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Katyno liudininkai 
pasakoja

Liepos 22 d. britų „The Daily Telegraph“ 
išsispausdino Stephen Constant straipsnį su 
naujais duomenimis apie Katyno žudynes.

Katyno girioje prie Smolensko yra masi
niai kapai 4.000 lenkų karininkų. Karo me
tu ir dar po karo Sov. Sąjunga už tų kari
ninkų nužudymą kaltino vokiečius, o vokie
čiai —• Sov. Sąjungą. Bet dabar nauji liudi
ninkai patvirtina, kad tos žudynės yra so
vietų darbas. Kai Sov. Sąjunga 1939 m. 
užėmė dalį Lenkijos, sovietai surinko į la
gerius 15.000 lenkų karininkų. Stalino įsa
kymu 4.000 buvo sušaudyti Katyne, ir kol 
kas niekas nežino, kur yra tie likusieji, kas 
su jais buvo padaryta.

Dabar apie Katyną naujų duomenų pa
teikė Izraelyje gyvenąs buvęs Lenkijos pi
lietis Abrahamas Vidro, ir tas jo pasakoji
mas išspausdintas Izraelio laikraštyje Ma
ariv. Vidro yra buvęs laikomas sovietinėse 
koncentracijos stovyklose, net dviejose. 
Ten jam yra tekę susitikti su trim sovieti
niais karininkais, kurie dalyvavo žudyme. 
Majoras Sorokinas jam sakęs, kad ką jo 
akys matė, tuo pasaulis nepatikėtų. Jis pa
sakojo, kad jam teko prižiūrėti iš stovyk
los į mišką žudyti gabenamuosius karinin
kus.

Išgabentas į kitą stovyklą, Vidro susitiko 
leitenantus Suslovą ir Tichonovą, kurie, pa
sirodo, sirgo jau nervais. Vienas jų sakęs: 
„Mes esame patys nelaimingiausi žmonės 
pasaulyje. Tiktai tau, kadangi tu žydas, ga
lime viską pasakyti. Mums dėl to nieko ki
taip nebus, žudžiau lenkus savo paties ran
komis. Pats aš šaudžiau juos“.

Bepasakodamas jis perėjo į isteriją ir 
tvirtino, kad kai kurie rusų kariai, kuriems 
buvo įsakyta šaudyti lenkus, patys nusižu
dė ir krito į tą masinį kapą.

Ta proga nurodoma, kad naujausiame 
numeryje pogrindinis rusų laikraštis „Bė
gamųjų įvykių kronika“ rašo apie žudynių 
liudininką Borisą Menšaginą, kuris dabar 
yra jau 70 m. amžiaus ir 25 metus laikomas 
kalėjime, kad neišsipasakotų.

Anatolis Marčenka, kurio knyga „Mano 
parodymai“ buvo išspausdinta užsieniuose 
ir kuris dabar vėl laikomas įkalintas, taip 
pat pasakoja apie Vladimiro kalėjime su
tiktą girininką, jau 20 m. išsėdėjusį, kuris 
atsitiktinai ėjo per mišką ir pamatė lenkų 
karininkų šaudymą ir dėl to buvo uždary
tas.

PAVOJINGI NUSIKALTIMAI

Rusijos Federacijos respublikos Baudžia
mojo kodekso 70-sis straipsnis aptaria Ko
munistų partijos normų pažeidimus, kurie 
laikomi prieš socialinę tvarką nukreiptais 
ar politiniais nusikaltimais. Straipsnio tu
rinys:

„Agitacija ar propaganda pakenkti ar 
silpninti sovietinei valdžiai, arba atski
riems ypatingai pavojingiems valstybi
niams nusikaltimams vykdyti; taip pat tais 
pat tikslais skleidimas šmeižiančių prasi
manymų, žeminančių sovietinę valstybinę 
ir visuomeninę santvarką; platinimas, ga
minimas ar laikymas tokio pat turinio, tais 
pat tikslais literatūros, — baudžiama lais
vės atėmimu nuo šešių mėnesių iki septy- 
nerių metų, su papildoma bausme, depor
tuojant nuo dviejų iki penkerių metų; arba 
be papildomos bausmės; arba vien tik de
portuojant nuo dviejų iki penkerių metų.

Tie patys veiksmai asmens, jau bausto 
už ypatingai pavojingus valstybinius nusi
kaltimus, arba padaryti karo metu, — yra 
baudžiami laisvės atėmimu nuo trijų iki de
šimties metų, su papildomąja bausme de
portuojant nuo dviejų iki penkerių metų, 
arba papildomos bausmės“.

Pagal šį straipsnį bausmes stovyklose 
dabar atlieka visa eilė sovietų rašytojų, 
kaip Andriej Siniavski (spaudos žiniomis 
birželio mėn. pradžioje, neseniai turėjęs bū
ti išleistas laisvėn), Anatolij Marčenko ir 

" Andriej Amalrik. Buvo deportuoti Pavel 
Litvinov, Larisa Daniel ir kiti. Pastarosios 
vyras, rašyt. Julij Daniel, atlikęs penkerių 
metų bausmę, 1970 m. rugsėjo mėn. iš sto
vyklos buvo paleistas. (ELTA)

KUN. A. ŠEŠKEVIČIAUS KALBA

Australijoje leidžiamasis laikraštis „The 
Southern Cross“ birželio 18 d. laidoje pla
čiai atpasakojo kun. A. Šeškevičiaus gyni
mosi kalbą, pasakytą sovietiniame Molėtų 
teisme, kuris jį nubaudė vienerių metų ka
lėjimu už tai, kad jis vaikus mokė tikybi
nių tiesų.

Kun. Šeškevičiaus atsikirtimo kalbą, iš
verstą į anglų kalbą, Vilkas buvo pasiuntęs 
savo atstovui Australijoje J. Lapšiui ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos pirmininkui V. Neveravičiui. (E)

PASAULYJE
— Nuo rugpūčio 1 d. Britanijoje nustos 

veikti senieji penai ir trijų penų monetos.
— Velletryje, Italijoje, teismas nuspren

dė penkeriems metams uždaryti beprotna
miu Luigį Guiseppę Donną, kuris prieš 10 
metų į popiežių sviedė du akmenis.

— Ispanijos policija iš Santa Eulalia kai
mo po muštynių išvaikė hipius, o sugaudy
tuosius 57 išgabeno, kaip sakoma, supan
čiotus iš savo krašto (jie buvo užsienie
čiai).

— Į Filipinų kalną Tasadajų išskubėjo 
antropologai, reporteriai ir fotografai, nes 
paaiškėjo, kad ten gyvena nedidelė tasada
jų giminė, kuri dar tepažįsta tik akmens 
amžiaus kultūrą.

— Didelis lietus Pietų Korėjoje pridarė 
nuostolių ir pareikalavo žmonių aukų — 
žuvo 37 žmonės, dingo 17, sužeistų 41.

— Malta, kurios naujoji vyriausybė da
bar veda pasitarimus dėl teisės laikyti ba
zę, turi 332.000 gyventojų.

— Ispanija paneigia tvirtinimus, kad ten 
esama choleros.

— Pasirodo, dabar Britanijoje gastroliuo
jančio Maskvos valstybinio cirko klounas 
Popovas rado šuniuką, kuris jam reikalin
gas pasirodymuose, išsirinko iš daugiau 
kaip 50 tokį baltą terjerą, tik niekur nepa
rašyta, ar jis supranta rusiškai (jo rusiš
kas šuo buvo paimtas į karantiną).

— Už teisę laikyti savo karinę bazę Mal
tos naujoji vyriausybė iš Britanijos reika
laujanti arti 20 mil. svarų metams (ligi šiol 
būdavo mokama 5 mil. svarų).

— Perversmu perėmusi valdžią, naujoji 
Sudano vyriausybė žada sustabdyti pilieti
nį karą, kuris vyksta pietinėje krašto da
lyje.

— 4 čekoslovakų šeimos, iš viso 14 asme
nų. tarp jų 5 vaikai, iš Rytų Vokietijai pri
klausančios Ruegeno salos laiveliu Balti
jos jūra praplaukė Švediją, pietinę Daniją 
ir laimingai pateko Vakarų Vokietijon, ne- 
pakliuvę patruliams į rankas.

— Jauna pora vengrų iš Jugoslavijos 
Triesto įlanka plaukė 10 valandų, kol pa
siekė Italiją, ten buvo nugabenti į ligoninę 
ir pasiprašė politinio prieglobsčio.

