą į Belgiją ir važiuosime į Vokie
tiją. Vokietijoje nakvosime Koblenz jauni
mo lietelyje, o rytą iškeliausime į skautų 
stovyklą Schwetzingene.

Liepos 31 d. rytą, tarp 7-8 vai., vėl grįž
tame į Londono Sporto ir Socialinį Klubą, 
čia trumpai sustoję, iš jo į Derbį. Derbį ga
lime pasiekti tarp 1-2 vai. (Grįždami iš 
skautų stovyklos į Londoną, nakvosime 
Koeln jaunimo hostelyje; hosteliai yra už
sakyti nakvynėms).

Visi, vykstantieji į stovyklą, nelaimės at
vejui apdraudžiami (apdraudžia skautų va
dovybė). Kas dar nesusimokėjo draudimo 
mokesčio, pinigai iš tų bus surinkti kelio
nės metu.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ dar į 
tokius dalykus: 

DAIKTAI. Stovykloje kiekvienas stovyk
lautojas gaus du dekius ir lovelę. Prašome
su savim pasiimti dar du dekius ar miega
mąjį maišą, jeigu kas galvoja, kad bus šal
ta miegoti. Taip pat visi stovyklautojai 
gaus valgiui indus. Anglijos skautai prašo
mi su savim pasiimti tik peilį ir šakutę ir 
mažą lėkštutę. Kadangi vykstame autobu
su, pageidaujama, kad visi savo numato
muosius daiktus kelionei susipakuotų į la
gaminus. nedidesnius kaip 22 ilgio, 15 plo
čio ir 61 aukščio. Jeigu galima išsiversti su 
mažesniu, dar geriau. Vykstame civiliniais 
lengvais drabužiais apsirengę. Skautiškos 
uniformos turi būti švarios ir tvarkingai 
supakuotos ir su visais ženklais. Dauguma 
jau yra buvę išvykose ir stovyklose, ir ma
nyčiau. kad visi žino, ką pasiimti su savi
mi dviejų savaičių išvykai. Vadovus ir va
doves prašau atkreipti į tai DĖMESĮ, kad 
nebūtų bereikalingo ir didelio bagažo ir 
kad visi turėtų išvykai ir stovyklavimui

Pirmasis pasiūlymas nėra naujas. Vienas 
tokių buvo iškeltas vakarų pusės bene prieš 
dešimt metų, bet Maskvos buvo atmestas.
Dabartinis Kremliaus siūlomasis planas 
yra sena giesmė tik balalaikoms pritariant. 
Kai dėl antrojo pasiūlymo, tai tas, kas turi 
sveiko jumoro ir atsparią tulžį, gali juoktis 
išvirsdamas, susiriesdamas. Sovietai, ku
rie laiko prariję pusę Europos, turi pakan
kamai įžūlumo siūlyti savo planus apsau
goti dar likusiai!

Bet Kremlius, kaip visuomet, taip ir da
bar žino, ką daro. Jis mano, kad vakarų 
Europa jau yra beveik pakankamai prisir
pusi šitam naujam Maskvos žaidimui. Prie
žastis tokio galvojimo paminėsiu tik trum
pai: 1. Viduržemio jūra pilna sovietinių ka
ro laivų; 2. Sovietinės karinės bazės vaka
rų Europos pietų pakrantėmis smagiai ku
riasi, o tuo tarpu NATO bazės liūdnai 
nyksta (paskutinysis pavyzdys — Maltos 
sala); 3. Vakarų Europos valstybės vis dar 
tebėra neapjungtos, politiškai suskilusios 
ir kariškai priklausomos nuo Jungt. Amer. 
Valstybių; 4. J. Amer. V-bių politiniuose 
sluoksniuose vis garsiau pradeda reikštis 
nuomonė, kad J. A. V-bių kariuomenė turi 
būti atitraukta iš vakarų Europos; 5 pasku
tinė NATo valstybių užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencija Lisabonoje parodė 
nesutarimus ir plyšius Europos saugumo 
reikaluose; 6. Sovietų subversyvinė akcija 
vakarų Europoj, ypač Anglijoj, Prancūzi
joj ir Italijoj, žygiuoja pirmyn su net pa
tiems Sovietams nelauktais laimėjimais; 7. 
Italijos komunistų partija yra didžiausia ir 
geriausiai organizuota Vakarų Europoje; ji 
tokia galinga, kad net Vatikanas nepajėgia 
išvengti flirto ir meilavimosi su ja; orga
nizuodama nuolatinius masinius streikus, 
ji laiko visą kraštą arti visiško sugriuvimo 
briaunos (pats sugriuvimas gal laukia 
Maskvos įsakymo!); „Italijoj dar nėra 
streikavę du gyventojų sluoksniai — kuni
gai ir prostitutės...“ — taip sako patys ita
lai su kartėliu širdyje, t. y. šventieji ir nuo
dėmingieji. Lai pats Dievas laimina juos. 
8. Panaši padėtis ir Prancūzijoj.

Toliau kaip iki šių aštuonių punktų to 
sąrašo aš netęsiu, nors ir galėčiau. Dabar, 
mielas mano laiško skaitytojau, prieš iš
vykstant atostogų, aš noriu Tave paklaus
ti: jeigu Tu sėdėtum Kremliuje, argi Tau 
pristigtų drąsos imtis žygių Vakarų Euro
pos apsaugai, aplinkybėms taip gerai besi- 
dėstant, ypač kai ping-pong taip laužo Ta
vo sprandą?!

