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LIETUVIŠKOS DIENOS VOKIETIJOJE
k*. J

Lietuvių dainos ir tautinių šokių diena lietuvių tautos bičiulių. Paskiau kalbėjo di
Lebenstedt'e 1971 m. birželio mėn. 19 d.
rektorius Vincas Natkevičius apie Lietu
Tą dieną susirinko daugelis Lebenstedto, vių Gimnazijos svarbą tremtyje, apie jos
Hannoverio ir kitų apylinkių lietuvių pa dabartinę padėtį ir ateitį. Jis nušvietė vi
gyventi praeitimi, besigrožėti lietuviška sų lietuvių interesą savajai kultūrai ir tau
daina ir tautiniu šokiu. Lebenstedto lietu tos išsilaikymui. Jo kalbą citavo dienraš
viai buvo iš anksto pasiruošę visus svečius tyje vietos korespondentai.
Paskiau sveikino žodį tarė kun. J. Ge
priimti. Jie maloniai priglaudė Vasario 16
Gimnazijos mokinius, mokines, mokytojus- ležinis, Klara Mrongovius ir teisininkas
globėjus bei visus iš toliau atvykusius tau Justinas Lukošius, kurie nesigailėjo kom
tiečius. Čia visą organizacinį darbą tvarkė plimentų lietuvių bendruomenei Lebens
ir vykdė Apylinkės pirmininkė Izabelė Oli- tedte.
Po šios gana ilgos įžangos prasidėjo la
šauškienė, Valius Merkevičius, Gucaičių.
Flinderių, Kairių, Preisų šeimos, Masiliū bai graži, įdomi ir labai sklandi programa,
nas, Stasiūnai ir daugelis kitų tautiečių, kurią sistemingai ir kruopščiai buvo pa
kaip Šneideraitis. Černiauskienė, Flinde- ruošusi mokyt. Eliza Tamošaitienė. Visi
klausytojai žavėjosi mūsų jaunimo gra
rytė Roma ir Lt.
žiais tautiniais drabužiais, jų jaunais ir
Iškilmės prasidėjo pamaldomis, kurias
švelniais balsais, grakščiais šokiais, gra
atlaikė kun. H. J. Šulcas. Jis pasakė ir
žia ir laisva laikysena scenoje. Daugelis
šventinį pamokslą. Pamaldų metu buvo
žiūrovų stengėsi svarbiausias ir įdomiau
pirmąsyk Šv. Mykolo bažnyčioje lietuviš
sias scenas užfiksuoti fotoaparatu ir mag
kai giedama. Visi tikintieji meldėsi už visą
netofonu.
lietuvių tautą ir gražiai traukė savo gies
Tautinių šokių muziką reguliavo specia
mes. Mūsų giedojimui pritarė vargonais
liais aparatais kun. Vingaudas - Jonas Da
vietos vargonininkas.
Iš bažnyčios visi skubėjo į didžiulę vidu mijonaitis. Jis niekur nepasirodė, bet prie
rinės mokyklos salę, kur viskas buvo pa didelio pasisekimo prisidėjo savo techniš
ruošta Vasario 16 Gimnazijos mokinių. Sa ku darbu. 35 mokinių, gražus meno an
lė buvo papuošta Lietuvos ir Vokietijos samblis, vadovaujamas prityrusios meni
tautinėmis vėliavomis. Gražus „Vytis“ iš ninkės E. Tamošaitienės, davė gražų ir ne
kilmingai įneštas ir pagarbiai pakabintas užmirštamą koncertą Lebenstedto publikai.
Juos papildė solistai savo daina lietuviškai
gražiausioje vietoje.
Minėjimą atidarė Krošto Valdybos Įga ir vokiškai Izabelė Šrederienė švelniu sop
liotinis Žemutinės Saksonijos Kraštui kun. ranu ir Herbertas Šrederis sodriu bosu.
V. Šarka. Jis pažymėjo, kad birželio mėnuo Juos palydėjo fortepijonu Algis Avižienis
kiekvienam lietuviui yra labai šiurpus ir ir Raineris Lengas. A. Avižienis skambino
skaudus, nes: 1940. VI. 15 Raudonoji armi solo Beethoven'o sonatą. Malonu buvo klau
ja užplūdo visą Lietuvą ir sovietai ją pa sytis mūsų mokinių deklamacijų, kurios
vergė, 1941. VI. 14 Sovietai pradėjo masiš buvo labai gražios ir pagavo kiekvieną
kus ramių Lietuvos gyventojų suiminėji- klausytoją. A. Grigaliūnaitė ir P. Rama
mus ir vežimus į Sibirą, 1941. VI. 22 lietu nauskas sužavėjo gražiu lietuvišku ak
vių tauta sukilo prieš okupantą, išsivadavo, centu ir menišku gyvojo žodžio perteiki
bet Lietuva neišsilaikė laisva, 1941. VI. 22 mu.
Pabaigos žodyje kun. V. šarka didžią pa
prasidėjęs vokiečių- sovietų karas parei
kalavo daug nekaltų aukų, ir Lietuva vėl dėką pareiškė Elizai Tamošaitienei, gimna
patyrė daug žiaurumų, prarado laisvę. zijos mokinėms ir mokiniams, dir. Vincui
Visi lietuviai turi šiomis dienomis parodyti, Natkevičiui, kun. Geležiniui ir kun. H. J.
kad jie yra gyvi ir pajėgūs savarankiškam Šulcui, Klarai Mrongovius. J. Lukošiui,
gyvenimui, nes turi savitą kultūrą ir dide Izabelei Šrederienei, Herbertui Šrederiui,
lį potencialą laisvam nepriklausomam gy Algiui Avižieniui ir Raineriui Lengui, ku
rie prisidėjo prie gražios ir turiningos
venimui.
„Tggul bėga mūsų upės į marias giliau programos. Padėka ir svečiams. Nepamir
sias. Tegul skamba mūsų dainos po šalis šo kun. V. Šarka padėkoti ir Lebenstedto
plačiausias!“ Tais žodžiais buvo atidaryta lietuviams, kurie be priekaišto parodė sve
„Lietuviškos dainos ir tautinio šokio diena tingumą, organizuotumą, vieningumą pri
Lebenstedte“. Salė buvo pilna lietuvių ir imant svečius ir paruošiant tokį didelį pa
rengimą. Kunigas padėkojo ir vokiečių
valdžios atstovams. Jiems buvo įteikta dr.
Sūduvio knyga „Allein, ganz allein“ ir gra
ži juosta su trispalve. Tokiomis juostomis
— Liverpcolyje (Britanijoje) šuo mirti buvo papuošti ypač pasižymėję tautiečiai
nai uždraskė savo šeimininką, ir policija ir svečiai: dr. Vincas Natkevičius, mokyt.
galvoja, kad šitaip atsitiko dėl didelio Eliza Tamošaitienė, Izabelė Šrederienė su
vyru Herbertu, Algis Avižienis. R. Leng,
karščio.
— Saugodamas savo piliečių moralę, kun. J. Geležinis, kun. H. J. Šulcas, kun.
Jonas Damijonaitis. Klara
Egiptas uždraudė įgabenti ir rodyti filmus, Vingaudas
kuriuose veikėjauja James Bond, kaubojai Mrongovius, adv. Justinas Lukošius, Rygelytė, apylinkių- pirmmininkai Izabelė Oliar kur per daug erotikos.
— Romoje ir kituose Italijos miestuose šauskienė. Jonas Valaitis, Pranas Liegus,
neofašistų, komunistų, o kai kur maoistų K. Masiliūnas, dr. Alina Šilinienė, nusipel
geležinkeliečių profesinės sąjungos pradėjo nę Lebenstedto lietuviai Valius Merkevi
čius, dr. Alina Šilinienė, V. Šneideraitis.
streiką.
— Švedija turi apie 380.000 Andersonų, Antanas Kairys, Flinderienė, Černiauskie
364.000 Johansonų, 333.000 Karlsonų, ir dėl nė. Per Gerhartą Urmoneitį ir Aschmann
to būna visokiausių nepatogumų, tai kas buvo įteikta dovana Salzgitterio-Lebenstedmet apie 1.300 pakeičia savo pavardes, pa to miesto magistratui knygos ir trispalvės
sirinkdami naujas iš pavardžių žodyno, pavidalu. •
Šis didis parengimas užbaigtas Lietuvos
kuriame yra apie 50.000 sugalvotų pavar
ir kitų tautų kovotojų už laisvę pagerbi
džių.
— Sov. Sąjunga atšaukė iš Švedijos savo mu ir Lietuvos himnu.
Lietuvių dainos ir tautinio šokio dienos
diplomatą, kuris norėjo jėga sulaikyti pa
aprašymas su didele gražia nuotrauka iš
bėgėlį, ir dėl to kilo triukšmas.
— Salzburgo festivalio org’anizatoriai ga spausdinta dienraštyje Salzgitter - Zeitung
vo sovietų koncertais rūpinančiosios agen Nr. 141, 1971. VI. 22.
Po oficialios dalies svetainėje „Heimattūros telegramą, kad rugpjūčio 16 d. numa
tytame koncerte negalės dalyvauti sovieti tal“ įvyko jaukus lietuviškas pobūvis, čia
nis čelistas Rostropovičius, kuris yra gynęs mūsų jaunimas pasišoko ir laisvai traukė
Nobelio premijos laureatą rašytoją Solženi vieną už kitą gražesnę ir skambesnę dai
ną. Muzika pasirūpino Mičiulis su savo bi
cyną.
— Liepusi išvažiuoti trims sovietų diplo čiuliais.
(Aušros Vartai)
matams, Britanijos vyriausybė neleido įva
žiuoti kitiems 5 diplomatams, kuriems bu
Hamburgo lietuviai paminėjo išvežtuo
vo prašyta leidimo.
— Turinti 1.160.000 narių Britanijos sius į Sibirą tautiečius ir kitus pabaltiečius
transporto ir bendrinė darbininkų profesi kartu su latviais, estais ir vokiečiais Ikunė sąjunga reikalauja, kad mažiausias at meniniais mišparais, VI. 12 . Šv. Petro baž
lyginimas būtų 20 sv. savaitei, 35 darbo va nyčioje. Pamaldoms vadovavo pastorius
landų savaitė, 4 savaitės atostogų kas me prof. dr. H. Echternach. Jis pasakė ir pa
mokslą. Kun. V. Šarka ir pastorius August
tai.
— Į Britaniją atvažiavo Maskvos cirkas Kelle sukalbėjo maldas ir giedojo su tikin
su garsiuoju klounu Popovu, kuris turi pa čiais liet, giesmes. Pamaldų metu solo
sirodyti su šunim, bet jo šuo buvo paimtas giedojo estų solistė Vilma Brinkmanienė
į karantiną, ir dabar skelbimais paieško ir latvių choras. Sekmadienį lietuviai ka
mas kitas, vietinis — nedidelis, apmokytas talikai per šv. Mišias meldėsi už Lietuvą
ir turi suprasti rusiškai, ir žmonės pradeda ir visus jos sūnus bei dukras šv. Teresės
atsiliepti: taip, jie turi tokį šunį —- ir nedi bažny6ioje. Ta intencija nevienas paauko
delis, ir apmokytas, tik bėda su ta rusų jo Šv. Komuniją.
kalba!
Neustadto lietuviai pagerbė išvežtuosius.
— Rumunų rašytojas Paulius Goma.
1956-1962 m. sėdėjęs kalėjime, tik 1966 m. Tėvas dr. Konstantinas Gulbinas atlaikė
atgavęs teisę vėl pradėti spausdinti savo Šv. Mišias ir pasakė atitinkamą pamokslą.
darbus, dabar, kai prez. Ceaucescus įsakė Susirinkusieji pagiedojo įprastų lietuviškų
sugriežtinti politiką, nusprendė savo roma giesmių.
Čia gražiai darbuojasi Jonas Breskys.
ną išleisti Vokietijos Frankfurte.
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Svečius priėmė M. Grunovienė, Petkevičiai
ir Zupkai.
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
BREMENE
Birželio 19 d. Bremeno Apylinkės Valdy
ba suruošė birželio trėmimų minėjimą. Mi
nėjimas vyko Weserion stadiono restorano
salėje, didelėje ir jaukioje patalpoje.
Tautiečiai iš pradžių, deja, rinkosi labai
pamažu, bet vėliau vis tiek jų suėjo dau
giau kaip šimtas. Iš Bonnos buvo pakvies
tas dr. Bylaitis skaityti paskaitos. Dėl tau
tiečių vėlavimosi minėjimas prasidėjo ne
18 vai., kaip buvo numatyta, bet daug vė
liau. Po atidaromojo žodžio dr. Bylaitis
tiktai apie 20.30 vai. galėjo pradėti savo
paskaitą. Paskaitininkas savo paskaitą
skaitė vokiečių kalba, kad visi galėtų jį su
prasti, nes nemaža dalis susirinkusių j ų
maža tesupranta lietuviškai arba ir visai
nesupranta.
Dr. Bylaitis aiškino kokiomis sąlygomis
prieš 31 metus lietuviai buvo tremiami į
Sibirą, kiek šeimyninio ir tautinio sielvar
to bei tragedijų buvo tada išgyventa, ko
kia tuo skriauda buvo padaryta mūsų tau
tai.
Jis trumpai palietė ir prieš 30 metų įvy
kusį visos tautos sukilimą prieš okupantą.
Po jo paskaitos sekė trumpas apylinkės
pirm. K. Dikšaičio žodis apie L. E. Breme
no reikalus bei veiklą. Jis, tarp kitko, pra
nešė, kad apylinkėje narių skaičius žymiai
oadidėjo, kas labai sveikintina, ir kvietėvisus į bendrą lietuvišką darbą. Tuo buvo
baigta oficialioji minėjimo dalis.
Po pertraukos jaunimas ir daugumas
kitų tautiečių panorėjo dabar kiek pa
bendrauti, šiek tiek primiršti tragišką mū
sų praeitį, kuri visuomet lieka mūsų šir
džių gilumoje, ir pasinaudoti proga, kad
tiek daug tautiečių suėjo kartu, ir kiek pa
silinksminti. Tai toliau sekė lietuviškas šo
kių vakaras. Akordeonu grojo Studienratas R. Paliulis iš Hammburgo. Visi jam už
tai labai dėkingi Gražiai buvo pabendrau
ta Jaunajam apylin. pirm. K. Dikšaičiui te
lieka tik padėkoti už parengimą ir linkėti
ir toliau sėkmingai darbuotis.
Ąžuolas
YPATINGA DIENA STUTTGARTE
Birželio 6 d., pirmąjį mėnesio sekmadie
nį, Stuttgarto apylinkės lietuviai turėjo
gausią programą. Prieš pietus įvyko meti
nis 1. kat. parap. Tarybos ir bendradarbių
posėdinis pasitarimas savo veiklai apsvars
tyti. Posėdį atidarydamas, kun. K. Senkus
pašviežintai iškėlė parapijinės bendruome
nės uždavinius ir aukštąjį veiklos tikslą.
Toliau pasitarimui vadovavo dr. J. Norkaitis, o sekretoriavo Vai. Lėmanienė.
Kaip 1. k. Stuttgarto pastoracinio rajono
vadovas, kun. K. Senkus pateikė apžvalgą
praėjusių metų veiklos, atskleidė pasiseki
mus ir nenuslėpė esamųjų sunkumų.
Veiklą vertindami, dalyviai išgirdo, kad
parapijinės
bendruomenės
darbuotojai
įvairiose srityse yra padarę gerą žingsnį į
realų visų bendradarbiavimą mūsų apylin
kėje ir pastebėjo visiems svarbų uždavinį:
surasti dar daugiau taikintojų arba bendra
darbių mūsų geriems tikslams siekti, ypač
gerai lietuviškai spaudai platinti ir tarpusavei pagalbai organizuoti.
Apie svarbų Europos 1. k. pasauliečių ir
kunigų suvažiavimą Braunsharde š. m. ge
gužės mėn., per Sekmines, pranešė daly
viams E. Lucienė, o ją papildė dr. J. Norkaitis.
Posėdžiautojai Stuttgarte žvelgė į toli
mesnes savo veiklos galimybes ir išsirinko
savo vykdomąjį organą — Tarybos Prezi
diumą, į kurį, šalia kun. K. Senkaus, dabar
įeina, pradedant nuo jauniausio: Ona Va
laitytė, Gedim. Šlikas, Joana Krasnauskienė, Eug. Lucienė ir Marija Lėmanienė.
Klausimų bei sumanymų tarpe nutarta
artimoje ateityje specialiu raštu padėkoti
svarbesniems mūsų rėmėjams bei taikinto
jams ir pasiųsti vysk. dr. A. L. Deksniui
sveikinimą jo 40-ties metų kunigiškos su
kakties proga, kas buvo tuoj pat atlikta.
Ypatingą minėjimą po pietų pradėjome
pamaldomis Kolpinghaus — koplyčioje. Jas
šventėme, vadovaujant kun. J. Dėdinui iš
Vasario 16 gimnazijos, Huettenfeld. Jis pa
moksle iškėlė triasmenio Dievo rūpestį mu
mis, mūsų pareigą į Jo rūpestį atsakyti dė
kinga meile ir pagarbiai prisiminti mūsų
Tėvynės sūnų ir dukterų pakeltas aukas.
Maldos ir giesmės dalyvius sustiprino dva
sioje ir paskatino su drąsia viltimi žvelgti
į ateitį. Skambiu balsu dvi giesmes solo pa
giedojo viešnia Br. Gailiūtė-Spies: C. Fran
ko „Panis angelicus“ ir K. Senkaus „Dievo
Avinėli“. Giesmes varganais palydėjo var
gonininkas Schier.
Eendra šventiška programa buvo tęsia
ma salėje. Gražiu kultūringu stiliumi buvo
iškeltos Lietuvių
tautai
padarytosios
skriaudos ir išreikštas ryžtas kovai už žmo
gaus teises. Programos eigai pradžią davė