— Egipto prez. Sadatas paskelbė, kad 
jau numatyta, kas vadovaus „revoliuci
niam teismui“, kuris teis buvusį krašto vi
ceprezidentą ir buvusius 6 ministerius, no
rėjusius nuversti jo valdžią.

VYTAUTAS BAREIKIS PARYŽIUJE
Į Prancūziją išvyko fizikas Vytautas Ba- 

reikis.
Be kita ko, šis Vilniaus mokslininkas pa

kviestas esąs atidaryti jaunųjų Prancūzijos 
— Sov. Sąjungos fizikų mokyklą Paryžiu
je.

„Gintaro“ pasirodymai
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMAS ANGLIJOJE

Liepos 10 d., 7 vai. ryto, Londono aero
drome nusileido 180 Kanados ir Amerikos 
lietuvių ekskursija. Jų tarpe buvo apie 140 
jaunimo, vykstančio į skautų jubiliejinę 
stovyklą Vokietijoje. Dalį jaunųjų ekskur
santų sudarė Toronto Tautinių Šokių Gru
pė „Gintaras“ su savo vadovais R. ir J. Ka- 
rasiejais ir skaučių kanklininkių grupelė.

To paties šeštadienio vakare York Hali 
patalpose Londone įvyko to jaunimo tauti
nių šokių ansamblio pasirodymas. Jame at
silankė apie 600 žiūrovų ir ne vien tik iš 
Londono, bet ir iš tolimesnių mūsų koloni
jų. Nemaža dalis ekskursantų 'ta proga at
vyko susipažinti su vietiniais lietuviais. 
Žiūrovai greitai užėmė visus aplink salę su
statytuosius staliukus, 'tai pavėlavusiems 
teko eiti „galiorkon“ (balkonan). O šalia 
salės veikęs baras, kadangi jo šeimininkai 
nesitikėjo tiek daug svečių, po kiek laiko 
net pritrūko alaus.

Vakarą pradėjo DBLS vicepirmininkas 
Z. Juras, o pirmininkas J. Alkis tarė sveiki
nimo žodį. „Gintaro“ pranešėja pristatė šo
kėjus žiūrovams, kad jie visi yra gimę Ka
nadoje ar Anglijoje, niekad Lietuvos ne
matę, tačiau vis tęsia mūsų tautines tradi
cijas. Meninė dalis pradėta Kepurine, kurią 
išpildė grakščios „Gintaro“ merginos. Pri
sidėjus jaunuoliams, grupė sušoko Pasiut
polkę ir Tabalą. Po šių trijų šokių ėjo mu
zikinė pertrauka, kurios metu kanklininkės 
paskambino kelias populiarias liaudies dai
nas. Paskui vėl šokėjai pasirodė su Suba
tėle, Gyvataru ir Suk, suk ratelį.

Po pertraukos, kurios metu grojo kape
la ir jau publika tuomet galėjo parodyti sa
vo sugebėjimus, salėn vėl grįžo „Gintaras“ 
Ta antroji dalis pradėta Landitiniu ir Mi- 
ki'tiene. Paskui patys jaunuoliai išpildė ju
moristinį Pakeltkojį. Kanklininkės vėl pa
įvairino programą, leisdamos šokėjams at
sidūsti. Jos paskambino kelis lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Tada „Gintaro“ mergi
nos grįžo scenon su vienu gražiausių mūsų 
liaudies šokių — Sadute, šio šokio grakš- 
tiems judesiams akomponuota kanklėmis,

Atsiribokite nuo Maskvos!
įtakingas šveicarų dienraštis „Neue 

Zuercher Zeitung“ liepos 4 d. paskelbė įsi
dėmėtiną straipsnį apie Pekino prieš sovie
tus nukreiptąją agitaciją, kuri išryškinanti 
raudonosios Kinijos politinės strategijos 
pobūdį. Straipsnio autorius plačiai apžvel
gia Pekino kreipimąsi į ukrainiečius, teig
damas, kad kinai skatina tautines-komu- 
nistines tendencijas sovietų Ukrainoje. Dar 
nurodoma, kad komunistinė Kinija ieškan
ti ryšių su ukrainiečių nacionalistais išei
vijoje ir kad kinų vedamoji propaganda 
esanti gyva Tolimuosiuose Rytuose, kur gy
vena apie trys milijonai ukrainiečių, pir
moje eilėje Chabarovsko srity, išilgai Usu- 
rio upės, kur jie įsikūrę kaip iškeldinti pi
liečiai, ištremtieji arba kaip kareiviai, tar
naują Raudonojoje armijoje.

Nuo šių metų pradžios kinai minėtose 
srityse platina lapelius-skrajukes ukrainie
čių kalba, ir juose galima įžiūrėti savotiš
ką Ukrainiečių Tautinio Fronto manifestą. 
Šis gi Frontas buvęs įkurtas kinų, o gal tai 
jų remiama ukrainiečių organizacija. La-

RYGOS IR LENINGRADO 
STATYBININKAI KAUNE

„Tiesoje“ rašoma, kad Rygos statybinin
kai, surentę tiltą per Nerį ir pastatę via
dukus į Panemunę ir Ąžuolyną, dabar sta
to pėsčiųjų tiltą per Nemuną į Panemunę.

Leningradiečiai kurią projektą naujo til
to per Nerį. Jį pastačius, transportas iš Vi
lijampolės eisiąs nebe miesto centru, bet 
Ziberto ir Utenos gatvėmis.

Pradedami pirmojo požeminio pėsčiųjų 
perėjimo mieste įrengimo darbai Raudono
sios armijos ir Taikos prospektų sankryžo
je. Kitas toks praėjimas numatytas prieš 
geležinkelio stotį.

AVIACINIO SPORTO KLUBAS
Vilniaus aviacinio sporto klubas gavęs 

daugiau sovietinių ir čekoslovakiškų spor
tinių lėktuvų — dabar turįs beveik dvigu
bai tiek lėktuvų, kaip pernai.

Praeitais metais buvusi paruošta pirmoji 
lakūnų-sportininkų laida, šiemet mokąsis 
antras būrys. Apmokymui vadovauja bu
vęs karo lakūnas Antanas Gasparas.

PUSANTRO TŪKSTANČIO TALKININKŲ
„Tiesa“ rašo, kad Prienų rajono ūkiuose 

pašarus padėjo sutvarkyti apie pusantro 
tūkstančio talkininkų, kurių apie pusę su
darė Kauno įmonių darbininkai.

šitaip su talka suvežta apie 92 procentai 
šieno ir dobilų.

ne įprastiniais akordionais, ir tai dar pa
pildė judesių švelnumą. Pasirodymas už
baigtas Jonkeliu ir smarkiu bei sudėtingu 
Aštuonnyčiu. ,

„Gintaras“ ir kanklininkės sulaukė la
bai gero publikos įvertinimo. Programai 
pasibaigus, žiūrovai ilgai plojo ir prašė kar
toti. Tačiau nuvargę po ilgos kelionės per 
Atlantą ir likusias jėgas- išeikvoję bešok
dami, šokėjai turėjo tos garbės atsisakyti. 
Žiūrovų reakcija visai nestebina, kadangi 
Anglijos lietuviai jau seniai nebuvo matę 
tokio aukšto lygio grupės. Labai gaila, 
kad rengėjai nespėjo gauti didesnės salės 
ir parengimo išreklamuoti kitataučių tar
pe. Toks pasirodymas vertas platesnio dė
mesio.

Sekančią dieną (sekmadienį) Toronto 
jaunimas vėl pasirodė, šį kartą Lietuvių 
Sodybos pievelėje. Suvažiavo nemažas bū
rys tautiečių iš arti ir iš toli pasigrožėti šo
kėjais ir geru oru. Nežiūrint karšto ir tvan
kaus oro (viena šokėja net apalpo), toron- 
tiečiai ir čia taip pat gražiai pasirodė ir vėl 
buvo palydėti katutėmis ir bisais.

Anglijos lietuviai tikrai turi būti labai 
dėkingi Kanados jaunimui, kad jis tiek 
daug laiko paaukojo mums linksminti. Eks
kursantai Anglijoje praleido tik dvi die
nas, tad šokėjams kaip ir neteko apžiūrėti 
įdomesnių vietų. Tai rodo jų didelį pasiau
kojimą lietuviškumui.