Viso geriausio!

Stasys Kuzminskas

P. S. Važiuodamas atostogų, nepamiršk 
pasiimti pora lietpalčių, lietsargį, kaliošus, 
o jeigu važiuoji į pietų Angliją, kur tikėsięs 
daug šilumos ir saulės, tai nepamiršk ir 
kailinių. Daug malonumų!

S. K.

reikalingus drabužius ir reikmenis (pasi
imkite šiltą megztuką, lietpaltį ir guminius 
batus).

DOKUMENTAI. Prieš išeidami iš namų, 
pasitikrinkite dokumentus ir juos būtinai 
pasiimkite (visiems žinoma, kas reikalinga 
vykstantiems į Vokietiją).

FINANSAI. Prašom įstaigose pasiteirau
ti, kiek leidžiama vežtis pinigų ir kelioni
nių čekių.

MAISTAS. Pakeliui gausime maisto. Su 
savim galima pasiimti šį tą užkasti, jei kas 
tikisi kelionėje labai išalkti. Tas pat pasa
kytina ir dėl gėrimo. Autobuse turėsime 
vandens ir apelsinų sunkos.

VAISTAI. Jokių vaistų niekas nesiveža, 
išskyrus tuos atvejus, kai daktaro yra nu
statyta nuolat juos vartoti. Pirmoji pagal
ba keliauja kartu.

Kiekvienas stovyklautojas pasiima tepa
lo nuo uodų gintis ir paprasto kremo. Jau
nesnio amžiaus skautukams patartina pasi
skiepyti arba turėti gydytojo pažymėjimą.

FOTO APARATAI. Jei kas vežtųsi su sa
vim ką tik pirktą foto aparatą ar kitokį 
naują dalykėlį, prašom pasiimti sąskaitą.

MUZIKOS INSTRUMENTAI. Visi, kurie 
turite muzikos instrumentus, prašom vež
tis juos.

DIENORAŠTIS. Kiekvienas skautas ir 
skautė rašo dienoraštį nuo pat išvykimo 
iš namų. Prašau pasiimti užrašų knygutę, 
pieštuką ir kitus vadovų nurodytus dalykė
lius (štabo posėdyje buvo paaiškinta vi-
siems). Jei kam būtų kas neaišku, prašom 
kreiptis į Rajono Vadą.

Nuvažiavę į šią jubiliejinę stovyklą, kur 
išbusime net dvi savaites (Anglijos rajo
nas tik 9 dienas) didelėje, daugiau kaip 
300 skautų lietuviškoje šeimoje, turėsime 
progos vieni kitiems paspausti rankas, su
sipažinti, prisiminti tuos, kurie prieš 25 
metus šią skautišką kibirkštėlę uždegė. 
Prisiminsime sovietų pavergtąją tėvynę 
Lietuvą ir artimuosius. Prisiminsime ir 
tuos, kurie neturės progos kartu su mumis 
džiaugtis stovykla, ir atšvęsime 25 metus 
nuo Lietuvių Skautų Sąjungos atsikūrimo.

Atvykdami nepamirškime pasiimti tėvy
nės meilę, skautišką ideologiją, teorinę ir 
praktinę, skautišką šypseną ir saulėtą orą. 
Stovykloje visa tai bus reikalinga. Iki ma
lonaus pasimatymo stovykloje!

Budėkime.
s. J. Maslauskas,

L. S. S. Anglijos Rajono Vadas

LIETUVOJE
MUZIKAI NEPATENKINTI MUZIKA
Lietuvos kompozitorių sąjungos šeštaja

me suvažiavime Vilniuje gegužės 5-8 d. pir
mininkas Ed. Balsys, kaip matyti iš „Lit. 
ir Meno“ (20 nr.), paminėjo ir lietuvių mu
zikų kai kuriuos „nukrypimus“, naujovių 
ieškojimą. Tiesa, pasak Balsio „reikia pri
tarti vaisingiems naujų išraiškos priemo
nių ieškojimams. Jeigu jų nebūtų — menas 
išnyktų...“, bet toliau jis pažymi, kad „ra
šyti muziką kaip galima įmantriau, miglo- 
čiau ir abstrakčiau tapo mada. Paprastai 
tai daroma, prisidengiant novatoriškumo, 
įvairių eksperimentų ir ieškojimų skrais
te“. Be to, jis teigia, ieškant naujų priemo
nių, atitrūkstama ir nuo nacionalinių mu
zikos pagrindų.

Balsys nurodo, kad tuo būdu muzika 
virstanti kosmopolitine ir, esą, reikia pro
testuoti prieš „'nekritišką ‘avangardistinių* 
priemonių naudojimą“. (ELTA)

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS
Muzikinis auklėjimas okup. Lietuvoje 

kelia rūpesčio. Apie tą auklėjimą rašyda
mas, Vai. Bagdonas („Lit. ir Menas“, Nr. 
16) primena vaizdą Kaune. Pasakojama 
apie vienos Kauno mokyklos gitaristų an
samblio koncertą. Išplatinti 500 bilietų, ir, 
pagal autorių, „pradėjo plaukti publika — 
barzdotų, kailiniuotų, gauruotų, veltinius 
virvėmis susiraišiusių, vadinamų hipių, bū
riai. Atlikėjai — irgi tokie pat 'prosene
liai', tik su gitaromis ir velniškai stipriais 
balsais. Publika reagavo dar triukšmin
giau“. Dar pridurta, kad svečių buvo ir iš 
kolchozų ir net kaimyninių respublikų. 
(Tai ir vėl pavyzdys, kaip Lietuvos jauni
mas seka vakarietiškuosius papročius ir 
kaip jam įgrisę komunistų peršamieji — 
Eltos Red.) (ELTA)