XXV metai
kun. K. Senkus, nuoširdžiai gausiai susi
rinkusius dalyvius pasveikindamas ir pro
gramos pranešėja pakviesdamas Vai. Lėmanienę. Parinktas ir minėjimui pritaiky
tas mintis pateikė trys kalbėtojai — Z.
Glemžienė, inž. G. Šlikas ir K. šimanauskas. šalia įdomių kalbų, buvo paruošta ir
sėkmingai išpildyta graži meninė dalis:
montažėlis „Tėvynę prisimenant“, kurio
metu visi dalyviai aktyviai įsijungė į dai
navimą; tekstą deklamuojančiai skaitė Alf.
Lucas, Vai. Lėmanienė ir Ant. Plėnys. Du
etus „Oi tu, ąžuolėli" ir „Ir vėl naktis, tyli
naktis žvaigždėta" — Sibiro lietuvių trem
tinių dainą — darniai ir vykusiai sudaina
vo B. Gailiūtė-Spies ir K. Senkus, kuris bu
vo parašęs šiems duetams muziką. Kaip
duetų, taip ir Maironio poemos „Jūratė ir
Kastytis", kurią išraiškingai deklamavo
Vai. Lėmanienė, susirinkusieji išklausė su
dideliu dėmesiu. Gražiai nuskambėjo dvi
dienos rimčiai pritaikytos giesmės: „Dieve
Tėve gailestingas“, čiurlionio-Banaičio, ir
„Galingas Dieve", Šimkaus-Banaičio; jas
puikiai išpildė Stuttgarto lietuviams jau
pažįstama viešnia iš Belgijos Br. GailiūtėSpies. Klausytojai jai karštai dėkojo katu
tėmis ir reikalavo daugiau; ji prašymą iš
pildė vėliau, draugiško pobūvio metu pati
eilę dainų padainuodama ir visus į daina
vimą įtraukdama. Duetus ir giesmes pia
ninu palydėjo vargonininkas Schier, o montažėlio dainoms gitara pritarė Alf. Lucas.
Minėjimo užbaigai prasmingą sumuo
jantį žodį tarė inž. G. Šlikas; jis dėkojo vi
siems programos atlikėjams bei susirinku
siems už gražų parengimą ir tikrai lietu
viškų ir žmogiškų širdžių sušildytą popie
tę, kuri kultūrintojus turėtų įkvėpti toli
mesnius parengimus panašiai ruošti.

BRAŽINSKŲ PADĖKA
Per Vliką „Europos Lietuvis“ yra gavęs
tokį laišką:
Laisvojo Pasaulio Lietuviams
nuo Bražinskų
PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojam visiems LIETU
VIAMS, kurie mūsų sunkią padėtį užjau
čia ir padeda mums moraliai ir materia
liai. Už tai mes labai labai dėkingi. Siun
čiam nuoširdų lietuvišką AČIŪ, AČIŪ.
Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas
1971 m. birželio 24 d.

Prezidentas Nixonas j Kiniją
Prez. Nixonas paskelbė, 'kad jis iki 1972
m. gegužės mėn. turi nuvažiuoti į Kiniją
tartis su jos vyriausybe.
Manoma, kad jis važiuos dar šiais me
tais.
Pasimatymą sutarė jo patarėjas dr. Kissingeris, kuris buvo slaptai nuvykęs į Kini
ją ir matėsi su min. pirm. Čou Enlajum.

BATUNO SUKAKTIS
Gegužės mėn. New Yorke Batun orga
nizacija paminėjo savo 5 metų veiklos su
kaktį.
Batun yra organizacija, kurios tikslas
veržtis į Jungtines Tautas ir per jas kelti
Baltijos valstybių laisvės klausimą.

kurių buvo keletas „trupinėlių“ ir iš Lie
tuvos.
Rengėjai ir šioje vietoje visiems taikin
Moterų Klubo pirmininkei E. Lucienei
vadovaujant, po programos moterys daly tojams pakartotinai taria lietuviškai nuo
vius stiprino užkandžiais ir gėrimais, tarp širdų ačiū!

SEPTYNIOS

dienos

Kas kaltas už mirtį?
Pranešimuose iš Maskvos neaptariama
Tris viduriniąsias Čilės provincijas ir da
lį Argentinos palietė žemės drebėjimas. Žu tikrai, ar už kosmonėutų mirtį kalta tech
niška klaida, ar žmogiškas neapdairumas,
vo daugiau kaip 50 žmonių.
Šiauriau esančioje Amčitkos saloje JAV kad iš kabinos išėjo deguonis.
ruošiasi vykdyti atominius bandymus (po
žeminius). Dėl to susirūpinę tie kraštai, ku Abejingi dėl paskolos
Pakistaną lankiusi amerikiečių komisija
riuos paliečia žemės drebėjimų grandinė
(Aleutų salos, Japonija, N. Zelandija, Fili priėjo išvados, kad ten bus prieita normar
pinai), nes bijo, kad didelis sprogdinimas lios padėties, kai bus pereita į civilinį val
dymą.
nesukeltų drebėjimų.
Dėl to reikią susilaikyti nuo paskolų Pakistanui.
Rūpinkitės savo reikalais!
Aplankiusi tam tikras Rytų Pakistano
Varšuvos pakto kraštai kritikuoja Rumu
niją, kad jos prez. Ceucescu važinėjo į Ki sritis, komisija susidarė įspūdį, kad kai ku
riose vietose vyriausybės kariuomenė pri
niją.
Rumunijos atsakymas: mūsų kraštas yra darė baisybę sunaikinimų.

Žemės drebėjimas

suvereninė valstybė, jis niekam neleis kiš
tis į savo vidaus reikalus. O jūs žiūrėkite Ūkininkai nepatenkinti
Vakarų Vokietijos žemės ūkio ministeris
savo reikalų!
Ertlis išėjo iš ūkininkų suvažiavimo Kiety
je, kur buvo susirinkę 8.000 delegatų. Jis
Fedosjevas yra Fedosjevas
„The Daily Telegraph“ dienraščio ben buvo nušvilptas ir nurėktas.
Ūkininkai triukšmą kelia dėl savo kraš
dradarbis David Floyd buvo susitikęs su į
to
ir Europos Ekonominės Bendruomenės
Britaniją pabėgusiu rusų mokslininku Fedosjevu, kuris ir esąs Fedosjevas, o ne Ni- žemės ūkio politikos apskritai ir dėl gami
kitrinas, kaip paskelbė kai kurie laikraš nių kainų.
čiai.
Jis nesąs sovietinis Braunas nei raketi Sukilėlių vadai sušaudomi
4 generolai ir 6 kitokių laipsnių karinin
nės gynybos specialistas. O pasilikti užsie
kai
Maroke buvo sušaudyti, kaip kaltinin
niuose nutaręs, nes Rusijoje gyvenimas yra
kai, organizavę sukilimą prieš karalių.
nepakenčiamas.
Prieš sušaudomi jie šaukę „Tegyvuoja ka
ralius!“
Pažadėjo pats pirmasis sekretorius
Iš viso žuvusiais ir sušaudytais Marokas
Gruzijos sostinėje Tbilisyje demonstravo
daugiau kaip 300 žydų, kurie reikalavo at šiuo metu neteko 8 generolų, kurių turėjo
sakyti, kaip yra su jų prašymais emigruoti. 15.
Sukilimo prieš karalių metu žuvo apie
Komunistų partijos pirmasis sekretorius
Mžavanadzė pažadėjo jiems duoti leidimus 200 karių.
išvažiuoti iki liepos mėn. pabaigos.

Pasikėsinimas prieš karalių
Maroko karalius savo 42 m. amžiaus su
kakties proga buvo suruošęs priėmimą, ir
tada jo asmeninių sargybų viršininkas gen.
Medbouhas, pasiėmęs 1.400 karo mokyklos
auklėtinių, pradėjo 3 valandas užtrukusį
puolimą, kurio metu žuvo apie 50. tarp jų
keli priėmime buvę generolai ir Belgijos
ambasadorius.
Užpuolikai buvo nugalėti.