Po tokių gražių programų kyla mintis, 
kad ar nevertėtų surengti kokios nors šiau
rės Amerikos tautinių šokių grupės gastro
lių Europoje. Juk yra pakankamai lietuviš
kų organizacijų, galėtume suruošti spek
taklius anglams ir vokiečiams, o gal net ir 
prancūzams bei italams. Neperseniausiai 
Hamiltono „Gyvataras“ šoko Prancūzijoje, 
o, berods, clevelandiečiai gastroliavo Pietų 
Amerikoje. Kodėl neparodyti mūsų tų la
bai gražių ir originalių šokių platesniam 
pasauliui?

A. Vilčinskas 

peliuose paskelbtoje programoje pabrėžia
ma: Ukrainai reikia pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos, reikia sudaryti socialistinę uk
rainiečių „liaudies respubliką", šioji turė
tų atsiremti į žinomojo ukrainiečių tautinio 
komunisto ir Stalino priešo Mikolos Chvilo- 
vič pažiūras. Šis ukrainietis, rašytojas ir 
publicistas, po 1930 m. nusižudęs.

Lapeliuose į Sovietijoje gyvenančius uk
rainiečius kreipiamasi šiais žodžiais: „Atsi
ribokite nuo Maskvos! Tai vykdyti mus 
kviečia tarptautinis komunistas Mikola 
Chvilovič. Šalin naujoji rusų imperija, ša
lin Ukrainoje vykdomasis rusinimas ir ko
lonizavimas! Šalin rusų panslavizmas! Pa
sisakome už Ukrainos respublikos pasitrau
kimą iš Sovietų Sąjungos sudėties. Ukrai
niečių socializmas neįmanomas be visiškos 
tautinės nepriklausomybės ir suverenumo. 
Tegyvuoja nepriklausoma ir suvereni uk
rainiečių socialistinė liaudies respublika!“

Toliau seka Ukrainiečių Tautinio Fronto 
kreipimasis. Čia nurodoma į sovietų impe
rialistinius tikslus, primenama, kad Mask
va siekė Suomiją prijungti prie Rusijos, 
savo kolonijomis pavertė visą eilę Europos 
valstybių ir sužlugdė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Be to, sovietai 
neketina Kinijai sugrąžinti rusų carų už
grobtųjų žemių. Teigiama, kad Maskvos

SEPTYNIOS dienos
Protestavusieji areštuoti

Tarp 50 ir 100 milicininkų apsupo Mask
voje centrinį telegrafo pastatą, kur trejetą 
dienų apie 30 Gruzijos žydų skelbė bado 
streiką, ir dalį protestuojančiųjų areštavo 
ir nugabeno į išblaivinimo įstaigą.

Iš ten areštuotieji buvo nugabenti atgal į 
Gruziją.

Nepatenkinti, kad palestiniečiai sumušti
Jordanas galutinai sumušęs palestinie

čius, kurie buvo tame krašte ir nuolat prie
šinosi vyriausybės nustatytai tvarkai.

Paskutinėmis žiniomis, Jordano armija 
suėmusi 2.300 palestiniečių.

Irakas, Libija, Sudanas reiškia nepasi
tenkinimą, kad Irane palestiniečiai taip bu
vo sudoroti.

Sudaną valdys mjr. Atta
Sudane valdžią perėmė majoras Atta, bu

vęs kraštą valdžiusios revoliucinės tarybos 
narys.

Iš tarybos jis buvo pašalintas, kad parda
vinėja valstybės paslaptis komunistų parti
jai. Dabar jis valdžią perėmė padedamas 
kitų karininkų.

Tik dvi žinelės
Kinijos „Liaudies laikraštis“ išsispausdi

no tik porą trumpų žinučių, kad į Pekiną 
atvažiuos prez. Nixonas.

Kaip tik tuose pat laikraščių numeriuo
se buvo spausdinami straipsniai, kuriuose 
puolamas amerikietiškasis imperializmas.

Prez. Nixonas į Hanojų?
Rumunų žiniomis, prez. Nixonas pasisiū

lęs aplankyti ne tik Kinijos sostinę Pekiną, 
bet ir Šiaurės Vietnamo sostinę Hanojų.

Tuo tarpu šiaurės Vietnamo laikraštis 
„Nhan Dan“ reiškia baimę dėl žinios, kad 
prez. Nixonas ruošiasi susitikti su Čou En- 
lajum. Didžiųjų kraštų nuolaidos vienas ki
tam galinčios reikšti, kad mažieji kraštai 
turės nusilenkti tų didžiųjų patvarkymams. 
Nixono doktrina esanti skirta skaldyti so
cialistiniams kraštams ir stabdyti išsilais
vinimo judėjimams.

Maskva tyli
Niekada neskubanti vertinti įvykių, 

Maskva dar nereiškia savo nuomonės dėl 
prez. Nixono busimosios kelionės į Pekiną. 
Bet ankstyvesni pasisakymai ryšium su 
ping-pongo diplomatija rodytų, kad Sov. 
Sąjunga labai susirūpinusi. Komentatorių 
nuomone, JAV ir Kinijos artėjimas reiškia 
didelį Sov. Sąjungos trumparegiškos užsie
nių politikos pralaimėjimą, kuris galėtų ly
gintis nebent su anuo atsitikimu, kai Jugo
slavija atsisakė klausyti.

Komentatoriai sako, kad amerikiečių-ki- 
nų artėjimas gal pamokysiąs Sov. Sąjungą, 
kad stalo daužymas kumščiais nėra politi
ka.

Pirmieji balsai
Lenkijos „Žycie Warszawy“ pakaltino 

Kiniją, kad ji esanti antisovietinė ir kad 
Vakarai tikisi prez. Nixono vizitu sustip
rinti jos tokią politiką.

Vengrų „Esti Hirlap“ tiki, kad Kinija no
ri sukelti sąmyšį antiimperialistiniame 
fronte.

ja, ar JAV ir Kinijos noras pagerinti san- 
Bulgarijos „Rabotničesko Delo“ spėlio-1 jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak

cija nesiima atsakomybės.

įvykdytasis kraštų pavergimas reiškia ru
sų imperializmo ir tautinės priespaudos 
vykdymo politiką.

Kreipimesi teigiamai iškeliama Mao-tse- 
tungo politika, pasisakoma prieš Brežnevo 
sampratą ir nurodoma į jos galimus pada
rinius. Esą, „Maskva tylomis rengiasi vyk
dyti naujas agresijas prieš broliškus kraš
tus, kaip prieš Rumuniją, Albaniją, Jugo
slaviją ir prieš Kinijos respubliką“.

Pagaliau lapeliuose kreipiamasi j Raud. 
Armijoje tarnaujančius ukrainiečius: „Uk
rainiečiai, atsiminkite, kad jūsų tėvynė pa
vergta. Nesileiskite naujos Maskvos agre
sijos atveju būti išnaudojami, būti patran
kų mėsa. Nešaudykite į socialistinių kraš
tų karius. Atkreipkite ginklą prieš pavergė
ją. Įgyvendinkite Lenino šūkį— imperialis
tinį karą paversti karu prieš pavergėją. Jei 
tai nebūtų įmanoma, nekovodami pasirin
kite karo belaisvių likimą“.

Šveicarų dienraštis mano, kad kinų pla
tinamieji lapeliai liudija kinų pastangas 
skatinti tautinio komunizmo mintį sovietų 
pavergtuose ar nuo sovietų priklausomuose 
kraštuose. Tos pastangos liečia ir Sovietų 
Sąjungos ribose gyvenančias nerusiškas 
tautas.

Atrodo, kad Pekinas Ukrainoje įžiūri 
svarbų veiksnį, o iš to kyla ir pastangos 
remti, skatinti, stiprinti „tautinio komuniz
mo“ priedanga tas jėgas Sovietijoje, kurios 
siekia atsikratyti Maskvos imperializmo 
rusinimo bei kolonizacijos. (ELTA) 

tykius nereiškia tik noro apjungti savo jė
gas.

Vengrų „Magyar Nemzet“ norėtų, kad 
Vašingtono ir Pekino artėjimas reikštų ir 
taikaus bendradarbiavimo su Sov. Sąjun
ga politiką.

Bulgarų komentarus persispausdno rusiš
koji „Literaturnaja Gazeta“.

Zatopeko atgaila
Garsusis Čekoslovakijos bėgikas pik. Za- 

topekas, 1952 m. olimpiniuose žaidimuose 
laimėjęs 3 aukso medalius, 1969 m. buvo iš
mestas iš komunistų partijos ir iš kariuo
menės, kad palaikė Dubčeko režimą ir pa
sirašė atsišaukimą „2.000 žodžių“. Po to 
jis gavo darbo kaip darbininkas prie geolo
ginių tyrinėjimų.