„SUKTINIS“ JUGOSLAVIJOJE
Kauno prof, sąjungų šokių kolektyvas 

„Suktinis“ gegužės mėn. koncertavo Jugo
slavijoje — Belgrade, Zagrebe, Liubliano- 
je, Adrijos pajūrio kurortuose. Buvo pa
rinkti būdingiausi Lietuvai šokiai ir žaidi
mai. Drauge buvo išvykusi ir Kauno muzi
kinio teatro solistė G. Jasiūnaitė. (ELTĄ)

KAI KURIŲ GAMINIŲ VIS TROKŠTA
Maisto produktais aptarnavimas Lietu

voje vis susiduria su įvairiais trūkumais, 
siaurėja maisto promonės gaminių pasirin
kimas — tai pasikalbėjime su „Tiesa“ ge
gužės 1 d. nurodė maisto pramonės minist
ras St. Dulskas .Jis pareiškėį kad kai kurių 
gaminių vis trūksta. Štai, jo žodžiais, „ne 
visada gausi gražiose dėžutėse desertinių, 
su riešutu ar šokolado įdaru saldainių. Iš 
parduotuvių lentynų išnyko populiarūs 
duonos gaminiai“.

Pareigūnas nusiskundė, kad konservų 
pramonei iš žaliavų pristatoma, net 99,8 
proc., beveik vien obuoliai. Dėl to dejuoja
ma: „mums vis sunkiau ir sunkiau paga
minti įvairių konservu, kompotų, uogie
nių“. (ELTA)

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progų 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, 2y2 jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomjis
£ 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.

VARGONININKŲ KONCERTAI SVETUR
Lenkijos ir Slovakijos spauda labai tei

giamai įvertino dviejų lietuvių vargoninin- 
■ kų koncertus. Giedrės Lukšaitės koncertą 
Krokuvos filharmonijoje vertino „Ruch 
muzyczny“ žurnalas, o L. Digrio koncertą 
Bratislavoje, Slovakijoje, palankiai pami
nėjo slovakų spauda. (ELTA)

GYDYTOJŲ OKTETAS
25 metai sukako, kai veikia Kauno medi

cinos instituto oktetas.
Jį kadaise sudarė instituto studentai, o 

dabar jame dainuoja tik dėstytojai. Okte
tas yra surengęs apie 300 koncertų ir dai
navęs daugelyje Sov. Sąjungos miestų ir 
kituose kraštuose.

GAISRAI MIŠKUOSE
Apie miškų gaisrus Lietuvoje „Tiesa“ 

birželio 9 d. rašo šitaip:
„Šiemet ugnis lankėsi girioje jau daug 

kartų. Daugiausia gaisrų buvo priemiesti
niuose miškuose. Užsitęsusi sausra taip iš
džiovino miško paklotę, jog pakakdavo ir 
mažiausios kibirkšties, kad ji užsiliepsnotų. 
Tą kibirkštį į mišką dažniausiai atneša 
žmonės. Dažnai padega vaikai, žaisdami su 
degtukais“. '

FILMUOJAMAS MONTĖ
Vilniuje pradėtas filmuoti dviejų serijų 

filmas „Henrikas Montė“.
Tai bus istorinis filmas apie legendarinį 

prūsų vadą Montę, gyvenusį 13 amž.

DISERTACIJA PRAKTIŠKU KLAUSIMU
Lietuvos žemės ūkio akademijos auklėti

nis Z. Ribokas septynerius metus vadovavo 
Radviliškio rajono „Auksinės varpos“ ko
lūkiui. Per tą laiką jis prisižiūrėjo, kaip iš
gula javai. Prieš šį pragaištingą gamtos 
reiškinį nieko nebuvo galima padaryti.

Z. Ribokas trejus metus dar studijavo ir 
parašė disertaciją „Chlorcholinchlorido pa
naudojimas prieš žiemkenčių javų išguli
mą Lietuvos TSR“.

Už tą darbą jam buvo suteiktas žemės 
ūkio mokslų kandidato laipsnis.

Biologijos profesoriai galvoja, kad šios 
Z. Ribiko disertacijos duomenis bus galima 
praktiškai pritaikyti žemės ūkiui.

V. NOREIKA MASKVOJE
Birželio mėn. didžiajame Maskvos teatre 

Pučinio operos „Toskos“ premjeroje Kava- 
radosio partiją dainavo Vergilijus Noreika.

„LIETUVA“ ČEKOSLOVAKIJON
Čekoslovakijoje tris savaites koncertuos 

valstybinis dainų ir šokių liaudies ansamb
lis „Lietuva“.

100 LOVŲ
Šiuo metu Lietuvoje, kaip skelbiama 

laikraščiuose, 10 tūkstančių gyventojų vi
dutiniškai tenka 100 ligoninės lovų.
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Europos Lioturiu Es ^nHiu
KANADOS LIETUVIŲ KONCERTAS

Kanados Liet. Jaunimo ekskursija pake
liui j Europą sustoja Londone ir ta proga 
sutiko duoti koncertą vietos ir apylinkių 
lietuviams.