Kinai puldinėja
Ugandos (Afrika) prez. Aminas pareiškė
protestą, kad Kinijos kariniai instruktoriai,
kurie yra kaimyninėje Tanzanijoje, padeda
puldinėti jo kraštą.
Susidūrimuose su užpuolikais žuvę jau
daugiau kaip 1.000 Ugandos karių.
Tanzanijos prezidentas paneigė tokį tvir
tinimą kaip nesąmonę.
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PATRIJOTINIO EKSTREMIZMO REIKALU
„Aidų“ žurnalas 1971 m. Nr. 3 išsi
spausdino šitaip pavadintą jų redakto
riaus dr. Juozo Girniaus straipsnį.
Manome, kad straipsnyje keliamieji
skaudūs klausimai nėra svetimi nė mū
sų gyvenimui čia. Britanijoje ir Euro
poje. Dėl to persispausdiname tą
straipsnį, kad ir mūsų skaitytojai ga
lėtų pamedituoti.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
penkiasdešimt metų sukakties konferenci
ja Vašingtone 1967 lapkričio 21-22, sutelku
si visų mus.; veiksnių (diplomatų, VLIKo.
Laisvės komite.o. PLE ir JAV LB, ALTos)
ir lietuvių spaudos atsiovus, viename save
nutarimų „apgailestavo patriotinio ekstre
mizmo apraiškas, gilinančias nevieningu
mo, užuot skatinusias vieningumo pastan
gas".
„Pasaulio lietuvis" konferencijos aprašy
me anuomet šį nutarimą taip trumpai .ko
mentavo: „Nuosaikumas konferenciją ver
tė pasisakyti prieš ’patriotinio ekstremizme
apraiškas’... Patys ekstremistai konferen
cijoje taip pat buvo atstovaujami. Tokii
sąlygų sudarymu konferencija pagerbė de
mokratizmą, nors ir svetimą ekstremistinė;
dvasios žmonėms“ (1967 lapkritis, nr. 31.
p. 521). Ir kitoj spaudoj nerasta reikale
plačiau šio nutarimo svarstyti. Todėl be
atgarsio liko ir tie pora balsų, kuriems lyg
neaišku buvo, kas turėta galvoj konferen
cijos apgailėtu „patriotiniu ekstremizmu“.
Nebuvo ko daug jiems aiškinti, nes pir
miausia būtų reikėję jų žvilgsnį į save pa
čius nukreipti. O tai būtų reiškę tik kurs
tyti tuos pačius, kuriuos buvo norima pra
blaivinti. Kadangi ir pačių ekstremistinii
patriotų toj konferencijoj dalyvavo, tai, ro
dos, turėjo progos aprimti pamatę, jog nie
ko nelaimima tuščiu šūkavimu.
Su pagrindu ir, pridėčiau, visai ne per
anksti prieš jau pusketvirtų metų įvykusio
ji mūsų veiksnių konferencija atkreipė dė
mesį į patriotinio ekstremizmo žalingus
vaisius. Deja, nestokojant provokavimo ir
iš priešingo „avangardo“, patriotinis eks
tremizmas neišblėso, bet dar labiau įsisiū
bavo. Daug kartėlio pasėta — daug erzelio
piauta. Niekas nieko erzelynėje nelaimime,
priešingai, visi pralaimime, energiją išeik
vodami ne vaisingam darbui, o tuščiam
ginčui. Patyrėme tai šiame krašte. Dar nelemčiau tai patyrė Australijos lietuvių ben
druomenė, kurią patriotiniai ekstremistai
buvo įstūmę į savotišką „pilietinį karą“,
nors ir nieko faktiškai nelaimėdami.
Bražinskų rizikingas laisvėn ištrūkimas,
Kudirkos sovietams grąžinimas ir vėlesnė
žinia apie Simokaičio mirčiai nuteisimą ly
giai visus laisvojo pasaulio lietuvius ne tik
sukrėtė, bet ir sujungė. Bendras užjautimo
pergyvenimas lyg tirpdyte ištirpdė visas
ankstesnes priešybes ir suvedė draugėn vi
sų pažiūrų ir visų kartų lietuvius. Nusiva
lėme nuo vieni antrų įtarinėjimo ir atstatė
me savo tarpe lietuviškąjį pasitikėjimą.
Konstatuodami tai pernykščių metų ap
žvalgoj, baigėme klausimu: bet kaip ilgam?
Deja, lyg jau spėjus viską užmiršti, vėl iš
naujo pradedamas tariamai patriotiškas
„budėjimas“. Iš vienos kolonijos skaitėme
protestą, kad Vasario 16 minėjimo meninei
programai pravesti pakviestasis būtų pa
keistas „švariu, nesusiteršusiu asmeniu“.
Iš kitos kolonijos buvo protestuojama, kam
Vasario 16 minėjimui pakvietė asmenį, lyg
„mes neturim tikrų lietuvių žmonių pa
skaitai“, nes „tokią paskaitą privalo skai
tyti tik tikras patriotas“. Iš trečios koloni
jos korespondentas, aprašydamas susirin
kimą Simokaičio reikalu, informavo, kad
vienam siūlymui pritarė ir asmuo, pernai
lankęsis Lietuvoj, „vadinasi, jau lenkęs
galvą okupantui“. Vieno koncerto aprašy
me sužinojome, kad solistės padainuotos J.
Gruodžio dvi dainos S. Nėries žodžiais

„krištolinio tyrumo patriotų veiduose įrė
žė susirūpinimo raukšles". Vėl susisielota,
kad „Rūtelė“ taip ir liko nepasmerkta, nors
joj ir įdėtas tokio žmogaus, būtent K. Ku
bilinsko, eilėraštukas.
(Prierašas korektūrose: kelis aukščiau
suminėtuosius pavyzdžius tektų papildyti
ištisa eile naujų patriotinio ekstremizmo
išpuolių. Nesiimdami jų visų nurodyti,
ypač nejaukiais laikome naujus prof. R.
Šilbajorio ir prof. A. Avižienio puolimus).
Taigi, labai neilgam Erazinskai, Kudir
ka ir Simokaitis buvo pritildę visą tokį by
linėjimąsi, kas „tikri lietuviai“ ir „patrioai“ ir kas ne, kas „švarūs“ ir kas „susiter
šę“. Teršiame patys save tokiu „švaros" su
sirūpinimu. Ir juo labiau nelemta, kad toks
vieni kitų teisimas, jais piktinantis ir no-int išskirti, vykdomas patriotizmo vardu.
Visą tokį „švariųjų" rūpinimąsi „nešva
riaisiais“ ana veiksnių konferencija ir pa
smerkė kaip patriotinio ekstremizmo ap
raiškas. „Patriotinio ekstremizmo“ žodis
gana taikliai parinktas, nors jis ir nėra be
tam tikro dviprasmiškumo. Būtent: visokio
tokio ekstremizmo charakterizavimas „pat
riotiniu“ gali sudaryti įspūdžio, lyg nueina
ma į ekstremizmą iš per didelio patriotiz
mo Iš tikro greičiau yra priešingai: tokiu
ekstremizmu tik dengiama patriotizmo sto
ka. Būdvardis „patriotinis“ šiame termine
pažymi tik šio ekstremizmo rūšį, o ne tikrą
-ąryšį su patriotizmu.
Niekada patriotizmo negali būti per
daug. Kaip jokiai meilei nėra ribos, taip jos
nėra ir savosios tautos meilei. Juo kas dau
giau meile gyvena, juo skaidresnis jo gy
venimas. Tačiau niekada meilė neveda į
ekstremizmą — vienokį ar kitokį kitų dis
kriminavimą. Tai tiesiog priešinga jos es
mei. Ir vadinamasis patriotinis ekstremiz
mas yra ne per didelis patriotizmas, o tik
greičiau tiesioginė patriotizmo priešybė.
Rodos, savo tautinių filosofų (vieni —
Vydūno, antri — Šalkauskio) esame pa
kankamai sąmonininti, kad patriotizmas iš
tik jausminio įkarščio privalo pakilti į do
rinį angažavimąsi. Šalkauskio žodžiais, tiek
pačiam patriotui, tiek patriotiškai mylimai
tautai patriotizmas turi būti „tobulėjimo ir
kultūrinės pažangos veiksnys“ ir pagal tai
„privalo visų pirma reikštis pačiame pat
riote, kaip nepalenkiamas pasiryžimas pa
čiam tobulintis ir savo asmenimi patarnau
ti realia medžiaga savo tautos vertingumo
rūmams statyti“.
Ką Šalkauskis savo pedagoginiu žvilgiu
išreiškė kaip patriotizmo reikalavimą as
meniui „tobulintis“, mūsų sąlygomis priva
lome suprasti kaip angažavimąsi visoms
toms pareigoms, kurioms mus įpareigoja
tautinė ištikimybė. Tai apeliavimas nepa
kęsti tik savo asmeninių rūpesčių kasdie
ninėje buityje, bet kiek galint ir savo tau
tai. Konkretizuojant šį apeliavimą „gyven
ti ir savo tautai“, reikėtų išvardinti visus
tuos lietuviškuosius uždavinius, kuriems
privalome ir laiko rasti, ir dolerio negailė
ti. Nėra ko baimintis, kad per daug nesupatriotėtume. Ne iš per didelio patriotizmo
ir daugelis inteligentų yra tiek dvasiškai
suprasčiokėję, kad kultūros žurnalas ar
rimtesnis veikalas nebepajėgia jų dominti.
Ne iš per didelio patriotizmo ir daugelis in
teligentų prarado savo vaikus, nesirūpinę
lietuviškuoju jų auklėjimu ar gailėję šiam
reikalui vargano dolerio.
Ir nėra, ir negali būti pavojaus, kad per
daug supatriotėtumėme savo lietuviškuoju
idealizmu. Kaip aplamai nuo per didelio
idealizmo, taip ir nuo per didelio tautinio
idealizmo pakankamai visus saugo kasdie
niniuose rūpesčiuose įsišaknijęs egoizmas.
Reikia dėl to didžiai branginti patriotizmą
kaip tautinio idealizmo pagrindą. Kad tik
daugiau turėtume nuoširdžių patriotų idea
listų! Kad tik daugiau visuose būtų patrio
tizmo — tautinio idealizmo!
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Trys Adelaidėje (Australija) gyvenan
Uragvajuje gyvenąs ir ten Lietuvos pa
Deja, nė patriotiniai ekstremistai nėra siuntinybėje spaudos atstovo pareigas ei tieji panevėžiškiai — J. Račiūnas, B. Abuper dideli patriotai. Lygiai visko yra ir juo nąs vilnietis žurnalistas Kazimieras Čibi kevičius ir J. Zakarauskas — pagerbė Pa
se. Yra tokių, kurių patriotinis nusiteiki ras sulaukė 60 m. amžiaus.
nevėžio buvusio vyskupo K. Paltaroko at
mas yra nuoširdus, neišsisemiąs tik žo
Dar Lietuvoje 1930 m. jis redagavo „šal minimą lango vitražu šv. Kazimiero koply
džiais, bet pasireiškiąs ir darbais. Bet gau tinį“, 1933 m. suredagavo knygą „Arkivys čioje.
su ir tokių, dėl kurių noromis nenoromis kupas Jurgis Matulevičius“, bet ypač pla
Vitraže yra Kristus Karalius, Panevėžio
reikia stebėtis, kaip gali jaustis patriotais, čiai yra reiškęsis Pietų Amerikoje. Lietu katedros frontas, vyskupo lazda ir mitra,
neatlikdami elementarinių tautinių prievo vos tema jis yra parašęs keletą stambių Panevėžio herbas.
lių. Tiesiog į akis duria, kad kai kurie jų knygų ir apie 500 straipsnių.
Projektą sukūrė skulptorė J. Pocienė.
nėra rūpinęsi nė savo pačių vaikų lietu
viais išauklėjimu, o visuomenėje medžioja
PRISIMINĖ GEN. T. DAUKANTĄ
KAS GALIMA IR KAS NE
„nešvariuosius“ tautiečius.
Argentinoje prieš 11 metų mirusį gen.
„Keleivis“ rašo, kad „jaunųjų intelektu
Svarbiausia, ir tada, kai nestokojama
nuoširdaus patriotinio nusiteikimo, ekstre Teodorą Daukantą paminėjo Buenos Aires alų“ grupė — V. Bičiūnaitė, K. Girnius, R.
mizmas iškreipia, sužaloja ir užnuodija mieste kroatai, metinių proga apie jį pa Kviklytė, R. Misiūnas, G. Procuta ir G.
Vėžys — sumanė pasiųsti į Lietuvą 400
tautinį idealizmą. Dėl to sakėme, kad pat rašė ir to miesto dienraštis „La Prensa“.
knygų ir tuo būdu atžymėti Vilniaus uni
riotinis ekstremizmas yra ne per didelis
versiteto bibliotekos 400 metų sukaktį
ŠEŠTOJI VIETA
patriotizmas, o greičiau tiesioginė jo prie
Chicagos komunistinė „Vilnis“ tą suma
šybė. Kai patriotizmas yra meilės apraiš
„National Review” (JAV) žurnalas apka, tai ekstremizmas savo šaknis turi ne klausinėjo pasaulio vadus, prašydamas nu nymą pagyrė, bet taip pat nurodė, kokių
knygų Lietuvoj reikalinga ir kokių nerei
apykantoje. Savosios tautos meilę ekstre rodyti labiausiai gerbtinus žmones.
kia ten siųsti. Geros esančios tos, kurias
mizmas iškreipia partine aistra, vedančia į
Pagal atsakymus pirmoji vieta atitenka
fanatinį kitų tautiečių nepakentimą, lai Indijos min. pirm. Indirai Gandi, antroji išleido komunistai.
„Nereikia“, rašo „Vilnis“, siųsti dabarti
kant juos „nešvariais“ ir dėl to „netikrais“. —Vokietijos kancleriui Brandtui, trečioji
Būti patriotui, mylėti savo tautą — tai visų Izraelio min. pirm. Meir, ketvirtoji popie niu laiku išleistų knygų... Nepageidauja
pirma pačiam įsipareigoti aukotis jos la žiui Pauliui VI, penktoji J. Tautų gen-sekr. mos čia Amerikoje išleistos visokių „va
duotojų“ knygos“...
bui (šia prasme Šalkauskis ir interpretuoja U. Tantui, šeštoji Simui Kudirkai.
patriotizmą asmeninio tobulėjimo veiks Žurnalas papasakojo ir S. Kudirkos is
niu). Priešingai, patriotinis ekstremizmas, toriją, nurodydamas, kad jis nuteistas ir
PAMINĖJIMAS
užuot rūpinęsis save patį dorinti, imasi ki uždarytas Potmos darbo stovykloje.
tus teisti — įtarinėti, užpuldinėti ir galų
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis New Yorke
gale pasmerkti. Ir juo daugiau jis randa
surengė birželio mėn. trėmimų ir Simo Ku
NAUJI
GARBĖS
NARIAI
„neteisiųjų“, juo pats teisesnis jaučiasi ir
dirkos tragedijos paminėjimą.
juo beatodairiškiau vykdo pasiimtąją tei
Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro
Tame paminėjime buvo atidengtas ir
sėjo misiją.
Valdyba savo sąjungos garbės nariais pa dail. J. Juodžio paveikslas „Laisvės auka“,
Liūdni (deja, neišvengiami) tokio patrio skelbė kun. dr. Juozą Prunskį ir Bronį sukurtas S. Kudirkos išdavimo tema.
tinio ekstremizmo vaisiai: kovojama už Railą.
PROTESTAI PRIEŠ PROTESTĄ
tautinę vienybę, o faktiškai ji tik griaujama. Pirštu prikišamai tai parodė pernai
PREL. J. KONČIAUS SUKAKTIS
JAV lietuvių spauda piktais komentarais
metų Australijos lietuvių bendruomenės į
Buvusiam BALFo pirmininkui prel. J. atsakė į „Draugo“ gegužės 28 d. išsispaus
„pilietinį karą“ įstūmimas. „Pora tuzinų Končiui suėjo 80 m. amžiaus.
dintąjį pareiškimą, pasirašytą vysk. V.
kiečiausių agentų nebūtų to pasiekę per
Pasitraukęs iš BALFo, jis yra parašęs Brizgio, prel. D. Mozerio, kunigų P. Kametus, ką devynetas orių patriotų padarė „Atsiminimai iš BALFo veiklos“ ir „Vy tausko, A. Kishkuko, F. Lukešiaus, V. Miper vieną vakarą“. Taip viename „Mūsų tautas the Great”.
kolaičio, S. Petrausko, J. Stankevičiaus, V.
pastogės" numerių konstatavo jaunas Aust
Jis ruošiasi iš JAV važiuoti į Kanadą, o Urbos, B. Vaišnoro, A. Zakarausko, dr. J.
ralijos LB veikėjas (Br. Straukas). Iš tik paskui į Rcmą rinkti istorinių dokumentų Jerome, Liet. R. K. Federacijos pirm., dr.
rųjų, fanatiniu ekstremizmu ne didesnį pat naujiems darbams.
B. Miniotaitės, Ateities Sendraugių pirm.
riotizmą įrodoma, o tik nesantaika žiebia
A. Brazio, ir L. Simučio, kuriame tvirti
ma.
nama, kad grupės lietuvių suruoštosios de
JURGIO JANKAUS VAKARAS
Patriotizmas iš esmės yra dorybė. Eet
Bostono (JAV) Kultūros Klubas baigė monstracijos prieš Chicagos -arkivyskupą
užtat ir yra skaudus nesusipratimas patrio į sezoną rašytojo Jurgio Jankaus kūrybos verčia pasisakyti, kad Šv. Kazimiero Lie
tizmą reikšti tokiu būdu, kuris jo dorinį vakaru.
tuvių Kapinių Sklypų Savininkų grupė
charakterį paniekia. Dėl skirtingų pažiū I Vakare dalyvavo ir pats rašytojas, ku neatstovauja tūkstančiams lietuvių kata
rų (nors ir opiuoju santykio su pavergtąja ris gyvena Rochesteryje.
likų, kad tas vardas yra pasisavintas ne
tauta klausimu) dar nėra teisės žmogų taip
susitarus su sklypų savininkais, kad ta
pasmerkti, kad būtų paneigiama jam teisė
grupė mėginanti kiršinti lietuvius vienus
pasitarnauti paskaita ar meninės progra veda į ekstremizmą ir paprastas psicholo prieš kitus, pasauliečius prieš kunigus ir
mos atlikimu. Jei kas ir iš tiesų kada nors ginis prigimties „karštumas“.
žmones prieš Bažnyčią, kad neteisingas
susigundė kokiam naiviam žygiui ar, priBet būtų jau atskiro straipsnio reikalas esąs kaltinimas, jog kapinių žemės buvo
leiskime, ir ne tik neišmintingai, bet nusi leistis į ekstremizmo šaltinių klausimą. Šio „pavogta“ aukštesniajai mokyklai statyti,
kalstamai pasielgė, vis vien nebūtų dora je vietoje, baigdami savo pasisakymą, teno nes ta žemė buvusi parduota.
tik pagal tai jį visą laiką vertinti. Niekas rime vieną dalyką pabrėžti. Nors patrioti
Pasirašiusieji palaiko kardinolą ir kapi
nesame tobuli, visi turime ką apgailėti, vi nio ekstremizmo žala yra ir aiški, būtų ne nių vadovybę, prieš kurią lietuviai protes
si esame reikalingi-atleidimo. Pagaliau, jei lemta savo ruožtu leistis į tokį pat „kriš tuoja.
ir turėtume pagrindo kurį žmogų aplamai tolinių patriotų" medžiojimą, kaip patrio
pasmerkti tautiniu atžvilgiu, tai dar nebū tiniai ekstremistai vykdo „nešvariųjų“ me KAPINĖS — LIETUVIŠKIAUSIA VIETA
tų pagrindas pasmerkti ir tai, kas jo gyve džiojimą. Tai reikštų tik jais pasekti, iman
„Naujienos“ rašo, kad Lietuvių Tauti
nime ar kūryboje yra gera. Reikia jau tik tis tų pačių kovos priemonių. Ekstremisti
rai „krištolinio tyrumo patriotų“ nepakęsti nio patriotizmo grėsmė yra reali. Todėl yra nės Kapinės Chicagoje yra pati lietuviš
nė tos S. Nėries poezijos, kur jos nesmelkia pagrindo dėl jos rūpintis. Eet ne pačių žmo kiausia vieta visoje Amerikoje. Pačiose
joks komunizmo šešėlis. Tai, deja, ne „kriš nių teisimas gali čia ką padėti. Visų pirma kapinėse yra kalvelių su puikiais ąžuo
tolinio tyrumo“ patriotizmas, o tik grubus stovime prieš kantrų švietimo uždavinį — lais, ir todėl jos darančios parko vaizdą.
Gegužės 23 d. tenai buvo atidaryta Vė
fanatizmas. Fanatinis ekstremizmas patrio ramų ir pagarbų kalbėjimąsi, o ne išdidų
tizmą ne tyrina, o murzina.
smerkimą ar neatsakingą provokavimą. Jei liavų Alėja, kuri eina išilgai kapinyno pro
Kas patriotinį nusiteikimą paverčia jį iš nejučiomis iš patrioto virstama ekstremis dr. K. Griniaus ir dr. J. Šliupo paminklus.
Kapų ruošimo dienos proga buvo susi
kreipiančiu ekstremizmu? Vienu atveju ga tu, tai daugiausia gal dėl to, kad neįsijauli į ekstremizmą stumti paprastas tamsu čiama į kitus. Ta pati grėsmė (tik iš prie rinkę tūkstančiai lietuvių aplankyti miru
mas ir (diplomuotųjų tarpe) intelektuali šingos pusės) kyla ir tiems, kurie tampa siųjų.
Kaip iš Amerikos spaudos matyti, Chi
nis primityvumas. Iš vienos pusės stokoja patriotinio ekstremizmo aukomis. Norint
ma gilesnio dalykų pažinimo, iš antros — ne tęsti beprasmišką erzelynę, o iš tikro cagos Tautinėse Lietuvių kapinėse mirusie
norima viską imti „kaip kirviu nukirsta“, siekti tautinio solidarumo, reikia įsijausti ji ilsisi ramiai, palyginus su šv. Kazimie
kai paprastai visur klausimai yra sudėtin ir į tuos, kurie pasiduoda patriotiniam eks ro kapinių kovomis.
gesni, negu atrodo, prieš akis teturint savo tremizmui. Tai žmonės, kurie neabejojamai
KONCERTUOS IR LONDONE
atsakymą. Antru atveju į ekstremizmą stu linki lietuvybei tik gero, bet per nesusipra
mia dorinis nejautrumas, visada jaučiantis timą dėl to nori ir patys geresniais už ki
„Literatūra ir menas“ rašo, kad Valijoje
teisėjų kėdėje ir niekada į save pačius ne tus jaustis. Šiaip ar taip, visus nesusiprati dainavęs vyrų choras „Varpas“ koncertuos
pažvelgiant: neatlaidumas laikomas lyg sa mus reikia sklaidyti, o ne puoselėti vieno ir Londone.
vo pačių teisumo įrodymu. Trečiu atveju kiu ar kitokiu militantizmu.

= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 5 giojo, kad kiekvienam mokslas būtų arti, Rekomendavai? — rėkė atsigręžęs. — „Ge galvų sukti. O aš jau visam amžiui liksiu

KELIONĖ NAMO
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(iš romano „Pragaro vyresnysis“)

Grįžęs trobelėn, jis vėl sukniubo ant lo
vos. Pakilo tik sutemus ir pirmą kartą vi
duriuose užjautė alkį. Bet nieko neturėjo.
Stalčius buvo tuščias. Tuščia buvo ir len
tynėlė.
Tuojau leidosi pas Kašelionį, nes Rukšiui patikdavo jų duonos rūgštis, ir tuose
namuose galėdavai kai ko daugiau nusi
pirkti.
O ten jau buvo suėjusios visos žinios. Tik
apie jas ir kalbėjo. Su nuostaba kalbėjo.
— Gaila Sartušio, — dūsavo Kašelionis.
— Ir žmones sumaišė. Taigi dėl žuvų ūkio.
Išpasakojo viską.
Kolūkin atsliuogusi respublikinė komisi
ja (tylučiai, be garsinimosi) ir įsikabinusi
pirmininko gerklėn.
„Kam žemę surausei? Penkmečio planas
reikalauja ne žuvų, bet grūdų“.
„Tai naujas planas, draugai“, gynėsi pir
mininkas. „Jis vos prieš keturis mėnesius
prasidėjo. Aname prašė karpių“.
„Vadovas, vadovas... Už kolūkį atsakai,
liaudies buitį tvarkai ir nežinai, kad ne tik
planai, bet ir planuotojai keičiasi“.
„Partijos komitetas patvirtino, draugai“.
„Tyčiomis patvirtino. Norėjo pažiūrėti,
koks esi darbuotojas, kiek turi proto. Ir ne
pasiteisinai“.

lllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllš

„Euvo korespondentai, Tiesoje išgyrė“.
„Informuosime ministeriją. Reikės nau
jo pirmininko, taip neina“.
Vėliau jie nuvažiavo prie kanalų. Trak
torininkas Antanas, užkūręs motorą, šildę
sis kojas, o respublikinės komisijos nariai
apėję visą jo dvejų metų darbą, sustoję
ant kalvos, sumosčioję rankomis, pakreipę
galvomis ir prapuolę.
Tik neseniai užsibaigęs partijos posėdis.
Sartušis labai daužęsis, Baleikai grasinęs.
Kašelioniui nutilus, Rukšys pagalvojo:
kokia čia partija kolūky, jei kaimas jau ži
no, kas prieš valandą komitete vyko. Pa
galvojo, atsisveikino ir išėjo namo, po ran
ka pasispaudęs duonos kepalą su laikraštin įsukta kumpio skiaute.
Taip, apie posėdį žmonės jau suuodė. Gal
spėliojo, gal kas net kalbas netyčiomis iš
girdo. pro kontoros langą praeidamas. Bet
tik šį tą suuodė.
O Baleika žinojo viską.
Žinojo viską, ir tegul perkūnas tokį žino
jimą! Nė šviežiais dobilais persiputęs ver
šis negalėjo blogiau jaustis.
Iškoneveikė, išniekino. Atsiprašant, ap
dergė. ..
Visą gyvenimą kovojo, paknupstom bė

o dabar mokyti pienburniai rengiasi užnovyti. Bent komunizmas...
Jis vėl sėdėjo prie lango, suskilusiomis
rankomis parėmęs galvą, ir vėl matė, vėl
girdėjo. Lyg kine, kai retkarčiais į kultūros
namus atveža parodyti. Viską matė, viską
girdėjo. Antrąkart.
Komitete Sartušis krovė be pasigailėji
mo:
—- A, a, draugai! Išėsti, suniekinti, užpiauti. Žinau dabar. Susitarėte, susimokėte.

VYTAUTAS VOLERTAS

rai, tegul bus žuvų ūkis“, linkčiojai galva.
— Drauge pirmininke, — bandė teisintis
Baleika. — Nugi supranti, kad visasąjungi
niai nurodymai vietos komitetų rekomen
dacijų nežiūri. Reikėjo rajone aiškintis. Ne
patiko man žuvų ūkis. Raginau važiuoti,
derėtis. Esi gaspadorius, galėjai pagalvoti.
— Galvoti? Baigiau mokslus. Tu galvok.
Akademijoj gavau žinių, jos pasako, ką da
ryti. O tu galvok! Man tik reikia rūpintis,
kad darbą atlikčiau. Planas liepė, ir balsa
vai. nors kitaip atrodė. Pataikavai. Ir kontroms pataikausi .kad nereikėtų susikirs
ti? Dar pažiūrėsiu, koks čia komitetas!

nevėkšla.
Jam visada kliūdavo. Jam vargšui — vi
sada, visada. Mokykloje buvo medinė gal
va, asilas, puodas. Juokėsi iš ūgtelėjusio,
laukuose besidarbuojančio, — kuprius kni
sasi. Ėmė nekęsti, kai su miesčioniukais su
sidėjo. Su malūnininko ir mėsininko vai
kais. Tačiau niekas nesuuodė. ką tie du jam
kalbėjo: draugiškumas, lygybė, komuniz
mas.
Sėdėjo, galvą pasirėmęs, ir mąstė. Žmo
na. iš kiemo atbėgusi, burbtelėjo:
— Paršas ryja, kaip sena kiaulė, o nesipeni. Nespėju šerti.