Dabar „Rude Pravo“ paskelbė jo atgailą, 
kurioje jis sako, kad jam būtų gėda būti 
komunizmo priešu, jis buvęs iš tų nedraus
mingųjų, kurie pylė žibalą į ugnį ir statė į 
pavojų komunistini pasaulį.

Jis pasmerkė tuos savo draugus, kurie 
organizavo „2.000 žodžių“ atsišaukimą 
(žurnalistą Vaculiką, šachmatų čempioną 
Pachmaną ir kitus).

Ceilono žuvusieji
Ceilono min. pirm. Bandaranaikė pareiš

kė, kad kraštutinės kairės liaudies išlaisvi
nimo fronto sukilime šiais metais žuvo 
1.200 žmonių.

14.000 sukilėlių esą suimtų.

Užbėgo už akių
„Izvestija“ išsispausdino Sov. Sąjungos 

užsienio reikalų ministerio Gromykos laiš
ką Jungtinių Tautų gen. sekr. U Tantui, 
kuriame, be kita ko, pakartotinai reikalau
jama Kiniją priimti į J. Tautas.

Laiškas parašytas dviem dienom anks
čiau negu prez. Nixonas paskelbė savo nu
sistatymą važiuoti į Pekiną.

Laiškas Ciang Kaišekui
Prieš paskelbdamas savo pasiryžimą va

žiuoti į Kiniją, prez. Nixonas parašęs laiš
ką nacionalistinės Kinijos (Formozos arba 
Taiwano) prez. Čiang Kaišekui, pažadėda
mas laikytis susitarimo dėl gynybos.

Perversmas prieš perversmą
Libija privertė nusileisti keleivinį britų 

lėktuvą, kuriame buvo naujasis Sudano 
prezidentas, ir jis ten buvo suimtas.

Pačiame Sudane tuo metu įvykdytas nau
jas perversmas, kuris grąžino nuverstąjį 
prez. Numeirį.
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PER AUKŠTA KAINA SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Perspausdinę iš „Aidų“ dr. J. Gir-! 
niaus straipsnį, ryžtamės savo skaity
tojams pateikti ir kiek kitokią nuomo
nę, paimtą iš „Mūsų Vyties" Nr. 3-4. 
Jo autorė yra Lyvia Garsienė, jaunimo 
atstovė.

Viena opiausių šių dienų lietuviškos iš
eivijos visuomenės problemų yra „bendra
vimo su kraštu“ („bendradarbiavimo") 
klausimas. Šis klausimas ne vien dabarčiai, 
bet ir lemiantis šios išeivijos ateities veik
los krypčiai bei likimui.

Dalis šios bendravimo-bendradarbiavimo 
problemos aštrumo yra grynai semantikos 
— sąvokų bei terminų naudojimo — klau
simas. Tas pats veiksmas gali būti vienu 
(dažniausiai pačių veikėjų) pavadintas 
bendravimu, o kitų pavadintas bendradar
biavimu. Kaip jau Vitalija Ruibytė, save 
straipsnyje „Bendravimas su kraštu“ (Mū
sų Vytis, 1969 m. Nr. 3) pareiškė, „bendra
darbiavimas“ savaime neskaniai skamba 
daugumos ausyse. Tikrumoje bendradar
biavimas „ryšių su Lietuva“ kontekste pla
čios visuomenės mintyje surištas su „kola- 
boracijos“ sąvoka: tai ne bendradarbiavi 
mas su broliais lietuviais Lietuvos laisvai 
ateičiai, o bendradarbiavimas su Lietuvos 
okupantu bei okupacijos tarnais (ar tai lie
tuvių ar ne lietuvių kilmės), kurio rezulta
tas yra gilesnis Įtvirtinimas okupacijos ii 
susilpninimas Lietuvos laisvės vilties.

Tačiau visiškas atmetimas „bendradar
biavimo“ terminu (kaip daro V. R. straips
nyje ir kaip daro dauguma „bendravimo“ 
šalininkų) yra intelektuališkai nesąžinin
gas, nes, iš kitos pusės, „bendravimo“ ter
minas savaime turi gėrio aureolę. Tad, bet 
kam norint užkirsti kelią objektyviam įver
tinimui paskiro veiksmo gerumo ar blogu
mo, užtenka pavadinti tą veiksmą gražiai 
skambančiu „bendravimu“.

Tikras esminis ginčas šioje problemoje 
yra, kur ta riba tarp, iš vienos pusės, reika
lingo bendravimo su tautiečiais, kuris kuo 
žemiausia kaina Lietuvos laisvei kuo dau
giausia padeda išlaikyti tautos dvasią ir, 
iš kitos pusės, bendradarbiavimo, kurio, ne
žiūrint, kaip gražiais sumetimais, galutinė 
pasėka yra pagalba okupantui ir jo kvis- 
lingams, siekiantiems užtroškinti tautos 
dvasią. Todėl lemiamas punktas bendravi
mo - bendradarbiavimo klausime yra ne 
veiksmo siekiniai, o veiksmo kaina tautai 
ir tautos laisvei.

Deja, kaina už didžiąją dalį to, kas mums 
pristatoma kaip bendravimas, yra jau da
bar mokama. Suskaldymas mūsų išeivijoje, 
pvz., yra viena pasėka, kuri visiems mato
ma. Tačiau įdomu, kad „bendravimo“ (nau
dojant V. R. terminą) šalininkai kaltina sa
vo kritikus skaldymu, greičiausiai pagal 
principą, kad geriausias gynimasis yra 
stiprus puolimas. Antraip visuomenė atsi
mintų, jog tie „bendrautojai“ — „naujų ke
lių ieškotojai“ yra tie. kurie atskilo nuo iš
eivijos nuomonės ir nutolo nuo bendrai nu
statytos linijos; jog jie yra tie, kurie vis 
siekia (nevisuomet sąžiningai pristatant 
pilną vaizdą savų įsitikinimų) ir kitus at
skelti nuo tos nuomonės kamieno, o kas 
priešinasi atskėlimui, jų akyse tampa 
„skaldytoju“, nes neatskyla ir nenueina pas 
juos.

Nors skaldymas yra iš esmės kenksmin
gas, kad dalija mūsų ir taip jau nedideles 
jėgas, yra kenksmingas dar ir todėl, kad 
nukreipia tas mūsų jėgas nuo tautos lais
vės kovos.

Tačiau pati didžioji „bendravimo“ žala 
tautai yra ta, kad... lietuviškos išeivijos 
nusistatymas siekti Lietuvos laisvės ir pa
stangos nutildyti tos išeivijos balsą pasau
linėje viešumoje. Jau ne vienas veiklesnis 
asmuo, siekdamas susitikimo arba sužino
jęs apie giminių galimą atsilankymą, yra 
staiga aptilęs ir ne vien apsilankymo laiko
tarpiui. Pavyzdžiui, vienas lietuvis iš New

PAMINKLAS J. BACHUNUI - 
BAČIŪNUI

Gegužės 31 d. Chicagos Lietuvių Tauti
nėse kapinėse buvo iškilmingai atideng
tas paminklas buvusiam PLB vald. pirmi
ninkui Juozui Bachunui (Bačiūnui).

Paminklo statytojai — jo žmona Marija 
ir inž. Valdas Adamkus. Paminklas pasta
tytas pagal skulptoriaus Ramojaus Mozo- 
liausko projektą. Jame yra iškalti 1968 m. 
PLB suvažiavime New Yorke J. Bachuno 
pasakytieji žodžiai: „siekdamas laisvės ki
tiems lietuviams — pats laimingas tapau“.

DVIRAČIAIS ILGAI KELIONEI
Solistas Stasys Citvaras su žmona išva

žiavo dviračiais iš New Yorko į Braziliją.

GREITOJO ČIUOŽIMO MEISTRAS
Sydnejuje. Australijoje, gyvenąs odonto

logijos studentas Viktoras Bagdonavičius 
yra atsidėjęs greitojo čiuožimo sportui ir 
varžybose laimėjęs pirmąsias vietas.

Tikimasi, kad jis galės Australijai atsto
vauti žiemos olimpiadoje, kuri bus Japoni
joje.

S. KOLUPAILOS MONOGRAFIJA
Dr. inž. J. Gimbutas baigė ruošti prof. 

Stepono Kolupailos monografiją, kurią leis 
Chicagoje Akademinio skautų sąjūdžio fi
listeriai.

KĄ REIŠKIA GYVATARAS?
1950 m. Hamiltone (Kanada) įsisteigė 

tautinių šokių ansamblis, vadovaujamas 
G. Breichmanienės, ir pasivadino „Gyvata
ras“. Ką reiškia „Gyvataras“? Kas tai per 
vardas?