Programą išpildys Toronto lietuvių tauti
nių šokių grupė „Gintaras“ ir Toronto 
skautų muzikinis vienetas su kanklėmis, 
birbynėmis ir skudučiais.

Koncertas įvyks York Hall. Old Ford Rd., 
London, E. 2, liepos 10 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakare. Įėjimas 50 p. Mokyklinio amžiaus 
jaunimui ir pensininkams 25 p., vaikams 
veltui.

Požeminis Be'.hnal Green.
Kadangi programa bus aukšto lietuviškc 

lygio ir mūsų svečiai pageidautų susitikt' 
su Anglijos lietuviais ir jaunimu, kviečia
me visus gausiai dalyvauti ir pabendrauti 
su kanadiečiais, kurių atvyksta apie 180 
žmonių.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros ge
ra muzika.

Kviečiami ne tik londoniškiai. bet ir vi
si kas tik gali iš kitų kolonijų.

Be kita ko, „Gintaras" koncertuos taip 
pat Studijų Savaitėje Vokietijoje.

DBLS Centro Valdyba

„GINTARAS“ LIETUVIŲ SODYBOJE
Liepos 11 d„ sekmadienį, Kanados Lie

tuvių Tautinių Šokių Grupė „Gintaras" 
lankysis Lietuvių Sodyboje.

3 vai. popiet jis ten atliks programą, ku
rios pasižiūrėti pakviesti ir apylinkių ang
lai: Bernadetta Snabaitienė pasirūpino vie
tiniuose laikraščiuose išspausdinti praneši
mus apie šį retą įvykį. Tikimasi, kad suva
žiuos ir lietuvių.

Be kita ko, tą vakarą nuo 8 vai. iki 12 
vai. šokiams gros disko muzika.

ATVYKO „VARPO“ CHORAS

Liepos 3 d. -į Angliją atvyko iš Vilniaus 
„Varpo“ vyrų choras, vadovaujamas A. 
Krogerto.

Iš Londono aerodromo jie išvažiavo tie
siai į Valiją, Llangollen miestelį, kuriame 
liepos 6 d. prasidėjo tarptautinis dainų fes
tivalis — varžybos, žinomos Esteddfod var
du. Šiose varžybose atstovaujama apie 30 
tautų su 10.000 dainininkų. Lietuvių varžy
bų diena yra šeštadienis, liepos 10 d. (pra
džia apie vidurdienį).

„Varpas“ yra pasižymėjęs lietuvių vyrų 
choras, plačiai koncertavęs užsieniuose ir 
laimėjęs pirmą premiją tarptautiniame dai
nų konkurse Italijoje.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Tradicinė Pavergtųjų Tautų savaitė šiais 

metais organizuojama liepos 18-25 d.
Britų-Europiečių Laisvės Lygos Komite

tas, kuriame dalyvauja ir pavergtųjų tau
tų atstovai, nustatė tokią savaitės progra
mą:

Liepos 18 d. (sekmadienį), 2.30 vai., pa
maldos All Souls bažnyčioje, Langham Pla
ce, W.1 (prie Oxford Circus). Pamaldas 
laiko kun. Stott, dalyvaujant visų tautybių 
■bažnyčių atstovams. Pamaldose bus visų 
pavergtųjų tautų vėliavos. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. Kas gali, atvyksta su 
tautiniais rūbais.

Liepos 19 d., 11 vai., bus spaudos konfe
rencija Howard viešbutyje, Norfolk St., 
Strand. Kartu ruošiama spaudos parodėlė. 
Konferencijos tema — intelektualų ir poli
tinių veikėjų persekiojimas Sovietų Sąjun
goj ir komunistų kraštuose.

Liepos 20 d. priėmimas Elitų Parlamen
te. Jame dalyvauja apie 60 kviestinių sve
čių ir Parlamento atstovų.

Audiencija pas Užsienio Reikalų Minis- 
terį. Kiekviena tautybė paruošia ir įteikia 
atitinkamą memorandumą.

Liepos 25 d. baigiamasis mitingas Ful
ham Old Town salėje, 533/561 Fulham 
Road, S. W. 6. Kas tik gali, kviečiami jame 
dalyvauti.

Šios savaitės proga bus platinami specia
lūs atsišaukimai, organizuojamos demonst
racijos, piketavimas prie Sovietų atstovy
bės ir pan. Be to, ukrainiečiai organizuo
ja specialų priėmimą savo salėje — Hol
land Park Avenue.

JAUNIAMS IR JAUNUČIAMS
Nuo rugpiūčio 15 iki 22 dienos prie Lie

tuvių Jaunimo Židinio, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, Telef. 
85738, bus berniukų atostoginė stovykla. 
Užsirašyti reikia iki liepos 15 dienos.

Yra eilė norinčių dviejų savaičių stovyk
los. Užsirašant prašome pažymėti, kiek 
laiko norima stovyklauti. Gavę visų pa
geidavimus, nustatysime stovyklavimo il
gį-

Kun. S. Matulis, MIC

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 11 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., šau
kiamas Vyties klubo narių PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS.