Nedaug jie suprato, kokia išmintis slypė
Baleika sėdėjo, mąstė, negirdėjo.
jo pirmininko žodžiuose ir kiek juose buvo
Jam visada kliūdavo. Todėl ir vesti pavė
logikos, tačiau po šių kalbų kiekvienas ap
„Tegul bus žuvų ūkis, jei planas liepia. Te siniaukė.
lavo. nes nė viena nėjo už jo. Žmonių vai
gul“. Ar ne taip sakėte? Taip! O kam kliu
kai užaugę, tik Baleikai dar reikia žiūrėti
Dabar Baleika sėdėjo namuose, galvą pa dukters ir Viaduko.
vo?
— Nei taip, nei kitaip, — paaiškino kaž sirėmęs, ir svarstė Sartušio žodžius:
Dabar, senatvėn žengiant, pasidarė leng
kuris. — Visasąjunginį nurodymą vykdėm.
— Nugi, bus teisybė. Todėl dusina min viau. Kiekvienas suprotėjo, rimčiau į viską
Dabar apie kliuvimą. Beveik kaip savikri tys, kad mokslo neužgriebta. Jie, matai, atsineša. Tačiau komitetas... Dusina pasiu
tika. Naujam planui prasidėjus, visą Tiesą viską be galvojimo žino. Eina ir daro, užsi tusiai. Nogla žino: kai kas be partijos bilie
užkišo papeikimai. Ir dar kokie. Ministe- manę dėl nieko pyksta, rėkia. O man, ne to net papurkštauja, net pasišaipo iš tvar
mokėliui, kiaušas plyšta. Na, kai žmones kos, bet jiems geriau kaip Ealeikai.
riams, valdytojams, viršininkams.
— Savikritika? — šėlo Sartušis. — Sabo Sibiran... Sarmata degiau. Ir galvojau ta
Ir su valdžia pasitaiko juokų. Vieną die
tažas! Ar Baleika už žuvų ūkį nebalsavo? da: ar kitaip neina? Paskui krūsnys negy
O ką kalbėjo vėliau? Patikrinau, ištyriau. vų bernų, net pažįstamų. Tas ruskio bru ną vienaip, antryt kitaip. Bjauriausia su vi
Va, net šiandien Rukšys paliudijo. Žinote kimas. Visur jis! Ar mūsų žmonės avigal sasąjunginiais reikalais. Jei atėjo iš Mask
Ealeikos bilietą? Seniausias bolševikas. viai? Kai mažaraštis prisimislini, ir komu vos, tylėk, grieždamas dantimis, ir neieš
Viską atidengsiu! Buvo sakyta: planus rei nizmas visokiais kvapais muša... Gerai, kok proto.
kia taikyti prie aplinkos, ir komitetas gali kad mokslas dabar pasiekiamas. Didelis pa
(Bus daugiau*
rekomenduoti atmesti, jei sąlygos netinka. lengvinimas. Žmonės turės žinių, nereikės
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REALYBĖS IR PAGUNDOS
3. Gyvatės ir paukščiuko dvikova
Šalia šių dviejų realybių rikiuojasi ir tre
čioji, pastarųjų kelių metų būvyje išaugusi
j didelę, nelengvai sprendžiamą problemąpagundą.
Metams slenkant, politinės emigracijos
kova už laisvę ne tik nesumažėjo, bet tvir
tėjo, intensyvėjo. Kremlius, negalėjęs su
naikinti herojinės tautos kamieno ir nutil
dyti šaukiančios diasporos, pakeitė taktiką.
Vieton griaustinio Kremliaus plokštelė at
aidėjo lietuviška daina, raštu, audiniu...
Vieton keiksmo buvo sudaryta galimybė
pasiųsti siuntinį. Vieton grasinimo praviro
geležinės uždangos durys ir atsidarė pašto
dėžutės. Atsirado galimybė savo tautai pa
dėti, bet ir pavojus jai pakenkti.

ALGIRDAS J. KASULAITIS

dų, nežiūrint, kad jos spaudžia širdį. Realy
bė reikalauja veiksmo, bet ne išsiteisinimo.
Mūsų prigimties šauksmas, besiveržiąs į
gimtąjį kraštą, turi būti kartais prislopin
tas, nes jį atliepia neretai tik sirenų bal
sai, nekaltų, bet nelaisvų marijonečių lū
pomis, nes komunizmas nepakito ir nepa
keitė savo tikslų...
Sovietinis komunizmas apspręstas kelių
principų, kurie nėra pasikeitę nė šešėliu
nuo spalio revoliucijos dienų. Komunistinė
ideologija yra iš esmės pseudoreligija, su
kaustyta apokaliptiniuose ir eschatologi
niuose rėmuose, kurie išjungia bet kokią
kitą mintį, kitą teoriją ar idėją. Jos išpa
žinėjams komunistinė doktrina yra mistiš
ka idėja, paremta neklystančiu mokslu. Ko
munistams tėra tik viena tiesa, kuri yra ir
morališkai gryna ir moksliškai pagrįsta. Jo
kios kitokios tiesos, net minties, nėra ir ne
gali būti. Kaip tik dėl to komunizmas šian
dien nėra pasikeitęs, nes jo esminis pasi
keitimas reikštų jo žlugimą.
Iš kitos pusės sovietinis komunizmas yra
apspręstas nemažiau nelanksčios, lygiai
mesi janiškos ir labai nerealios bei geopolitiškai nekintančios rusiškosios valstybės
realybės. Megalomaniškos vizijos niekuo
met nebuvo išnykusios iš Lenino ir jo pa
sekėjų sąmonės. Mesijaniškas komunizmas
ir mesijaniškas rusicizmas leninizme susi
liejo į vieną dviejų šaltinių maitinamą
sriautą, kuris istoriniu imperatyvu ir
moksliniu preciziškumu turėjo nusiaubti
visą pasaulį. Ši vizija sudaro ir šiandienos
Brežnevo doktrinos centrą.
Trečiasis esminis sovietinio komunizmo
elementas yra nepažabotos jėgos troškimas
ir naudojimas. Tai būdingas bruožas tiek
komunistinei doktrinai, tiek rusiškajam im
perializmui. Komunizmas yra kovos ir ko
vinga ideologija. Doktrinos centre verda
konfliktas, antagonizmas, kova. Brutali ag
resija ir smurtas žymi ir caristinę vidaus
ir užsienio politiką. Kaip tik dėl to komu
nistiniam imperializmui niekuomet nebuvo
priimtina visuotinė taika.
Ketvirtasis esminis principas — tai stra
teginis ir taktinis lankstumas, paremtas ci
nišku empirizmu ir suktu pragmatizmu.
Štai kur glūdi atsakymas į koegzistenci
jos mįslę. Sovietinis komunizmas kaip bu
vo, taip ir yra neatskiriamas junginys tiek
neklystančio dogmatizmo, tiek ciniško empirizmo, tiek rusiškojo imperializmo bei ne
pažabotos jėgos troškimo ir paremtas para
nojiško mintijimo sistema. Tik šitame že
miškojo pragaro židinyje yra įleistos ir mū
sų tautos šiandieninės tragedijos ir bendra
darbiavimo vilionės šaknys.

Amžinasis žmonijos priešas laisvės kovą
paženklino ne kalavijo, bet pagundos ženk
lu. Ar mes atsilaikysime? Ar mes būsime
paukščiukais, suparaližuotais gyvatės prieš
jos mirtiną kirtį? Ar būsime Dovydai, pasi
ruošę kovoti su išnirusiu milžinu priešu?
Ar okupanto mums siunčiamosios dovanos
yra nuoširdžios, ar už jų slypi nuodingas
geluonis?
Tik akli ir nemąstantys neranda atsaky
mo į šiuos ir panašius klausimus. Tik kie
tos širdys gali priimti atsakymą nesuvirpė
jusios nuo skausmo, nes mūsų pati prigim
tis šaukte šaukiasi gimtojo krašto, kalbos,
pamiltos padangės ir žemės kvapo... Tas
ne lietuvis, kuris visa savo būtimi nesiver
žia į tautą, į kraštą, į gimtąją žemę. Tačiau
pagundą turi nugalėti auka, nes pasidavi
mas pagundai yra pralaimėjimas. Pagunda
atveria miražus ir tik dalelę realybės, tik
sekundę tikro džiaugsmo, tik gabalėlį tie
sos. Tik auka atšviečia realybę ir užtikrina
garbę ir laisvę. Minutės džiaugsmas tai tik
paukščiuko hipnozė prieš gyvatės kirtį. Au
kos kančia yra Dovydo akmuo, kuris nukauja milžiną Galijotą...
Emigracijos nežūva dėl priešų spaudimo,
jos dažniausiai dūžta dėl vidinės suirutės
Tol, kol mūsų išeivija bus stipri viduje, tol.
kol ji vadovausis išmintimi, tol, kol ji kil
nius jausmus sugebės paaukoti dar aukš
tesniems tikslams, tol išeivija nemirs, tol
joje gyvuos lietuvybė, tol neišnyks valsty
bingumo jausmas ir laisvės troškimas. Tai
aukos ir išsižadėjimo kelias, bet jis veda į
laisvę ir garbę.
Kremliaus tikslai nepakito nuo tų dienų,
kai jis mongolų rankomis smaugė mūsų
moteris ir kūdikius, kai puslaukiniai enka
(Bus daugiau)
vedistai peiliais raižė Lietuvos vyrų kūnus,
kai azijatai purvinais batais spardė mūsų
senelius ir vaikus. Vienus šautuvus pakei
tė kiti, vienus tankus kiti. Tik nepakito
INDIJOS RAGANOSIAI
apokaliptinės bestijos tikslai, metodai ir
Visame
pasaulyje dabar yra 740 didžiųjų
pati prigimtis. Realybė reikalauja atvirų
akių, nežiūrint kokius skaudžius vaizdus Indijos raganosių (iš jų 36 laikomi zoologi
jos mato. Realybė reikalauja logiškų išva jos soduose).

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, 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.

LIETUVOJE

ZOOLOGUOS SODO VAIKUČIAI
Kauno zoologijos sode Usurijos tigrė IIchuri šiemet susilaukė keturių vaikų, Su
matros tigrė Rica jau trečią kartą susilau
kė vaikų.
Žiemos metu gimę trys rudi meškiukai,
kurie dabar yra jau gerokai ūgtelėję. Ame
rikos liūtė, pilkoji puma, taip pat turi pumiuką. Dar gimė alpakų, lamų, karčiuotų
avinėlių, Siamo ir nendrinių kačiukų.

EINA DIDYN
„Keleivis“ (JAV) rašo, kad Latvijoje
latvių yra 56.8 procento, o slavų 38.8 pro
cento, arba 925.000 gyventojų.
Estijoje estų yra 68.2 procentų, slavų —
28.2 procentų, arba 382.000.
Lietuvoje lietuvių 80.1 procentas, rusų
yra 8.6 procentų, lenkų 7.7 procentų. Iš vi
so slavų tautybės (rusų, ukrainiečių, len
kų ir kt.) yra 509.000.
Iš to aiškėja, kad Pabaltijyje slavų skai
čius eina didyn.

MANO PYPKĖ KUKAVINĖ...
Būdvardis kukavinis yra padarytas iš
daiktavardžio kukavas, kuris reiškia „ko
koso palmė“. Šis žodis į lietuvių kalbą iš
lenkų kalbos (kokowy — „kokoso, kokosi
nis") atkeliavo tikriausiai gana neseniai.
Jis randamas kai kuriuose XIX a. išleis
tuose dainų rinkiniuose ir kai kurių to me
to rašytojų knygose. Štai kaip šį medį api
būdina žinomas rašytojas ir švietėjas Lau
rynas Ivinskis (1811 — 1881): „Kukavas —
kietas medis, augąs karštoj pasvietėj; vie
nas medis nedidžią šeimyną peni, aprėdo,
šildo, nuog kaitros ir lietaus apdeng“. Kukavinės pypkės ir kukaviniai rąžančiai bu
vo brangūs, geros kokybės dirbiniai, ne vel
tui jie minimi literatūroje, dainose. Taigi
tai, matyt, buvo iš kitų šalių atvežti daik
tai, pagaminti iš geros ir tvirtos kokoso
palmės medienos.
Įdomu būtų paminėti dar vieną dalyką.
Mūsų kalboje yra žodžiai kukąs ir kukme
dis „toks spygliuotas medis“ (Taxus baccata). šis augalas seniau augo Lietuvos
miškuose, bet dabar, kaip teigia botanikai,
pasitaiko tik kai kuriuose parkuose. Nors
šio medžio mediena ir nuodinga, bet šiaip
labai vertinga, gražios raudonos spalvos, to
dėl iš jos gaminami įvairūs dirbiniai, pa
puošalai. Galimas daiktas, kad ir iš šio me
džio buvo gaminamos pypkės ir rąžančiai.
Tačiau kalbiniu atžvilgiu neįmanoma su
sieti žodžių kukąs ir kukmedis su žodžiu
kukavinis. Tai rodytų, jog patikimesnis ir
priimtinesnis yra pirmasis aiškinimas.