Poetė J. Vaičiūnienė, rašydama apie vie
ną „Gyvataro" koncertą, sako, kad tai esąs 
darinys iš lietuviško žodžio gyvatvorė.

Be kita ko, didžiajame akademiniame 
lietuvių žodyne gyvataras žodžio nėra.

ŽEMGALIŲ KARALIAI
1951 m. išleistoje Alfredo Bilmanio ,.A 

History of Latvia" minimi trys Žemgalių 
karaliai: karalius Viestuis, karalius Scha- 
be ir karalius Nameitis.

Karalius Nameitis 1279 m. du kartu su
mušė vokiečių riterius, o sekančiais metais 
prie Rygos sugavo ordino maršalą ir pa
siuntė jį dovanų Žemaičių karaliui Trai
deniui.

Autorius dar mini karalių Vissevald iš 
Latgalės ir karalių Talivald. Eet pažymi, 
kad tai yra kilčių karaliai.

C. VERAXO STRAIPSNIAI
Lietuvių sukilimo prieš sovietų okupaci

ją sukaktį minėdami, Montevideo dienraš-

Jersey savo draugams net pasigyrė, kad 
SSSR atstovybė pratęsusi jo broliui leidi
mą pabuvoti JAV-se, kadangi „Tu esi ge
ras žmogus, nekalbi ir neveiki prieš Sovie
tų Sąjungą...“

Nors kiekvieno balso praradimas Lietu
vos laisvės kovai kenkia, Pirmojo jaunimo 
kongreso tono pakeitimas buvo tai kovai 
dar didesnis smūgis, ypač palyginus su ga
limais to kongreso atsiekimais. Gi visiems 
turėtų būti žinoma, kad J. K„ nors buvo 
gražus lietuviško jaunimo susibuvimas, vis 
vien nuvylė tuos, kurie pasitikėjo kilniais 
ir griežtai prieškomunistiniais aukų rinkė
jų šūkiais. Galima įtarti, kad buvo ryšys 
tarp J. K. pakeistos krypties bei kovingu
mo nusilpninimo ir J. K. rengėjų neper- 
sėkmingai nuslėpto noro „pabendrauti su 
tautiečiais", atsikviečiant „delegaciją“ iš 
pavergtos Lietuvos į Kongresą.

Bendravimo pasėkoje lietuviškos išeivi
jos balsas yra tildomas bei neutralizuoja
mas ir ne tiesioginiais būdais, pvz., kai ku
rių asmenų siūlymais nebereikalauti visiš
kos nepriklausomybės Lietuvai, o siekti tik 
satelitinio statuso. Priedu kiekvieno lietu
vio kelionė į okupuotą Lietuvą savaime 
reutralizuoja kitų lietuvių veiksmus Lietu
vos laisvės kovoje, nežiūrint, kiek tas kelei
vis įsivaizduoja savo kalba ar veiksmais 
Lietuvoje pakenkiąs sovietinei propagan- 
lai. Kaip prancūzų komunistuojantis rašy- 
ojas Jean-Paul Sartre pasisakė viename 

„Tarybinės" Lietuvos anglų kalboje propa
gandiniame žurnale, vien Amerikos lietu
vių atvykimas j Lietuvą įrodo, kad Lietuva 
esanti laisva, nes „negi jie važiuotų į pa
vergtą kraštą?“

Tačiau yra tokių, kurie važiuoja sau įsi
kalbėję, kad Lietuva nėra taip baisiai pa
vergtas kraštas, ten patiria, kad yra pa
vergta tauta, bet grįžę neturi nei elementa
rinio sąžiningumo nei intelektualinės drą- 
:os pasakyti tiesą. Pvz., vienas jaunuolis iš 
Connecticut©, vis dar tebekalbąs apie ben
dravimo naudingumą ir efektingumą, tik 
smarkiau išgėręs prisipažino, kad jog lan
kydamasis Vilniuje iš baimės net naktimis 
negalėjęs miegoti, kadangi, pamatęs esa
mas sąlygas, nebuvęs tikras, ar 'begalės iš
važiuoti. Kitas, newporkiškis, prieš tai vie
šai, gausiai ir balsiai kalbėjęs apie „sulibe- 
ralėjusį“ komunizmą Lietuvoje, dabar tik 
artimiesiems draugams (kodėl gi nevie
šai?) prisipažįsta, kad džiaugiasi galėjęs 
pirmuoju lėktuvu iš Vilniaus išsprukti, kai 
NKVD agentai (broliai, aišku) jam pareiš
kė, jog jis vokiečių okupacijos metu žydus 
šaudęs. Nesvarbu, kad tuo metu jis buvo 
tik kelių metų vaikas. O kiek tokių pana
šių ar gal net žiauresnių bei mūsų visuome
nės veiklai žalingų atvejų, apie kuriuos 
grįžus niekam neprasitariama?

Kyla klausimas, kodėl dalis mūsų išeivi
jos tapo suvilioti į „bendravimo“ pinkles? 
Be abejo, „bendrautojų eilėse turi būti ir 
asmenų, kurie sąmoningai žino, kieno nau
dai visa tai vyksta. Lietuviai per gerai su
sipažinę su komunizmo metodika, kad kas 
nors galėtų sąžiningai sakyti, jog tai esą 
neįmanoma. Nėra abejonės tačiau, jog di
delė dauguma mūsiškių yra suvilioti „ge
rais norais“ — pagalba tautiečiams ir kraš
tui. Kitus veikia sentimentalumas viskam, 
kas lietuviška, bei nutautėjimo baimė.

Kai kurie skaito, kad gal mes, išeiviai, 
galime padėti privesti Lietuvą prie nacio
nalinio komunizmo, lyg ir satelitinio statu
so, kad ne rusiški, o lietuviški komunistai 
tvarkytų kraštą. Tačiau jie nenori pasimo
kyti iš Lenkijos, Vengrijos ir dabar Čeko-, 
Slovakijos patyrimų. Įvykiai tuose kraštuo
se parodė, kad, nežiūrint kaip pavadintu
mei savo padėtį, saviškių tvarkymasis ir 
„nacionalizmas“ Sovietų pasienyje leidžia
ma tik pagal griežtą Kremliaus nustatytą 
liniją ir iki Kremliaus nustatytų ribų. Prie
du — didelis klausimas, ar tauta sutiks, jog

jai geriau būti pavergtai ir kankinamai sa
vų tautiečių, o ne tiesiog svetimųjų. Pran
cūzai vis vien pasmerkė net savo buvusį 
herojų Petainą už tai, kad jis bandė prijau
kinti tautą prie vergijos, vietoj kovojęs už 
visišką laisvę.

Sentimentalumas visam kas lietuviška 
gali būti ir viena iš mūsų išeivijos silpny
bių. Kuris gi iš mūsų nesvajoja apie Lie
tuvos vaizdus, netrokšta išgirsti lietuvišką 
žodį ar dainą? Tačiau negalima leisti sau 
be saiko pasiduoti sentimentalumui, kai 
yra pavojus tuo būdu pakenkti tautai. Vie
nas Korp! Vytis filisteris yra pastatęs tokį 
klausimą: Ar mes turime teisę nesu valdyti 
savo sentimento, pvz., Sovietų mums siųs
tam lietuviškam dainininkui, jeigu Lietu
voje motina galėjo suvaldyti ašaras ir mei
lę savo vaikui ir nepribėgus apkabinti, pra
eiti pro aikštėje pamestą partizano sūnaus 
lavoną, kad neišdavus visos šeimos bei kai
mo?

Tačiau mūsų tarpe sentimentalumas yra 
jau taip nebevaldomas, kad net pakvietimą 
ruso, Sovietų pasiuntinybės pareigūno, da
lyvauti lietuviškame seminare buvo ban
doma teisinti tuom, kad jis lietuviškai mo
kąs ir gyvenęs Lietuvoje.