Visus narius maloniai kviečia dalyvauti
Vyties Klubo Valdyba

LONDONAS
Į „Gintaro“ koncertą atvyksta lietuvių 

ekskursijos iš Derby, Birminghamo ir Not- 
tinghamo. Laukiama svečių ir iš kitų vie
tovių.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Liepos 11 d., 11 vai., numatoma suruošti 
pirmosios šv. Komunijos iškilmės Londono 
Lietuvių bažnyčioje. Todėl visi, kurie ir ki- 
ur šiais metais Londone priėmė pirmąją 

iv. Komuniją, kviečiami su tėvais dalyvau- 
i savoje bažnyčioje tą dieną. Prašoma iš 
nksto pranešti bažnyčios vadovybei.

VAKARIENĖ IŠVYKSTANTIEMS 
SKAUTAMS

Liepos 18 d. (sekmadienį), 6 vai. vak„ 
lubo salėje (345A Victoria Park Road E 9) 

Iporto ir Socialinis klubas ruošia vakarie- 
ę išvykstantiems į stovyklą Anglijos ra- 
ono skautams.

Kas iš šalies norėtų dalyvauti vakarienė- 
e, prašomi užsiregistruoti pas Veroniką 
Turienę arba S. Kasparą ne vėliau kaip per 
orą dienų prieš vakarienę.
Vakarienės metu bus palinkėta mūsų 

-kaulams gero vėjo ir gero oro stovyklos 
netu.

Kai skautai grįš iš stovyklos, liepos 31d. 
imatyta klube juos pasitikti su šilta ang- 
ška arbata, nes kavos jie bus daug gėrę 
okietijoje.

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba savo patalpose liepos 11 d. (sek
madienį) šaukia klubo narių visuotinį pus
metinį susirinkimą.

Susirinkimas šaukiamas 4 vai. p. p. Ne
susirinkus kvorumui 4 vai., susirinkimas 
atidedamas viena valanda vėliau ir 5 vai. 
bus pravestas nežiūrint susirinkusiųjų na
rių skaičiaus.

Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
Liepos 10 d. rengiama Ekskursija į Cana- 

dos Lietuvių Koncertą Londone.
Autobusas išvažiuoja iš Skills Car Park, 

Vollaton St. (užpakaly Cooperatyvo) 
punktualiai 11 vai. Pirmiausiai apsistosime 
Lietuvių Namuose ir apžiūrėsime namus ir 
spaustuvę.

Atsigaivinę lietuvišku „kaušu“, važiuosi
me į koncertą.

Skyr. Valdyba

VOKIETIJA
BAD GODESBERGE

Annabergo pily balandžio 30 — gegužės 
2 d. d. VLB atstovybė Nordrheinwestfalijoj 
suruošė jaunimo suvažiavimą. Maistas ir 
nakvynė buvo visiems veltui, o studentams 
ir moksleiviams apmokėta ir kelionė.

Suvažiavimas pradėtas gegužės 1 d. Art. 
Hermano referatu apie jaunimo nekritišku
mą. Po pranešimo išsivystė diskusijos, ku
rių dalyviai pabrėžė jaunimo reakciją į vi
suomenėje vyraujantį paviršutiniškumą 
bei lėkštumą. Prieita išvados, kad jauni
mas nori užsiangažuoti, tik trūksta vadų, 
kurie jam parodytų kelią.

Pavakary paskaitą apie jauno žmogaus 
vystymosi kliūtis skaitė kun. J. H. Šulcas 
iš Romuvos. Jis nurodė, kad šeima yra pa
grindinis jauno žmogaus asmenybės for
muotojas. Savo teiginius parėmė moder
nios psichologijos duomenimis. Įgijęs pozi
tyvų charakterį šeimoje, jaunuolis užsian
gažuoja socialinėje ii- religinėje plotmėje, 
jeigu tik suteikiama jam proga. Deja, mo
dernioji visuomenė, užuot siūliusi jaunuo
liui teigiamus idealus, apsupa jį lengvo ir 
palaido gyvenimo vilionėmis: konsumu, 
seksu, svaigalais. Todėl visuomenė pati 
kalta, jei šių dienų jaunimas yra pasime
tęs. Po paskaitos vyko gyvos diskusijos pe
dagoginiais klausimais. Jose daugiausia da-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTONE — liepos 11 d.. 11 

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

NORTHAMPTONE — liepos 11 d„ 12 val„ 
katedroje. Metinės pamaldos už a. a. 
Antaną Barančiuką.

NOTTINGHAM — liepos 11 d„ 12.30 v. St. 
Patrick's bažn.

BRADFORD — liepos 18 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — liepos 25 d., 1 v.
ECCLES — liepos 11 d.. 12.15 vai.
ROCHDALE — liepos 18 d.. 11.45 vai.
MANCHESTER — liepos 25 d.. 11 vai.
NOTTINGHAME — liepos 18 d.. 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — liepos 18 d., 11 vai.. Bridge 

Gate. Po pamaldų a. a. Juozo Karūnai- 
čio ir a. a. Prano Klimaičio antkapių 
paminklų pašventinimas.

STOKE-ON-TRENTE — liepos 25 d„ 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAME — liepos 25 d., 11.15 vai., 
Liet, židinyje. 

lyvavo neseniai sukūrę ar besiruošią kurti 
šeimas jaunuoliai.

Gegužės 1 d. vakare Annabergo pilies 
sporto aikštėje įvyko laužas su šokiais bei 
dainomis. Tačiau daugumas tęsė diskusijas 
paskaitininkų keltais klausimais iki išnak
tų.