KONCERTAVO LENKIJOJE

EKSKURSIJOS PER VILNIŲ

A. Mikšytė, Kauno muzikinio teatro so
Boleslovas Jurgelėnas, Vilniaus kelionių
listė. ir dar keli menininkai š. m. gegužės ir ekskursijų biuro direktorius, pranešė,
mėn. koncertavo Lenkijoje — Varšuvoje, kad pernai Vilniaus suruoštose ekskursijo
Vroclave (buv. Breslau), Poznanėje ir kt. se dalyvavo 431.000 žmonių.
miestuose.
(ELTA)
Šią vasarą vėl numatoma ekskursuoti po
„revoliucinį Vilnių partizanų kovų keliais,
RIESTINIAI FILMAI
Pirčiupiuos, Trakuos". Bus galima aplanky
ti Dainavos kraštą, Nerį ir Trakų ežerus.
Vilniaus viename kino teatre pradėti ro
Taip pat ruošiamos ekskursijos į Leningra
dyti tik pieštiniai (vad. multiplikaciniai)
dą, Maskvą. Rygą, Minską, Brestą ir kitur.
filmai. Publika vieną savaitę vos tilpsi sa
Be to, suorganizuota keletas maršrutų po
lėje. žijrovai „Tiesoje" geg. 14 d. nusi
Juodąją jūrą, o Jaltoje atidaryta nuosava
skundžia. kad atsisakyta rodyti filmus už
turistinė bazė, kurioje atostogaus apie 1.500
sienio kalba, „kas nemaža padėtų užsienio
lietuvių.
kalbų specialybių studentams, savarankiš
Rugsėjo mėn. vilniečiai galės ekskursuo
kai jomis besidomintiems".
(ELTA)
ti po Juodąją jūrą ir aplankyti Rumunijos
ir Eulgarijos uostus.
V. MAČERNIU ŽAVIMASI
Rudeniop numatoma kelionė į Užkarpa
Vilniuje išleidus Vyt. Mačernio, tragiškai tę (Karpato kalnai) 'traukiniu „Lietuva".
B. Jurgelėnas nurodo, kad Vilniaus keliožuvusio 1944 m., poezijos knygą „Žmogaus
apnuoginta širdis", ji skaitytojų noriai ir nių-ekskursijų biuras yra sudaręs sutartis
su kitų sostinių ir miestų biurais ir ekskur
gausiai skaitoma.
V.Skripka „Komj. Tiesoje" geg. 30 d. tei sinėmis grupėmis.
gia, kad kai kurie V. Mačernio sonetai ro
dą minties ir grožio pilnatvę. Esą, poetas
lietuvių poezijoje „paskleidė tikrų ir gra
žių žmogiškos širdies spindulių. Šiandien
kiti vėjai, kitos idėjos maitina mūsų poetų
kūrybą, tačiau V. Mačernio posmai visada
mus žavi šviežumu, grožiu ir žmogaus eg
zistencijos prasmės ieškojimu".
(ELTA)

GERIAUSIOS MELŽĖJOS

Raudondvaryje įvykusiame melžėjų kon
kurse geriausią melžėjos vardą išsikovojo
Plungės rajono „Pergalės“ kolūkio atstovė
B. Daugėlienė, antroji — Kauno rajono Ve
terinarijos akademijos mokomojo ūkio mel
žėja R. Preikšienė ir trečioji — anykštietė
E. MIEŽELAITIS TURKMĖNIJOJE
J. Ragaišytė.
B. Daugėlienė dirbanti Kuliuose, nepri
Turkmėnijoje išleista poeto E. Mieželai
taikytame mechaniniam melžimui ūkyje,
čio knyga „Žmogus“ 10.000 tiražu. Iliustra
melžianti 50 karvių ir pernai primelžusi po
cijos grafiko S. Krasausko.
3360 kg pieno iš kiekvienos karvės.
Pernai Raudondvaryje suruoštose varžy
ATSTOVAVO GRAFIKAMS
bose ji patekusi tik tarp finalisčių.
Tarptautinėje II grafikos bienalėje
Buenos Aires (Argentina) Sov. Sąjungai
RETAS PASAKORIUS
atstovavo vienas grafikas — lietuvis V. Ki
sarauskas.
1959 m. Šeduvoje Juozas Bruže papasa
kojo tautosakininkams 100 pasakų.
STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ
Dabar J. Bruže turi jau 90 metų ir gyve
ATOSTOGOS
na su savo 70 metų seserimi Skamaičių kai
mo vienkiemyje.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais
„Tiesa" rašo, kad „Kartais į šią nuošalią
Lietuvos studentai ir moksleiviai, vos bai vietą užklysta tautosakos rinkėjai. Ir ran
gę egzaminus, vyksta darbams į Sov. Są da neišsenkančią pasakų versmę.
jungą.
— „Sykį atvažiavo iš Vilniaus, — prisi
„Tiesa“ rašo, kad 100 jaunuolių išsiųsta mena Juozas Eružė, — paleido savo maši
į Turkmėniją, didelis būrys vaikinų ir mer nėlę — norėjo mano balsą užrašyti. Bet
ginų į Kamską.
nieko gero neišėjo: kaip pradėjau sakyti
Pats didžiausias būrys — 400 išvyko į pasakas, tai jie ir pritrūko savo juostelės.
stepių Altajų. Jie ten statys gyvenamuo Paskui atsiuntė „Volgą“, nudūmė su ma
sius namus, ūkinius pastatus, mokyklas ir nim į Vilnių. Ten išpasakojau viską, ką mo
gamyklas. Darbų numatoma padaryti už kėjau. Užrašė. Paskui pasakas sakyti dar
pusę milijono rublių.
II. Kubilius (Mokslas ir gyvenimas)
teko net per televizorių. Kai moki — ne
gaila. Tegul pasiklauso žmonės“.
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AGUONA
Vilkdalgis vis dar negalėjo atsikvošėti po
tokių greitų vedybų su Aguona. Stovėjo ža
do netekęs ir kausė savęs:
— Kaip čia nutiko? Juk aš mylėjau Kva
putę, ji mylėjo mane, o aš vedžiau Aguoną.
Kam aš padariau tokią kvailystę?
Kas atsakys?
O Aguonai tvilko veidai iš pasididžiavi
mo, kad gavo už vyrą tokį išlakų jaunikai
tį.
„Mano vyrelis, mano brangusis, ma
no...“ — taip ji čiauškėjo savo draugėms.
Ir ką jos šnekės, ką ne, o ji bematant
I įspraus kokį žodį apie savo Vilkdalgį ir
j taip jas įgels, kad šios vis dar netekėjusios.
I Bet sykį Kvaputės draugė, auksaplaukė
Laumenė, Aguonai atsikirto. Visoms gir
dint, ji kaip niekur nieko paklausė:
— Eet ko gi tas tavo vyrelis toks sugižęs? Stovi lyg mietą prarijęs. Ar tik nesi
gaili švelniosios Kvaputės?
Aguona paraudo iš piktumo, bet susival
dė ir, Laumenės žodžius priėmusi už juo
ką, nusikvatojo.
— Ak, jis toks nerangus per drovumą.
Bet praeis medaus mėnuo, ir aš jį išlavin
siu.
Na ir lavino.
— Ko stovi, lūpą nukoręs? — sušuko ji
šaižiai, kai Vilkdalgis dėjosi negirdįs jos
prašant suveržti korsetą.
Vilkdalgis prikando lūpą ir nenorom at
bulais pirštais padarė, ką liepiamas. Aguo
na, užuot padėkojusi, trenkė jam antausį,
tardama:
— Kitą kartą būsi ausylesnis!
Ką Vilkdalgis daro, Aguonai vis negerai.
Nei jis šakutę laiko kaip dera, nei peiliu
moka nadotis. Kiek kartų jis kėlėsi nuo
stalo pusalkanis vos Aguonai tik subalta
kiavus jo pusėn.
Kad niekas nematytų, dar būtų buvę pu
sė bėdos, bet Aguonia knietėjo pasididžiuo
ti prieš drauges, kaip ji valdanti vyrą. Už
suks kur į svečius. Aguona tuoj ir ima vy
rą šokdinti: „Vilkdalgi, šen! Vilkdalgi, ten!
Paduok tą! Padėk aną! O dabar pabučiuok
man ranką!“
Pamažu Vilkdalgis nusižiūrėjo, kad
Aguona labiausiai niršta, jei nepaisai jos
barnių ir pamokslų. Užriks Aguona, kad jis
nemoka laikyti šakutės. Vilkdalgis meta ją
žemėn ir valgo su pirštais. Ims Aguona mo
kyti. kaip elgtis namie ir svečiuose. Vilk
dalgis tyli sau — tegu išsiplepa, kiek šir
dis geidžia. O baigus paklaus, ar jis supra
tęs ir įsidėmėjęs, Vilkdalgis nusižiovauja,
nustebęs žvilgt į pačią ir lyg niekur nieko
taria:

G. KAUKAITĖ LAIMĖJO

— Ar tu man ką sakei?
Ateina metas gulti, tai Vilkdalgis prisi
mena turįs ganykloje arklį perkelti, o jau
sykį išėjęs, prapuola ligi ryto.
Galop Aguona nebeištvėrė ir pasiguodė
Drignei, — mat, sklido gandas, kad ji mo
kanti vyrus apžavėti.
— Miela Aguonėle! — sušuko Drignė. —
Ko gi anksčiau neatėjai patarimo? Nuo ma
no apžavų tokie stuobriai bematant pasi
daro kaip šilkiniai.
Drignė įdavė žalsgano skystimo ir pamo
kė:
— Apsisek skaisčiai raudoną sijoną,
duok vyrui atsigerti šio gėrimo, pasistai
pyk prieš jį, ir jis pasidarys švelnutėlis,
nors prie žaizdos dėk!
Gal Vilkdalgis ir būtų išgėręs Drignės
apžavų ir viskas būtų išsipildę, kaip senoji
žiniuonė sakė. Bet kur tau Aguona iškentės
nepasigyrusi draugėms, kad dabar tai jau
vyrelis šoksiąs pagal jos dūdą. O jei šeimos
paslaptį išplepėjai draugėms, netruks iš
girsti ir vyras.
Taip ir šiuokart. Išgirdęs naujieną, Vilk
dalgis susimąstė — ar čia gerti Drignės gė
rimą, ar likti ištikimam Kvaputės atmini
mui.
O Aguona, pasikliaudama burtų galia,
apsisegė raudoną sijoną, pripylė Driįgnės
apžavų stiklinę ir padavė Vilkdalgiui.
— Gurkštelk, vyreli, tu toks pavargęs.
Vilkdalgis meiliai pažvelgė į Aguoną, ap
kabino ją per liemenį ir, pakėlęs stiklinę,
tarė:
— Išgerk, pačiut, mažumėlę į mano svei
katą. paskui aš išgersiu į tavo.
Aguona laiminga nusišypsojo ir atsilošė
— teįpils vyras burnon gurkšniuką. O Vilk
dalgis kaip užvertė — taip ir supylė pačiai
visą Drignės gėralą. Toji, visai pakvaišusi,
puolė jam ant kaklo. Tada Vilkdalgis čiu
po iš anksto atsineštą žagarą, persimetė
žmoną per kelį ir, užvertęs raudonus pa
durkus, ėmė mokyti:
— Še tau už tą, še už aną, še ir už apža
vus!
Ponedie. kaip spiegė ir spardėsi Aguo
na, kol sumetė, kaip ištrūkti.
Pagaliau ji išsinėrė iš sijono ir braukšt į
krūmus. Vilkdalgis įpykęs nusviedė jai iš
paskos ir sijoną, bet šis užkliuvo už mieto
ir liko ten plevėsuoti.
Kas tą sijoną pribūrė prie mieto — Drig
nė ar pati Aguona — niekam ir nerūpi, bet
jis taip ir liko ten pleventi, ir kas jį pama
to, prisimena Aguoną.

Ana Saksė

Sov. Sąjungos Vilniuje suruoštajame M.
Glinkos vardo vokalistų konkurse pirmą
ją vietą pasidalijo Giedrė Kaukaitė ir leningradietė J. Gorochovskaja.

IŠDEGĖ MIŠKAS
Tauragės rajone išdegė 80 ha miško.
Gaisro gesinti buvo suėję net 500 žmo
nių

MOKSLEIVIAI Į FABRIKUS

„Tiesoje“ atspausdintoje Panevėžio po
litechnikumo skyriaus vedėjo straipsnely
je „Netikęs jaukas“ sakoma, kad mokiniai,
baigę aštuonias klases, paraginti mokyto
jų eiti toliau mokytis, atkerta: „O kam?
Gamyboje ir be mokslo uždirbsiu dau
giau.“
Trūkstant darbo jėgos, įmonės tempia
šešiolikmečius į savo kolektyvą ir moka,
atlyginimo 100 rublių, o kartais ir daugiau.
Daugelis moksleivių susigundo ir pa
kimba ant tokio jauko.
SPORTO VETERANAI
„Tiesa“ rašo, kad į 50 metų Lietuvos
lengvosios atletikos jubiliejų Kaune buvo
susirinkę senieji garsūs rekordininkai —
sporto veteranai: A. šimanas, A. Vietrinis,
J. Vabalas, S. Šačkus, L. Puskunigis, A.
Briedytė - Lagūnavičienė ir kiti.
„Tiesos“ žiniomis, buvęs populiarusis
bėgikas A. Vietrinis dabar užima federaci
jos teisėjų kolegijos pirmininko pavaduo
tojo vietą.