Iš dalies dėl sentimentalumo mes buvo
me įvilioti į „lietuvybės išlaikymo" spąs
tus. Mums tikinama, kad mes „be ryšių su 
tautos kamienu“ nutautėsime ir, antra ver
tus, jog lietuvius Lietuvoje padrąsinanti 
žinia, kad mes, išeiviai, dar lietuviškai kal
bame, dainuojame ir t. t. Nors šiuose argu
mentuose yra kiek tiesos, mūsų „bendrau
tojai" yra šioje srityje be saiko nuėję už 
logikos ribų. Jie garbina Sovietų iškeltus 
artistus, užmiršdami, kad gali būti, ir tik
riausiai yra, tiek pat ar net daugiau gabu
mų pilnų asmenų, apie kurių talentus nie
kad negirdėsime dėl to, kad jie nenori nusi
lenkti raudoniesiems dievams. Tie „ben
drautojai“ griebiasi už Sovietų mums bru
kamų naujovių, užmiršdami tai, kad pir
moje eilėje mūsų pareiga būtų išsaugoti tą 
dalį lietuviškos istorijos bei kultūros, kurią 
Sovietai — rusai ir jų pataikūnai lietuviai 
— sąmoningai iškreipia ir niekina. Jie pa
taikauja ir talkina sovietams tautos silpni
nime. dažnai tikėdamiesi, kad Kremlius už 
tai leis lietuvių tautiškumui vystytis, už
miršdami, kad komunizmui lietuviškumo 
išorinės formos — šokiai, dainos t. t. — yra 
tik laikinas ginklas, kuris numatomas at
mesti, kai jau nebebus reikalingas. Jie rū
pinasi lietuvių kalbos išlikimu išeivijoje, 
bet ne tam, kad tai būtų ginklas bei subu
riantis punktas kovoje už Lietuvos laisvę, 
o tik kad, kaip vienas asmuo išsireiškė, grį
žus nebūtų gėda prieš tetą, kad Jonukas 
lietuviškai vos sušvebeldžiuoja. Viena mo
tina net pasiryžus, kai sūnelis užaugs, pa
siųsti jį studijuoti į Vilniaus universitetą, 
kad gerai lietuviškai išmoktų, net nepa
galvodama, kad iki to laiko, jeigu jinai ir 
kiti panašūs nekels savo balso už Lietuvos 
laisvę, gali nei lietuvių Lietuvoj, nei lietu
vių kalbos Vilniaus u-te nebebūti. (Jau ir 
taip prieš porą metų Britų žvalgyba buvo 
atradus Sovietų planus masiškai perkelti 
pabaltiečius į Kinijos pasienį).

Tačiau pagrindinis „bendrautojų“ nusi
kaltimas yra nenoras matyti to „bendravi
mo" vienšališkumą. Mes galime griebtis tik 
to, ką Sovietai nori mums siųsti, tačiau ne
galime siųsti į Lietuvą tai, ką mes norėtu
mėm. Mes „bendraujame“ pagal Sovietų 
nustatytas sąlygas. Kai siunčiame siunti
nius saviškiams varge padėti ir nuo bado 
apginti, matome ir pripažįstame, jog Sovie
tai apiplėšia. Bet kultūros srityje kažkodėl 
nematome bei neatpažįstame mūsų moka
mos kainos, arba bandoma ją sumažinti 
mūsų pačių akyse.

Girdima aiškinimų, jog nežinome atsiųs
tų kultūrininkų politinių nusistatymų, nors 
ne tai svarbu. Esminis reikalas ne jų asme- 

niška politika, o tų, kas juos siunčia. Žino
me, kad ne „tauta“ siunčia, bet okupanto 
valdžia. O pagaliau net taip garsus asmuo, 
kaip Kuznecovas, nebūdavo išleidžiamas be 
įpareigojimo ir priežiūros.

Kartais atrodo, kad padarius mistinį pa
reiškimą „lietuvybės išlaikymui“, viskas 
pasidaro ir atleidžiama. Gali net ateiti die
na, kai susirinks būrys išeivių ar jų vaikų 
ir pasveikins tautą sovietizacijos sukaktu
vių proga, ir mūsų „bendrautojai“ džiaug
sis. kad tai buvo padaryta puikia lietuvių 
kalba ir kad pagaliau be jokio susilaikymo, 
pilnai „bendraujame“ su „tauta“.

Ii' taip, kad sentimentalumą pasotinti ir 
kartais savo tuštybę patenkinti, „išlaikant 
lietuvybę“, nutildysim patys Lietuvos lais
vės šauksmą. Tada bus Sovietams laisvos 
rankos ir tą „tautos kamieną“ išblaškyti po 
darbo stovyklas ir tą likusią, susovietintą, 
lietuvišką kultūrą pagaliau galutinai išnai
kinti. O mums nebebus iš kur lietuviškumo 
pasisemti, nei Lietuvos, už kurią kovoti. 
Tada būsime tautos šaka be kamieno ir net 
tikrumoje savos tautos žudikais. Ir visa tai 

| bus atlikta „tiltų statybos“, „bendravimo“ 
j ir „lietuvybės išlaikymo“ vardu.

čiai „La Manana" ir „EI Dia“ įdėjo savo il
gamečio bendradarbio C. Verax komenta
rus tokiomis antraštėmis: „Tragiškos su
kaktys" ir „Po 30 metų lietuvių antikomu
nistinio sukilimo".

„EI Dia“ birželio 23 d. laidoje pabrėžia: 
„Per tuos dešimtmečius lietuvių tauta ne
siliovė priešintis okupantams. Keitėsi oku
pacijos, keitėsi rezistencinės organizacijos, 
jų pasipriešinimo būdai bei metodai, bet 
išliko nepalaužta lietuvių dvasia, išreiš
kianti ryžtą gyventi -laisviems ir nepriklau
somiems, kurti vertybes pagal savo senos 
kultūros tradicijas, gintis nuo jai primesto 
absoliučiai svetimo komunizmo".

Palyginti okupacijų panašumai, ir reiš
kiama vilties, kad sovietinio imperializmo 
galas turės būti panašus į nacizmo žlugimą.

(ELTA)

DAIL. V. K. JONYNO PARODA
Gegužės 22-23 d. d. Brooklyne buvo su

rengta dail. V. K. Jonyno apžvalginė 40 me
tų kūrybos darbų paroda.

Parodoje buvo išstatyti 130 įvairių kryp
čių darbai: portretai, medžio raižiniai, lito
grafija, piešiniai, arvarelės, skulptūros, ta
pyba ir pašto ženklų projektai, kuriais po 
karo pasinaudojo V. Vokietija.

„NAUJIENOS“ PAGERBĖ SAVUOSIUS
Chicagos „Naujienų“ laikraščio darbuo

tojai ir skaitytojai šauniu banketu pagerbė 
savo du ilgamečius žurnalistus: Kostą Au
gustą ir Juozą Šmotelį.
: K. Augustas dirba „Naujienose“ nuo 1916 
metų ir eina faktiškojo redaktoriaus parei
gas.

J. Šmotelis yra „Naujienų“ organizato
rius, išdirbęs apie 60 metų.

KUN. J. BRUŽIKO SUKAKTYS
San Paulo (Brazilija) „Aušros“ choras ir 

Šv. Kazimiero parapijos maldos apaštalavi
mo draugija surengė pagerbimo šventę mi- 
sijenieriui kun. J. Bružikui, sulaukusiam 
75 m. amžiaus ir 50 metų darbo jubiliejaus.

KIEK AUSTRALIJOJE LIETUVIŲ?
„Mūsų Pastogės“ skaičiavimu, 1970 me

tais Australijoje turėjo būti 9.330 lietuvių.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
J. Kapočiaus spaustuvė atspausdino 640 

psl. knygą „Amerikos lietuvių istorija", su
redaguotą dr. Antano Kučo.

Knyga buvo numatyta paruošti per tre
jus metus, bet pasirodė po septyniolikos 
metų.

LIETUVIŲ CHORAI DAINAVO
Sydnejuje (Australija) suruoštame Pa

vergtųjų Tautų savaitės mitinge dalyvavo 
3.000 žmonių, jų tarpe gausus skaičius lie
tuvių.

Sydnejaus savivaldybės salėje oficialaus 
Pavergtųjų savaitės atidarymo metu daina
vo lietuvių chorai „Daina“ ir „Ansamblis“.

Pati demonstracija ir mitingas praėjo su 
dideliu pasisekimu.

MARIJOS AUKŠTESNIOJI MOKYKLA
„Draugas“ rašo, kad lietuvaitės mokyto

jos, Šv. Kazimiero seserys, išlaiko Marijoj 
Aukštesniąją mokyklą Chicagoje.

Toje mokykloje mokosi 1.400 mergaičių. 
Apie ketvirdalis jų yra lietuvės ar turi vie
ną tėvų lietuviškos kilmės. Mokytojų yra 
75, o iš jų 65 lietuviai.

Mokykla turi savo bibliotekoje lietuviš
kų knygų skyrelį, o muzikė A. Stephens 
yra išmokiusi chorą lietuviškų dainų, ku
rios buvo padainuotos lietuvių surengtoje 
genocido parodoje Ford City.