Gegužės 2 (sekmadienį) kun. J. H. Šul
cas atlaikė pamaldas ir pasakė jaunimui 
pritaikytą pamokslą. Naujais vargonėliais 
gražiai grojo V. Banaitis, o katalikų ir 
evangelikų jaunimas darniai giedojo lietu
viškas giesmes.

Po pamaldų VLB Jaunimo sekcijos pir
mininkas stud. A. Šmitas padarė praneši
mą apie jaunimo angažavimąsi bendruome
ninei organizacijai ir veiklai. Kalbėtojas 
apgailestavo menką jaunimo domėjimąsi 
Lietuvių bendruomene. Po pranešimo sekęs 
pokalbis pranešėjo mintis patvirtino.

Suvažiavimas baigtas pietumis. Rengė
jai apgailestavo palyginti negausų jaunimo 
susirinkimą į suvažiavimą, nes buvo pasi
ruošta priimti dvigubai daugiau, negu at
vyko (per 20).

KUN. V. ŠARKOS PAGERBIMAS
1970 m. rugpiūčio 18 d. „Europos Lietu

vio“ Nr. 32 buvo rašyta, kad 1971 m. liepos 
25 d. įvyks kun. Vaclovo Šarkos 25 metų 
kunigystės jubiliejus-pagerbimas Hambur
ge. Dėl tam tikrų susidėjusių aplinkybių šis 
pagerbimas nukeliamas vienu mėnesiu vė
liau. ir jis dabar įvyks rugpiūčio 22 d„ sek
madienį, šv. Teresės parapijos bažnyčioje, 
o vėliau tos pačios parapijos salėje — 2 
Hamburg 50 (Altona), Dohmweg 8.

Dėl to nuolankiai primenama ir kartu 
širdingai prašoma visų tų lietuvių, bičiu
lių ir kitataučių, kurie kun. V. Šarką anks
čiau pažinojo ir dabar pažįsta, kad rug
piūčio 22 d. nepatingėtų atvykti į Hambur
gą ir jubiliatą, kaip didelį lietuvį patriotą, 
visiems atsidavusį dvasiškį, pagerbtų. Tai 
būtų, nors ir mažas, padėkos pareiškimas 
už jubiliato ilgų metų triūsą ir vargą, už 
jo nemiegotas naktis ir su tikra širdžia pa
siaukojimą savo artimui, vieno likimo bro
liui.

Jeigu kas turėtų kokių nors reikalų ir 
klausimų šio jubiliejaus ruošimo reikalu, 
prašom tiesiogiai kreiptis į jubiliejaus ruo
šimo komiteto pirmininką tokiu adresu: 
Herrn Jonas Valaitis, 21 Hamburg 90, Lue- 
mannstrasse 10 e. West Germany.

J. Pyragas

JAUNIMO VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas buvo sukviestas Vidurio 

Europos egzilų katalikų jaunimo biuro, ku
rio centras yra Muenchene, ir įvyko gegu
žės 14-16 d. d.. Nuernberge. Dalyvavo lietu
vių (kun. V. Damijonaitis, mokyt. V. Bar
tusevičius, stud. P. Nevulis ir stud. A. Šmi
tas), latvių, vengrų, ukrainiečių ir kroatų 
atstovai. Suvažiavimą ruošė ir jam vadova
vo biuro referentas Klotschel. Suvažiavimo 
tikslai: 1) susipažinti su galimybėmis gauti 
paramą politiniam lavinimuisi iš Vokieti
jos valdiškų šaltinių, 2) aptarti naujas po
litinio lavinimosi koncepcijas, pritaikant 
jas ypač prie išeivių sąlygų, ir 3) pasikeisti 
tarpusavy nuomonėmis ir praktika. Refera
tai ir diskusijos todėl lietė išas temas: 1) 
Bundesjugendplan‘0 paramos principas šiuo 
metu. Paskutiniaisiais metais jis pasikeitęs 
ta prasme, kad per jį gali būti remiami tik 
centriniai renginiai, vadovų stovyklos, pa
vyzdiniai suvažiavimai. Sritiniai renginiai 
turėtų būti finansuojami per Landesju- 
gendplan'us. Deja, iki šiol neturime prie jų 
priėjimo. 2) Politinio lavinimo metodai ir 
tikslai. Politinis lavinimas suprantamas, 
kaip suteikimas jaunimui reikiamos infor
macijos, davimas galimybės problemas iš
diskutuoti ir jas atspindėti ir galop privedi
mas prie veiklos. Metodų atžvilgiu pataria
ma nekreipti tokio didelio, kaip iki šiol, dė
mesio į paskaitas, o viską pravesti grupinių 
pašnekesių bei diskusijų forma. Kalbant 
apie išeivių jaunimo politinį darbą paaiš
kėjo. jog stovime prieš dilemą. Iš vienos 
pusės išeivių jaunimas dirba, tačiau gal 
stengiasi taip elgtis, kad kuo mažiau būtų 
matomas viešumoje, nes tučtuojau sutapa
tinamas su dešiniaisiais radikalais, revan- 
šistais etc. Iš kitos pusės kaip tik jaučia
mas nemažas noras daugiau ir svariau pa
sireikšti. Buvo net siūlymų sukurti tarptau
tinę jaunimo vadovybę, kuri planuotų ir 
pravestų atskiras akcijas.

Politiniame lavinime apskritai neturėtų 
centrinės vietos užimti turinys, bet būtų 
ugdomas sugebėjimas atpažinti ir metodiš
kai analizuoti problemas. Tai galima atlik
ti, nepaisant kokios problemos konkrečiai 
būtų nagrinėjamos.