„TIESOS“ KONKURSAS
„Tiesos“ redakcija paskelbė konkursą
geriausio 1971 m. apsakymo.
Apsakymo tema: tarybinio žmogaus dva
sinis pasaulis, jo pilietiškumas, meilė tėvy
nei. komunistų partijai, kova prieš atgy
venas.
Geriausiems apsakymams bus skiria
mos piniginės premijos, pirmoji 600 rublių,
dvi antrosios po 400 rublių ir trys trečio
sios po 200 rublių.

SIMOKAĮČIAI IR JŲ PAŽĮSTAMI
„Keleivio" iš Lietuvos gautomis infor
macijomis. Simokaičių byloje nukentėjo
30-40 žmonių, su kuriais Simokaičiai bend
ravo. Kai kuriems jų iškeltos bylos, kiti
jau nuteisti, dar kiti atleisti iš darbo.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lioturių Erosiika
LIETUVOS ATSTOVO
REPREZENTACINĖ VEIKLA
Lietuvos Atstovas ir ponia Balickienė bu
vo pakviesti ir dalyvavo D. Britanijos Ka
ralienės priėmime liepos 15 dieną.
Lietuvos Atstovas su žmona paskutiniu
laiku taip pat atstovavo Lietuvai visoj eilėj
r.'prezentacinio pobūdžio priėmimų, kaip
tai: Diplomatinio Korpuso Dekano, Liuk
semburgo Ambasadoriaus, Apaštališkojo
Delega.o ir kt. priėmimuose.
Liepus 20 d. Lietuvos Atstovas su žmon;
dalyvauja D. Britanijos Jungtinių Ta: te
Org. tradiciniuccs pie.uose. Šio oficialaus
dinner'io patronais ęopiastai būna visa ei
lė ambasadorių. Li.tuvos Atstovas taip pa
buvo pakviestas ir s.i.iko būti šių iškilmin
gų pietų patronu.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Euiopos Lietuvį“ ai
Nidos Knygų Klubo kidinius, šie tau.iečiai
buvo malonūs pridė.i aukų lietuviškam
spausdintam žodžiui paremti: 1.80 sv. A.
Širvaitis, 1,40 sv. V. Jatužis, 1,30 sv. J
Navickas, 0,90 sv. J. Stankevičius, 0.65 sv.
K. Bičkus, po 0.40 sv. V. šalčiūnas ir P.
Radze vičius, po 0,25 s v. J. Bliūdžius ir J
Liobė, 0,20 sv. P. Lechavičius, po 0.05 sv.
O. Ramonienė, ir L. Nemeika.
Lankydamiesi Londone ir ta proga susi
pažinę su spaustuve ir jos darbu, entuzias
tiškai po 1,00 sv. aukų sudėjo P. Burkevičius, J. Maslauskas, A. Valentinas ir J. Levinskas.
PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Atostogų metu, pradedant liepos 25 d.,
numatoma turėti pamaldas Lietuvių Sody
boje kiekvieną sekmadienį. 5.30 vai. vak.

LONDONAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Kaip jau esame rašę. Pavergtųjų Tautų
Savaitė Britanijoje vyksta liepos 18-25 d. d.
Nemaža tų Savaitės įvykių jau bus pra
ėję, kol laikraštis pasieks skaitytojus. Bet
Londone sekmadienį, liepos 25 d., dar bus
vienas masinis subuvimas — baigiamasis
mitingas Fulham Old Town salėje, 533/561
Fulham Road, SW 6. Jame kviečiami daly
vauti visi, kas tik gali. Mitingo pradžia 3
vai. popiet. Artimiausia nuo salės požemi
nio stotis yra Fulham Broadway.
Mitingą atidarys lady Birdwood. Atida
rydama ji sukvies į salės sceną visų pa
vergtųjų tautų vėliavas. Su vėliava ir jos
palydovais įeidinės į sceną ir kiekvienos
tautybės kalbėtojas ir pasakys po trumpą
(iki 2 minučių) kalbą apie savo tautos lais
vės kovą. Pagrindinę kalbą mitinge pasa
kys Tom Stacey (leidėjas, žurnalistas).
Antrasis kalbėtojas — ponia Orme, kuri,
be to, dar ir dainuos. Latvė solistė padai
nuos dvi dainas. Bus priimta rezoliucija.
Atspausdinti dideli kiekiai atsišaukimų,
kurie Londone ir kituose miestuose bus pla
tinami daugiausia liepos 24 d., šeštadienį.
Išleisti ant laiškų vokų lipdomi ženkliukai
su ginkluoto sovietinio kareivio šešėliu.
Ženkliukai kainuoja po 1 peną.
ELENA GAPUTYTĖ SU KITAIS
Londone, Commonwealth Instituto Bib
liotekos patalpose ir prie jos (Kensington
High Street, London W8 6NQ), nuo liepos
1 d. iki rugpjūčio 1 d. vyksta septynių
'skulptorių paroda.
Tarp 'tų septynių su savo skulptūros darftt.is dalyvauja ir lietuvė Elena Gaputytė.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS UŽBAIGAI
Pavergtųjų Tautų Savaitės užbaigai Ko
mitetas rengia mitingą liepos 24 d., šešta
dienį, 6 vai.. Ukrainiečių salėje (31 Smed
ley Lane, Manchester 8), kuriame kalbės
parlamento nariai ir tautybių atstovai.
Po oficialiosios dalies bus koncertas ir
šokiai iki 2 vai.
Tautiečiai su svečiais prašomi gausiai
dalyvauti.
Pavergtųjų Tautų Komitetas

PADĖKA
Živilės ir Maironio draugovių skautus,
vykstančius į Vokietiją stovyklauti, pinigi
ne auka parėmė: Manchesterio L. S. Klu
bas 20 sv., Moterų būrelis 4 sv., O. Iva
nauskienė 2 sv., O. Ramonienė 2 sv.
Už paramą įtariame nuoširdų skautišką
ačiū.
Budime!
Išvykstantieji sesės ir broliai

13RADFORDAS
Koncertas
Liepos 24 d., šeštadienį, latvių salėje, 5,
Clifton Villas, Manningham Lane, įvyks
mitingas su kalbomis ir koncertas, daly
vaujant visoms pavergtųjų tautų grupėms.
Koncerte lietuvių programą atliks solistė
V. GASPERIENĖ.
Koncerto pasiklausyti pakviesti miesto ir
apylinkių valdžios asmenybės ir žurnalis
tai.
Prašoma kuo daugiau ir lietuvių daly
vauti.
Pradžia 6.30 vai. vak.
Prie įėjimo tiktai aukos.
Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
ĮTEIKTAS RAKTAS
Birželio 26 d. Marytė ir Petras Giokaus.tai savo dukrai Nijolei įteikė 21-jo gimtadie: io sukakčiai raktą.
G mtadieniui atžymėti buvo sukviesta
aug svečių. Stalą puošė puikus gimtadie
nio pyragas, ant kurio degė 21 žvakutė. Po
visų sveikinimo kalbų ir linkėjimų Nijolė
iš kario užpūtė visas žvakutes. Toliau
■kambėjo stikliukai, ir juos lydėjo dainos
ki : nkstyvo ryto.
P-iras dirba anglies kasykloje, kartu
daug prisideda prie mūsų visuomenės dar
bo. Marytė negana kad užaugino gražią
dūk erį. bet gal nesuklysiu pasakęs, kad
Igirusiai darbavosi Nottinghamo Moterų
Draugijos Valdybos kasininke. O - kokius
darbus atliko Moterų Draugija kolonijoje,
tai užteks pasakyti, kad nė vienas parengi
mas nepraėjo be jų pagalbos. Eilę metų mes
vis džiaugėmės moterų draugija, nes nuo
jos darbų ir talkos priklauso mūsų gyvavi
mas.
Sėkmės Nijolei, pagarba tėvams!
k. b.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD — liepos 25 d., 1 v.
MANCHESTER — liepos 25 d., 11 vai.
STOKE-ON-TRENTE — liepos 25 d., 12.15
vai., Tunstall.
NOTTINGHAME — liepos 25 d., 11.15 vai.,
Liet, židinyje.
KETTERINGE — liepos 25 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 1 d., 11.15
vai., židinyje.
LEICESTERYJE — rugpjūčio ld„ 12 vai.,
Švč. Širdies bažnyčioje.
—

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI APYLINKĖSE

Rouen apylinkės lietuvių ir jų bičiulių
prancūzų susirinkimas įvyko gegužės 16 d.
Omonville bažnytkaimyje, kur yra palaido
ta apylinkės lietuvė Felicija Lėger-Vaglytė.
Kun. J. Petrošius, atlaikęs pamaldas, pa
šventino jos antkapio lentelę, kurią iš Lie
tuvos atvežė O. Gecaitė-Pėruche. Vėliau vi
si dalyviai susirinko bendrų pietų. Buvo
tartasi įvairiais lietuviškojo gyvenimo
klausimais, įsigyta lietuviškos spaudos,
tautinių ženklelių. Iš Paryžiaus susirinki
me dalyvavo E. Vaiciekauskai su savo jau
naisiais vaikais. Susirinkimą gražiai suren
gė ir vykusiai pravedė ilgametė apylinkės
pirmininkė O. Gecaitė-Pėruche. Nors oras
lietingas, tačiau visi susirinkusieji buvo ge
ros nuotaikos ir skambėjo lietuviška daina.
Lyon apylinkės lietuvių šventė Įvyko bir
želio 20 d. vienuolių pranciškonų namuose
Villeurban-ne. į šventę atvyko J. E. vysk.
A. L. Deksnys, kuris su kun. Kl. žalaliu,
OMF, koncelebravo šv. mišias. Po pamaldų
visi šventės dalyviai, o jų susirinko dau
giau kaip 50, susėdo bendrų pietų. Vaišėms
baigiantis, kun. J. Petrošius padėkojo vie
nuolyno viršininkei už puikiai paruoštas
vaišes ir, pasveikinęs mūsų ganytoją, pa
darė pranešimą bendruomenės ir misijos
reikalais. Ganytoją sveikino lyoniškiai V.
Narbutas ir A. Cachia,'o M. Jacquet duk
relė iš Annecy įteikė visų dalyvių vardu do
vanėlę. Seselė Angelė iš l'Horme padaina
vo savo sukurtų dainų, o visi dalyviai su-

giedojo ilgiausių metų vysk. A. L. Deksniui, kuris per. Sekmines atšventė savo 40
metų kunigystės sukaktį. Svečias jautriu
žodžiu dėkojo Lyon apylinkės lietuviams už
širdingą jo priėmimą ir išreiškė viltį po
kiek laiko vėl susitikti. Lietuviai čia nėra
gausūs, gyvena išsisklaidę tolimose apylin
kėse, susirinkti tegali retomis progomis.
Užtat jie labai džiaugėsi ^garbingo svečio
atsilankymu ir proga ilgiau pabuvoti tau
tiečių, tarpe. Reikia pažymėti, kad šventės
dalyvių tarpe buvo 15 lietuvaičių seselių iš
įvairių vienuolynų. Ilgai dalyviai šnekučia
vosi vienuolyno sode. Daug kas įsigijo lie
tuviškų plokštelių ir lietuvių spaudos. Visi
skirstėsi pakilia nuotaika į namus, tikėda
miesi vėl susiburti gražioj lietuviškoj šei
moj.
O. Gecaitė-Pėruche balandžio 5-17 d. d.
buvo išvykusi į Vilnių aplankyti savo mo
tinos ir artimųjų savo šeimos narių.
J. Lapinskas iš Tournon (Ardėche), po
kario metais vadovavęs Drome ir Ardėche
apylinkių lietuviams, ruošiasi netrukus iš
eiti į pensiją.
V. Narbutas, pokario metais atvykęs į
Lyon ir ilgus metus pirmininkavęs Lyon
apylinkei, nuo šių metų išėjo pensijon.
L. Pesanka, pokario metais tarnavęs Sve
timšalių legijone, gyvena Grane, Alžyre.
Neseniai mums rašė, kad norėtų išvykti į
Prancūziją, bet vis atsiranda įvairių kliū
čių. Paskutiniu laiku buvo susižeidęs koją
ir nedirbo tris savaites. Anot jo, „tai buvo
trijų savaičių neapmokamos ir neapdraus
tos atostogos“.
H. Petkūnas iš Frans-les-Vernes (Ain)
turi didelį viščiukų auginimo ūkį. Vienas
jo sūnus, prieš keletą metų vedęs, dirba
ūkyje, o antrasis, irgi vedęs, dirba fabrike,
laisvalaikiu padeda tėvams ūkyje ir statosi
sau namus tėvų žemės sklype. H. Petkūno
ūkis yra gražiai ir pavyzdingai tvarkomas.
Paskutiniu laiku jį aplankė pik. J. Lanskoronskis su žmona iš Paryžiaus.
A. Rimašauskas jau treji metai yra res
torano savininkas Lyone.
Jo tėvas Aleksandras, senas ateivis, nuo
balandžio mėnesio išėjo pensijon.
V. Taparauskas, nuo 1928 m. gyvenęs ir
dirbęs Seine-et-Marne apylinkėje, nuo ba
landžio mėnesio pasitraukė pensijon ir ap
sigyveno Chateau-Landon (S, et M.) sene
lių prieglaudoje.