Mokykloje lietuvaitės yra susiorgani
zavusios į „Rūtos“ draugiją, turinčią 110 
narių. Savo mėnesiniuose susirinkimuose 
mergaitės kalba, dainuoja ir deklamuoja 
lietuviškai. Lietuviškuose parengimuose 
„Rūtos“ mergaitės dirba nemokamai, o pel
ną paskiria lietuviškiems reikalams.
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J KELIOM- NAMO
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Partijos komitetas...
Niekam nesakant, tik sau pasilaikant — 

šienas!

Žinoma, komunizmą s tai komunizmas. 
Baleika dėl jo beveik dusulį gavo. Nors 
partijoje pilna tranų... Vienus išvalo, kiti 
veisiasi. Va, kolūkio pirmininkas. Rėkauti, 
bartis, uliavoti — pirmas. Nevidonas!

Ir dabar: „Viską atidengsiu!“ Kaip dri
gantas daužėsi Sartušis komitete. Ką tu su 
šitokiu? Jei už kviečius dar neįdavė, įduos. 
Jis pats ne sėtuvėmis pilstė. Bus kelis 
sunkvežimius ištarabaninęs. Bet, matai, 
ima nebijodamas. O Baleika naktį. Taigi, 
jį naktį sugavo... šitie mokyti piemenys, 
nors partiečiai, lyg būtų ne komunistai. Dėl 
to prakeikto žuvų ūkio užsiutęs, ankieton 
vagystę įrašys.

Susikrimto Baleika, ką ir sakyti. Pasida
rė nemielas vakaras, nemieli namai.

Nesėdėti, eiti kur nors... Nejudant krū
tinėje gožiasi, burbuliuoja, rūgsta. Dar 
žmona ims narnėti... '

Eiti, išsiblaškyti. Gal krautuvėn, gal pas 
Rukšį.

Ar galėtų būti, kad Rukšys... šitoks žmo
gus, teisuolis, apie viską gražiai ulduoti 
moka... Nejaugi Baleika būtų kušlas ir ne
pažintų sukčiaus? Ir gero jam padarė.

— Imsiu ir pažiūrėsiu, ar Sartušis teisy
bę blerbė! — staiga nusprendė. — Sėdėji-

VYTAUTAS VOLERTAS
mas baisi nuoboda, o išdrikam lovon virsti 
gėda. Reikia prasivėdinti. Jei žmogus kojų 
neturėtų, nuo tūnojimo galvoje tik išsėmos 
liktų.

Ir nudrožė pas Rukšį krypinėdamas, pa
tamsy koją taikydamas. Tarsi šįmetinis 
veršiukas šviežiu gruodu, tarsi nuvarytas 
arklys.

Ir nudrožė pas Rukšį. Tasai drypsojo, į 
sieną atsišliejęs, ir lyg snaudė, lyg galvojo.

— Na? — prisėdęs Baleika užmetė ant 
stalo ilgas rankas, kurios net kitame šone 
nukaro... — Tai šiandien kontoroje naujie
nų prisiklausei. Tau kaip tyčia pasitaikė 
ten būti.

— Nedaug. O suvaikščiojau du kartus.
— Prastai atrodai. Blausus toks, veidas 

padūliavęs. Ilsėkis. Bet apie komisiją gir
dėjai, — nerimo Baleika.

— Kažkas viduj ne taip. Neskauda, ta
čiau negerai. Girdėjau. Dėl žuvų ūkio.

— Matai, sakiau, jo nereikia, — krūpte
lėjo senas komunistas susigriebęs, kad štai 
vėl išsižiojo. Išlinkusia nugara stuktelėjęs 
į sieną, pritilo.

— Pirmininkas nepatenkintas.
— Nemalonumas jam, — išaiškino Ba

leika. Eet mintis, dėl kurios čia buvo 
atėjęs, tarsi koks įkyrus kuštulys gundė 
sukti jos pusėn. Taigi neištvėręs pridėjo:
— O Sartušis mėgina kitiems bėdą suvers
ti. Net ant manęs bubena. Sako, ir tu pri
tarei. kažką paliudijai. —

— Ką liudysiu? — matėsi, kad Rukšys 
kiek susimaišė.

— Sako, taip padarei. Būsi šnekėjęs, kad 
prieš jį žodį pasakydavau. O viskas tiktai 
dėl žemės. Kad lūžtuvė būtų, mat ją vel
niai. Ale dabar geriausia vieta į kanalus!
— skundėsi Baleika, tačiau neišsitarė, kad 
prieš kelerius metus ir jis už planą paplo
jo.

Pritilo abu. šeimininkui darėsi nesmagu, 
—- žiūrėk, bus netyčiomis geram kaimynui 
pakenkęs. O svečiui, jau nuo pietų išsitem
pusiam, kirbėjo skriauda: „Matai, ir šitas 
prieš mane kadakčioja!“ Todėl staiga nu
kaito ir užtraukė:

— Akliodamas atsitrenkei iš miesto, ir 

tau nepriderėtų gaspadorius balamūtyti. 
Kas žino, gal koks duonėdis buvai.

šitaip kirto Baleika.
Šuo griebtų jo liežuvį, kuris, netyčia ati

trūkęs, purvu tėkšdavo tam, kas pasimai
šydavo! Liežuvį ir būdą: nors jausdavo, kad 
žmogui užrėžė, nors žinodavo, kad įskau
dino, po to negalėdavo prasižioti ir minkš
tesniu žodžiu palyginti ar pasakyti: „Už
miršk, netyčia pasitaikė“.

Jis buvo geras vyras, bet kartais ir ge
rieji duria. Va. užplieskė Rukšiui, ir tasai 
susigūžė, net teisintis nedrįsdamas.

Vėl užtvino tyla. Kol susvilo lempos dag
tis, kol suplasnojo liepsna. Šeimininkas, 
keldamas taisyti, pasakė nei šitaip, nei 
taip:

— Matyt, atsiranda drausmės, jei po ko
lūkius važinėja komisijos. Padaugės žmo
nėms duonos, viskas pagerės.

— Na ja. Dirba komunizmas. Dėl žmonių 
dirba, — patvirtino Baleika įtikėtą tiesą, 
kuria jis niekados nesuabejojo. Ir dar no
rėjo kažką pridėti, dar kažką pasakyti. Kad 
ir geram kaimynui Rukšiui ši taisyklė būtų 
aiški. Kaip jam pačiam.

Bet nesurado žodžių. „Matai, jau ašaka 
tarpan atsistojo“, pagalvojo nusigandęs. 
„Seniau kalbėdavomės apie viską, be jo
kio galvojimo sekdavosi“.

Jis išėjo. Tamsoje buvo galima užtrokšti, 
bet naktis Baleikos susikrimtimo nepajėgė 
uždengti.

Draugystė erdėja, — kratė ilgą, kūgiu 
užsibaigiančią galvą. — Nežinia, kaip iš 
tikrųjų buvo. Tačiau Sartušis ne nieko ne
išsigalvos. Su Rukšiu jis nesueina ir tyčia 
nesakys, kad iš jo girdėjo. Jei kitą minėtų, 
gal netikėtum... O dabar šitas... Turėjo, 
matai, Rukšys prasižioti... Niekuo nepasi
kliauk. Nei komunistu, nei šiaip pašlamė
ki! Tai gairioja lapus! — griebė sujudė
jusią kepurę, pasiekęs vartelius. — Vėjas 
daužosi, kaip šuva ant grandinės.

O Rukšys. po šio pokalbio išleidęs kai
myną, nusprendė:

— Ne tik pats dvokiu, bet ir kitų žmonių 
tarpe palieku kvapą. Štai Ealeika su Sartu- 
šiu...

Antryt, prie daržinės susitikę, jau ne
žiūrėjo jie tiesiai vienas kitam į akis. Ir 
nesitaikstė drauge eiti namo. O laikas 
dunkseno vienodais žingsniais, net kasdien 
augančio šaltuko nepaisydamas, dienos bi
ro. lyg rudenį prinokę obuoliai nuo šakų.