Atskiri atstovai nušvietė jų grupės dar
bus, problemas ir patirtį. 3) Šalia politinio 
lavinimosi tematikos ir metodikos, suvažia

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U

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.

vimo dalyviai buvo supažindinti ir su or
ganizacinėmis renginių problemomis, ypač 
su gana painia atsiskaitymo su valdžios 
įstaigomis procedūra.

Galop buvo kalbėta apie paties biuro są
rangą bei veiklą. Atkreiptas ypatingas dė
mesys į jo leidžiamas „Informacijas“. Visi 
buvo kviesti teikti joms žinias.

Pats biuras iš savo pusės pramato šiuos 
renginius: 197LX.2-10 — kelionė po Pran
cūziją, 1971.XII.26 - 1972.1.2 — studijų 
dienos tema — Tautinių mažumų padėtis 
Vokietijoje ir 1972.11.13-19 — vadovų kur
sai. (VKV Inform.)

BIRŽELIO BAISIŲJŲ ĮVYKIŲ 
PAMINĖJIMAS LUEBECKE

Pagal seną ir jau per daugelį metų nusi
stovėjusią tradiciją taip pat ir šiais metais 
Luebecke gyvenantys pabaltiečiai gražiai ir 
iškilmingai paminėjo prieš 30 metų ramias 
ir taikingas Baltijos tautas ištikusią skau
džią tragediją.

Birželio 13 d. Švč. Jėzaus Širdies bažny
čioje, Parade 4, gausiai dalyvaujant tikin
tiesiems. Tėvas Konstantinas. OFM Cap., 
asistuojant Dekanui Vaclovui šarkai ir 
Propst Biedendieck, atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias ir pasakė vokiečių kalba tai dienai 
pritaikytą, reikšmingą pamokslą.

Po pamaldų pabaltiečiai ir jiems prijau
čiantieji susirinko prie Luebecko miesto 
Vorwerker kapinių didžiųjų vartų eiti prie 
savo tautinių paminklų pagerbti savo tau
tų aukų. Einant kiekvienos tautybės grupės 
priešakyje buvo nešami gražūs gyvų gėlių 
vainikai, perjuosti tautinių spalvų kaspi
nais, su atitinkamais įrašais. Eisena buvo 
fotografuojama. Prie lietuvių bendro pa
minklo kalbas pasakė PLE Vokietijos Kraš
to Valdybos įgaliotinis Schleswig-Holstein 
kraštui Pranas Liegus ir Dekanas V. Šar
ka. Maldą už mirusius ir žuvusius sukalbė
jo Tėvas Konstantinas, OFM Cap. Pabaigai 
buvo sugiedotas Lietuvos Himnas. Vėliau 
lietuviai lankė atskirų mūsų tautiečių ka
pus' po plačiai išsimėčiusias Vorwerker ka
pines.

Po iškilmių dalyviai susirinko į vieną 
svetainę atsigaivinti ir toliau pabendrauti, 
o iš ten skirstėsi į savo namelius.

Reikia pažymėti, kad Birželio baisiųjų 
įvykių paminėti vis dar susirenka nemaža 
mūsų tautiečių. Jų atvyksta ir iš tolimes
nių vietų kaip Neustadt/Holst. ir kitų, nors 
kiti paminėjimai mažiau sutraukia mūsų 
žmonių.

Dalyvis

VASARIO 16 GIMNAZIJA — LIETUVIŲ 
KULTŪROS NEŠĖJA

Eirželio 19 d. Salzgitter-Lebens-tedt įvy
ko lietuvių Kultūros diena. Visą meninės 
dalies programą atliko Vasario 16 gimna
zijos moksleiviai, vadovaujami mokyt. Eli
zos Tamošaitienės, gimnazijos mergaičių 
bendrabučio vedėjos ir didžiai nusipelnu- 
sios ilgametės lietuvių kultūros puoselėto
jos.

Čia nekalbėsiu apie tų kultūros dienų pa
sisekimą. Tikiuos, kad tai padarys kiti lie
tuvių spaudos apžvalgininkai savo repor
tažuose. Noriu tik sustoti ties Vasario 16 
gimnazijos moksleivių ansambliu — šokių 
trupe ir choru, ties tuo, ką tą dieną man 
teko matyti ir girdėti. Tautų folkloru do
miuosi jau senokai. Teko matyti nemaža 
įvairių tautų ir tautinių grupių liaudies 
šokių, klausytis dainos ansamblių, ir reikia 
nuoširdžiai pasakyti, kad taip puikiai ir 
meistriškai parengto ansamblio dar iki šiol 
man neteko matyti, koks yra puikus ir 
skaisčiai spindintis deimančiukas sudary
tas iš Vasario 16 gimnazijos moksleivių. 
Mergaitės, ar jos būtų jaunesnio amžiaus, 
vidutinio ar vyresnio, atlikdamos bet kurį 
tautinį šokį, taip meistriškai suliepsnodavo 
tikra jaunystės šilima, puikiausiu įsijauti
mu. žydinčia energija ir veideliuose 
džiaugsmu, kad galėjai žmogus tik gėrėtis 
ir gėrėtis, džiaugtis be ribos ir galo. Tai 
tikros Lietuvos mėlynųjų laukų plaštakė
lės. Labai gerai pasirodė ir berniukai su 
tautiniais šokiais. Tas pat buvo ir su daina 
ir deklamacijomis. Visa taip gerai ir tvir
tai parengta, kad jų žingsneliai ir plastiki
niai mosteliai yra tokie tvirti, kaip tas 
ąžuolas prie Nemunėlio. .