MIRUSIEJI
K. Prisevičienė, sulaukusi 80 metų am
žiaus, kovo 19 d. mirė sunkiai susižeidusi,
iškritusi pro langą Longwy ligoninėje. Ve
lionė gyveno Villerupt (M. et M.), kur ir
palaidota kovo 22 d.
M. šarkauskaitė, eidama 106 metus, mi
rė vasario 18 d. Strasbourgo senelių prie
glaudoje. Velionė buvo gimusi Virbalyje
1865 m. liepos 1 d. Į seselių vienuolių išlai
komą prieglaudą Strasbourge atvyko 1950
m. Čia ji atšventė 100 metų gimimo sukak
tį. Namų vadovybė jai suruošė gražias iš
kilmes. Šventėje dalyvavo Strasbourgo
vyskupas Weber, miesto burmistro, buv.
ministerio pirmininko Pflimlin, pavaduo
tojas ir kiti miesto savivaldybės tarnauto
jai, o iš lietuvių — kun. J. Petrošius. Tuo
laiku šimtametė buvo dar gana vikri, gerai
matė (meldėsi iš senoviškos lietuviškos
maldaknygės) ir gerai girdėjo. Jubiliejaus
dieną su prieglaudos gydytoju ir valsą dar
pašoko... M. šarkauskaitė buvo visų myli
ma ir gerbiama.
P. Velikiy, Tuminaitės vyras, mirė š. m.
balandžio 8 d. Trivaux kapinėse, Meudon
(Hauts-de-Seine).

VOKIETIJA
LANKOSI PAS GIMINES
Viktoras ir Lidija Šalčiūnai iš Anglijos
ir Herta Gailevičienė iš Kanados atvyko
į laidotuves savo svainio a.a. Juozo Drungilo, gyvenusio Lauenburge.

Prof. Ant. Smetona, pianistas, ketina
šiemet aapsilankyti su keliais rečitaliais
Vokietijoje.

V. Hermanienė birželio 8 d. draugų bū
Brandos atestatą Įsigijo Vasario 16 Gim.
nazijoje Algis Palavinskas ir Jonas Sonsas. rely atšventė pusšimtį metelių.
Tadas Burba šiuo metu yra išvykęs į
Abu vyrai žada studijuoti.
Rita Ivanauskaitė baigė gimnaziją Sie- Ostende pasiimti laimėto bronzos medalio
gene. Jinai ketina studijuoti pedagogiką. tarptautinėje tapybos ir grafikos parodoje.
Jūratė Barasaitė, kuri Romuvos parke
Hannoverio lietuviai pagerbė a. a. Vac buvo iškritusi iš medžio ir susilaužiusi nu
lovą Šukį, ilgametį Hannoverio lietuvių garkaulį, penkias savaites išgulėjo Heidel
veikėją. Ant jo kapo dukra Irena Šukytė- bergo chirurginėje klinikoj, bet jau grįžo į
Sirutienė pastatė gražų paminklą, kurį pa Muencheną toliau gydytis.
Per Sekmines Lietuvoje lankėsi studen
šventino kun. V. Šarka, dalyvaujant dide
liam būriui tautiečių ir kitataučių. Tą pa tai S. Boelun, Mečys ir Rudolfas Landai.
tį sekmadienį buvo atlaikytos mirimo me
tinių šv. Mišios šv. Kristoforo bažnyčioje,
o paskiau parapijos salėje buvo surengtos
ŽEMĖLAPINĖ gudų valstybe
iškilmingos vaišės visiems paminklo šven
Gudai nepriklausomybės sukaktį mini
tinimo iškilmių dalyviams. Vaišes suorga kovo 25 d. Kaip ir kasmet, ir šiais metais
nizavo Vilkių šeima, P. Prahlienė, V. Ra gudai, minėdami 53 sukaktį, išleido infor
manauskas ir kiti.
macinius lapelius, kuriuose angliškai kalDarnieji informuojami apie Gudiją, jos is
Irena Huckienė (Hichingen) buvo rim toriją, gudų kovas bei jų vykdomą kovą už
tai susirgusi širdim ir negalėjo vykti į Vil laisvę.
nių pasimatyti su savo giminėmis.
Elta patyrė, kad ir šiais metais, kaip ir
anksčiau, gudai vėl įdėjo savo leidinelyje
SVEČIAI STUTTGARTE
žemėlapį. Jame pavaizduojama „gudų etno
Pas inž. Sabus vieši dr. J. Skaudys su
grafinė teritorija“. Čia matyti, kad gudai į
žmona, V. Sabienės tėvai, atvykę iš Omasavo etnografines ribas yra įtraukę ir ryti
hos, JAV.
nes Lietuvos sritis su Vilniumi, dalį Latvi
Lt. K. Eidukoniai džiaugiasi, sulaukę sve
jos pietryčių, be to, Gardiną ir Balstogę.
čių iš Čikagos: tėvelio Eidukonio ir dukros.
Dėl Vilniaus savinimosi į tai jau kreipė dė
mesį lietuvių veiksniai JAV-se bei lietuvių
JAUNIMO SEMINARAS
spauda. Nurodyta, kad tai gudų propagan
WOERISHOFENE
da, „nukreipta prieš Lietuvos istoriją ir te
Bad Woerishofene birželio 9-13 d. d. įvy ritoriją“.
ko ateitininkų sendraugių organizuotas jau
Lenkų išeivių priešrežiminė spauda New
nimo seminaras, kuriam stiprų pagrindą Yorke (naujasis lenkų dienraštis, „Nowy
davė Muencheno jaunimas ir kurio progra Dziennik“, N. Jersey) š. m. kovo 27 d. re
mą sustatyti pagelbėjo taip pat mūsų jau agavo vienas pirmųjų, paskelbęs gudų pa
nos galvos.
ruoštą tą patį žemėlapį ir nusiskundęs, kad
Seminare buvo plačiai išdiskutuotos se Gudijos ribos siekiančios beveik „iki pat
kančios temos: kun. prof. L. Budreckas — Varšuvos". Gudai savo nepriklausomybės
Naujoviška religinė muzika ir Bažnyčios šventę New Yorke paminėjo kovo 27 d„
nuostatai jai; red. V. Banaitis — Tautų san viename miesto didžiųjų viešbučių.
(E)
tykiai Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje; kun. A.
Rubikas — Krikščionybė ir marksizmas;
stud. A. Šmitas — Vokietijos lietuvių jau
PYKSTA DĖL NACIONALIZMO
nimo organizacijos; stud. A. Rygelytė —
„N. Y. Times“ dienraštis š. m. kovo 21 d.
Vasario 16 gimnazijos jaunimas; simpoziumui „Jaunimo protestai“ specialiai buvo laidoje, iš Maskvos gautoje žinioje nurodė
pasiruošę dr. J. Norkaitis, dr. med. A. Lau- į Latvijos kom. partijos pirmojo sekretokaitis ir stud. P. Nevulis; dir. V. Natkevi riaus A. E. Voss straipsnį Maskvos „Pravčius, M. A. — Tautos sukilimo 30 metų su- doje“. Jis pyksta dėl Latvijoje pastebimų
nacionalistinių, tautinių tendencijų ir puo
kaktis.
Vieną popietę buvo suorganizuota eks la latvius, pasisakančius prieš rusų ir kitų
kursija į Liudviko II pilį — Hohenschwan- kėlimąsi į Latviją. Tik rusų skaičius Lat
gau, kitą — parodytas spalvotas filmas vijoje jau pasiekęs 30 proc. Dar teigiama,
anglų kalba apie M. K. Čiurlionį iš Vilniaus kad rusų intelektualai ypatingai linkę kel
(Čiurlionio paveikslai, palydint jo muzika). tis į Baltijos valstybes, nors jose vyraujan
(E)
Seminaro diskusijas sekė vysk. A. Deks čios aiškios priešrusiškos nuotaikos.
nys.
Jaunimas pasveikino Ganytoją 40 m. ku
NUVERTĖ LENINĄ
nigystės sukakties proga, o Antaninių išva
karėse buvo pasveikintas vyskupas ir šei
„Tiesa“ rašo, kad Kavriago mieste Itali
mininkas, klebonas Antanas Bunga, kurio joje nakties metu kažkas užmetė plieninį
pastogėje jau ne kartą jaunimas galėjo po trosą ir automobiliu nuvertė Lenino bius
sėdžiauti.
tą.
„Tiesos“ nuomone, tai yra juodmarškinių
Sekančiam seminarui buvo numatytos te
mos. išeinant plačiau iš savo lietuviško ra „niekšiška provokacija“.
to, — kas mus riša su kitais.

MOTERŲ KLUBE

Reikia pripažinti, kad Muencheno lietu
viai mėgsta dažnai susieiti ir pabendrauti,
ypač Klubo moterys.
Birželio 16 d. Haus der Begegnung pa
talpose buvo susirinkęs didelis būrys at
švęsti Alinos, palinkėti ilgiausių metų B.
Jalinskienei, sukakusiai 65 m„ ir paben
drauti su prof. V. Vardžio šeima, neseniai
atvykusia į Muencheną iš tolimos Oklahomos. O Vardžių atžalynas tikrai puikus!
Prie gėlėmis ir gausybe skanumynų nu
krautų stalų mezgėsi draugiškos kalbos ir
geriausi vienų kitiems linkėjimai.
VI. 19 vėl buvo susirinkusios Klubo narės
E. Apyrubienės sukaktuvių atšvęsti. Nese
niai ji grįžo iš ilgesnės viešnagės pas duk
relę Reginą Vaitkevičienę Cicero, JAV. Gai
la tik, kad ją ten nelaimė buvo ištikusi: net
du kartu ranką susilaužė: bet dabar vėl
linksma ir greita.
Klubo ponioms atvežė ji iš Amerikos
lauktuvių — po gražų stilizuotų tulpių pa
veikslą — Reginos Vaitkevičienės kūrybos.
Gražus bus prisiminimas.
Klubo pirmininkė E. Rugienė

MŪSŲ TARPE
Solistė Lilija šukytė Muencheno operos
Prof. dr. Vytautas Vardys, University of
festivalyje dainuos du kartu Rich. Strausso
Oklahoma, bus Europoje ir Vokietijoje
operoje „Capriccio“ Raminos rolę (liepos
skaitys visą eilę paskaitų.
19 ir 21 Cuvilliės teatre) ir rugpiūčio 4 d.
— Mozarto operoje „Titus“ — Servilią.
Žymus vokiečių muzikas Erikas Ben
Šukytė dainavo Paminą ir Bayreutho fes
deris harmonizavo keletą lietuviškų Kalė
tivalyje birželio 10 d.
dų giesmių, kurios ketinamos išleisti spe
Prieš metus iškilmingai atšventėme J. M.
cialiu leidiniu.
Garankščių moterystės auksinį jubiliejų.
Lietuviškų dainų laida per Hamburgo Šiais metais abiems jiems sukanka 80 metų.
VIETA ATOSTOGOMS
>
IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
{
I radiją 1971. VIII. 27 nuo 14,05 iki 15,00 va- Jonui Garunkščiui liepos 5 d., o Marijai —
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti I landos.
gruodžio 1 d.
»
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
I
atostogas mūsų svečių namuose.
į ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis^
Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
?
Jei saviems padėti nori,
\
lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
į
Padarysi tai tikrai,
1 Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
3
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ. < denį. Turime leidimą gėrimams.
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
X
Ir neliks kišenė kiaura!
f
Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
tūs.
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ir rugpiūčio mėn.
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
suorganizavusi
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
OSHAVA
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
Tel. ACO 4374
ALPINE ROAD
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia neperšama ir nesiūloma.
VENTNOR
Atstovas Manchesteryje: •
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
ISLE OF WIGHT
L. Paras, 79, Victoria Cresc.,
Lietuvoje.
džius.
TELEFONAS: VENTNOR 148
Eccles, Manchester.

SIUNTINIAI SAVIEMS

KAIP PAGERINTI TURIZMĄ?
Vilniaus spauda svarsto, kaip pagerinti
turizmą. „Komj. Tiesoje“ turizmo pareigū
nė E. Cisevičiūtė primena, kad Lietuva ne
turinti turistinio garlaivio Nemune, tokio,
kuriame galima nakvoti bei maitintis.
Trūksta turistinio laivo ir Baltijos jūroje.
Tokius laivus turi Latvija ir Estija.
Kai kurie, ir turistams leidžiami, Lietu
vos miestai, kaip Druskininkai nėra lanko
mi vien dėl to. kad juose nėra galimybės
pamaitinti iškart 100 ar 150 ekskursantų.
Apnakvydinimo klausimas kelia rūpesčio
visuose miestuose, išskyrus Kauną —■ tai
liečia ne turistus, bet ekskursantus.
(E)

„MES VALDYSIME PASAULĮ“
...„Aš rašau čia apie įvykius, kurie prieš
22 metus drebino mūsų pavergtą gintaro
kraštą. O nuožmus Sovietų despotiškas te
roras, nieko nežabojamas nuo 1944 metų,
bando sunaikinti betkokį laisvės troškimą
ne tik pavergtoj Lietuvoj, bet ir mūsų išei
vijoje. Suktais metodais, papirkinėjimu ir
bendradarbiavimo šūkiais bando aiškinti
mums, kad Sovietai jau kitokie, pasikei
tę...“ Liudas Dovydėnas.
L. Dovydėnas, buv. LTSR Aukščiausios
Tarybos narys ir L. Seimo vicepreziden
tas, neseniai išleido savo atsiminimus iš
anų „išlaisvinimo“ metų. Kiekvienam ver
ta juos paskaityti. 2 tomai po 260 puslapių.
Abiejų tomų kaina, įskaitant persiuntimą,
£ 3.60
Gaunama: DAINORA, 14, Priory Road,
Kew, Surrey.
-zOti-

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