Taigi taip išeina, kad Vasario 16 gimna
zijos moksleivių kultūrinė trupė yra be ga
lo stipri, tvirta ir gali reprezentuoti lietu
višką tautinį šokį ir dainą tarp pačių ge
riausių ir pajėgiausių tautinių grupių. At
rodo, kad Vasario 16 gimnazijos ansamblis 
yra profesionalinis, o ne sudarytas iš gim
nazijos moksleivių, kuriems pirmoje vieto
je turėtų rūpėti mokslas. Taipgi ir patys 
drabužiai yra puikūs, gražūs ir kiekvienam 
ansamblio dalyviui tvarkingai pritaikyti.

Aišku, tai buvo atsiekta tam reikalui pa-

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.

siaukojusių žmonių rimtomis pastangomis, 
rūpesčiu ir nenuilstamu darbu — mok. Ka
zimiero Motgabio ir mok. Elizos Tamošai
tienės nuopelnais ir tautiniu pasiaukojimu. 
Jie abu yra Vasario 16 gimnazijos vetera
nai. Todėl už jų šį didelį darbą jiems pri
klauso nuoširdžiausia lietuviška padėka.

J. Pyragas

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ 
Įvairinamos mokinių pamaldos

Gimnazijos kapelionas kun. J. H. Šul
cas stengiasi savo laikomas pamaldas pada
ryti patrauklesnes jaunimui. Dėl to jis kei
čia jų vietą ir įveda įvairias naujoves.

Gegužės 16 šv. mišios buvo aukojamos 
Romuvos parke. Visų giedamas giesmes gi
taromis palydėjo stud. A. Rigelytė ir moks
leivis G. Mažeika, abu iš JAV-bių. Giesmių 
autoriai — kun. St. Yla ir A. Gigelytė, mu
zika F. Strolios. Iš maldininkų nuotaikų ir 
pasisakymų galima spręsti, kad gamtos ap
linka padėjo susikaupti maldai. Ateity ka
pelionas žada suteikti moksleiviams dau
giau progų aktyviai prisidėti prie pamaldų 
paruošimo ir jų pravedimo.

Gegužės 20 d. Kristaus Dangun žengimo 
šventėje, gimnazijos choras, vadovaujamas 
mokyt. K. Motgabio, direktorius V. Nat
kevičius, keletas mokytojų ir būrelis mo
kinių buvo nuvykę į pamaldas Lamperthei- 
man, kur šv. Andriejaus parapija šventė 
200 metų jubiliejų. Iškilmingas mišias vo
kiečių ir lietuvių kalbomis aukojo kun. J. 
H. Šulcas, giedojo gimnazijos choras lietu
vių giesmes. Kun. Šulcas pasakė vokiečių 
kalba pamokslą, kuriuo tos didžiulės para
pijos tikinčiuosius supažindino su Lietuva, 
jos permainingu likimu ir dabartine padė
timi. Pamokslą baigė prof. J. Ereto „Balti- 
rches Schicksal" citata: „Ir jeigu žmonijos 
sąžinė gali būti sujaudinta tautų skundu, 
tada ir mūsų kančios vis dėlto turi pras
mės“.

Kadangi buvo karšta diena, klebonas 
Hammerich visus lietuvius pavaišino le
dais.

MIRUSIEJI
Antanas Dasys, VLB Memmingeno apy

linkės iždininkas. Buvo gimęs 1922 m. ge
gužės 9 d. Guntaunykų kaime, Švenčionių 
apskr. Per 20 metų dirbo visuomeninį dar
bą tarp Memmingeno lietuvių.

Andrius Gintautas, dipl. teisininkas, ma
joras. mirė gegužės 20 d. St. Augustine. Pa
laidotas gegužės 26 d. vietos kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo kun. senj. A. Keleris, 
kun. vicesenj. J. Urdzė, vietos klebonas ir 
būrelis artimųjų bei kaimynų.

Velionis buvo gimęs 1896 m. kovo 19 d. 
Žemaičių Naumiesty, Tauragės apskr. 1917 
m. tarnavo rusų kariuomenėje, buvo Cent
rinio lietuvių karių komiteto narys. 1919- 
1940 m. Lietuvos kariuomenėje adm. majo
ras. Dalyvavo lietuvių evangelikų liutero
nų bažnytinėje veikloje.

1938 m. išlaikė brandos atestato egzami
nus, 1940 m. baigė Vytauto Didž. universi
teto teisių fakultetą ir įsigijo dipl. teisinin
ko vardą. Nuo 1948 m. Lietuvių evangelikų 
liuteronų vyriausios Bažnyčos tarybos na
rys išeivijoje. 1948-50 m. vokiečių kalbos 
mokytojas Vasario 16 gimnazijoje Diephol- 
ze. Bendradarbiavo spaudoje. Paliko žmo
ną Adelę Gintautienę-Urbonaitę, du sūnus 
(Lietuvoje Arą su šeima ir Eonnoje med. 
dr. Arnoldą su žmona) ir kitas gimines.

13 SPEKTAKLIŲ
Vilniuje rodoma Maskvos M. Jermalovo 

teatro trylika atvežtų spektaklių.

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 rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148

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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