Prinokę obuoliai... Jie nors supupsėdavo, 
žemėn atsitrenkę, bent skirtingai bubtelda- 
vo. Vienas stipriau, kitas silpniau. Tik lai
kas savo tradicijų neatsisakė: kaip buvo, 

. taip ir liko.
Laikas. Bent konservatorius!
Praėjo savaitė, kolūkin atplaukė laiškas: 

kanalus'tuojau užversti; Sartušis papeikia
mas. bet kol kas telieka; duoda progą pasi
taisyti, žiūrės, kas dėsis toliau.
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REALYBĖS IR PAGUNDOS
4. Kelias j laisvę ir garbę

Ketvirtoji realybė yra laisvės ir garbės 
realybė. Ją pagimdė istorinis garbės pojū
tis ir laisvės meilė. Jai sielą įkvėpė kančios 
ir mirties odisėja, vagonų ratais sutraiškiu
si viltį. Po staiga apdulkėjusių blizgučių, po 
žodinių kovų, po baimės ir itylos, po nepa
kelto kardo, po upelių moterų ir kūdikių 
kančios ir kraujo tautos sukilimas tragiš
kąjį birželį atpirko kova, auka ir garbe.

Šiemet nuo šio visuotinio tautos šauks
mo už laisvę, nuo ano ašarų, kapų ir garbės

ALGIRDAS J. KASULA1TIS

birželio Nemunu į Baltijos jūrą nutekėjo 
jau trisdešimt pavasarių. Visam žemės ru
tulyje sudygo šimtai tūkstančių naujų lie
tuviškų kapų. Po žemės takus, okeanų van
denis ir dangaus skliautus keliauja naujos 
jaunų lietuvių kartos. 30 metų perspektyvo
je, rodos, sukilimas turėjo išblukti, sukas- 
dienėti, supilkėti. Tačiau taip neatsitiko. 
Atvirkščiai, tautos sukilimas prieš raudo
nąjį košmarą tam tikra prasme turi giles
nės prasmės ir veiksmingesnės įtakos da
barčiai negu anam laikui, kai jis išskaisti
nančia audra nusiaubė raudonomis šiukš
lėmis apdirbtą Lietuvos žemę. Gal kaip tik 
todėl jo minėjimas turi gilesnės prasmės 
už tik sentimentalų prisiminimą.

Tautos sukilimas jo trukmės dienomis 
turėjo toli siekiančios naudos. Jis parodė 
pasauliui, jog Kremliaus valdžia lietuviams 
tėra vergija. Jis išgelbėjo gal tūkstančius 
lietuvių nuo mirties, nes neutralizavo dar 
stiprias rusų pajėgas krašte. Jis Laikino
sios Vyriausybės būtyje lietuviškojo vals
tybingumo istorinei trukmei grąžino faktiš
ką išraišką. Jis sukūrė eilę institucijų, ku
rios taip vaisingai tarnavo pavergtajai tau
tai vokiečių okupacijos metu.

Tačiau jei tautos sukilimas būtų tik tiek 
atsiekęs, šiandien kažin ar jį minėtume, 
nors ir tie atsiekimai yna nemaži ir anuo
met svarbūs. Jį minime su pasididžiavimu 
dar ir dėl to, kad jo prasmė pralaužė ir pra
laužia jo dienų trukmės ribas tais dvasinės 
plotmės atsiekimais, kurie gimdo tautas ir 
valstybes, didvyrius ir šventuosius.

Tautos sukilimas, kurį vykdė tiek daug 
jaunų širdžių ir rankų, visų pirmiausia įro
dė pasauliui lietuviškos laisvės meilės di
dybę ir grąžino lietuviams savigarbą. Be 
šūvio prarasta laisvė, be pasipriešinimo į 
Sibirą dundą vagonai buvo tarsi apstulbi
nę Durbės, Saulės, Žalgirio ir Nepriklauso
mybės kovų palikuonis. Tautos sukilimas 
atpirko ir tas menkutes tautinės abejonės 
nuodėmes, kurios virpino kenčiančios tau
tos sąžinę.

Sukilimą sekė nemažiau garbingi, dauge
liu atvejų net platesnės apimties miško 
brolių-partizanų žygiai. Tam tikra prasme 
tautos sukilimas yra jų tėvas, įžiebęs lietu
viškajame jaunime kovos ir aukos dvasią...

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

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

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

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

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2J4 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.

Sukilimas tad, išsiskleidęs į partizanų 
karą, yra giliaprasmis ir šiandien. Kiekvie
nas dirbantis lietuvybės baruose iš jo se
miasi vilties. Kiekvienas abejojantis gali 
jame rasti sutvirtinimo ir aukos pavyzdžių. 
Kiekvienas pavargstantis randa jame nau
jos energijos ir jėgų. Tauta ir valstybė, už 
kurias savo noru miršta rinktiniai jaunieji 
jos sūnūs-piliečiai, yra vertos ir mūsų visų 
darbo ir aukos, meilės ir ištikimybės.

5. Angelų skrydis į laisvę
Šioje vietoje mes susiduriame su penktą

ja realybe. Ji — kaip dviašmenis kardas: 
iš vienos pusės mus apgaubusi laisvės pra
banga, vakarietiškos demokratijos teisėmis, 
aukščiausios materialinės gerovės privile
gijomis. Mums durys atviros ir į laisvą žo
dį, ir į mokslą, ir į ekonomines galimybes. 
Iš kitos pusės dieną naktį prieš mus stovi 
pirmosios keturios realybės: mirties ir kan
čios neišsakoma odisėja, pasaulinio komu
nistinio vėžio grėsmė, daugeliu atvejų pa
slaptim apgaubtas gimtojo krašto ar tik 
okupanto sirenos balsas ir kelias į garbę ir 
laisvę.

Nuo mūsų ir tik nuo mūsų priklausys, 
kokį kelią mes pasirinksime į asmeninę ir 
tautinę ateitį. Žmogiškomis akimis žiūrint, 
pasirinkimas nėra lengvas, nes pagunda nė
ra maža, o savinaudos trauka didelė. Sau
gumas ir sotumas nebūtinai ugdo aukos 
dvasią. Gal priešingai — peni smalsumą ir 
žodžių sriautu paremtą sentimentalumą. 
Amžinatvės akimis žiūrint, gal mūsų bro
lių žiaurus likimas yra lengvesnis negu 
mūsų. Jų kančia nuvedė juos prie Viešpa
ties sosto. Mums suteikta pasirinkimo pri
vilegija ne vieną jau nuvedė ir ne vieną dar 
nuves į klystkelius. Nežiūrint to, mūsų ke
lias turi būti aiškus. Brolių mirtį, tautos 
vergiją ir emigracijos nykumą gali atpirkti 
tik nemažėjanti kūrybos įtampa, tik nenu
ilstantis darbas, tik asmeninė auka iki lais
vės pergalės. Daugiau niekas negali iš mū
sų reikalauti. Mažiau mes negalime duoti 
ir vaikščioti pakelta galva.

Mes nesame pirmieji, išvesti į emigraci
jos dykumas. Mes nesame pirmieji, kurie 
po ilgos ir nesibaigiančios kelionės mano- 
mės paklydę. Mozė kelionės į pažadėtąją 
žemę rado savuosius paklydimo ir nusivy
limo valandoje garbinančius aukso veršius. 
Paklydusių yra ir mūsų kelionėje per emig
racijos dykumas. 700 metų Lietuvos istori
joje gausu garbingų puslapių. Yra ir šešė
lių. Kokį puslapį mes joje įrašysime? Mū
sų kelionė per dykumas nėra lengva. Tebū
na mūsų žingsniai tvirti ir mūsų keliai tie
sūs. Nebūkime tylinti diaspora, ant kurios 
paminklo ateities kartos išrašys: jie išėjo į 
dykumas ir užmiršo kelią atgal. Jie neatsi
spyrė pagundai ir prarado laisvės ir atei
ties vėliavas. Paženklinkime šią emigraci
ją kovos angelo ženklu ir paskirkime savo 
dienas, protus ir rankas Lietuvai, mūsų tė
vynei...

BĖDOS MUZIEJUOSE
..Literatūra ir menas" Nr. 24 išsispausdi

no Marinos Baublienės reportažą „Muzie
jaus ligoninėje“, kur supažindinama su res
tauracijos darbais Lietuvos muziejuose. 
Laikas naikina muziejinius dalykus, ir juos 
reikia restauruoti. Šis darbas jau dirba
mas, bet ne tokiu intensyvumu, koks būtų 
reikalingas. Tikrąją padėtį maždaug nusa
ko tokia M. Baublienės reportažo vieta:

„Lietuvoje veikia 25 muziejai. Ekspozici
jose lankytojai mato tik dešimtadalį sau
gojamų daiktų. Jie gaminti iš įvairiausių 
medžiagų: geležies ir medžio, popieriaus ir 
gintaro, drobės, vilnos, gipso, marmuro, žal
vario, odos... Nė viena medžiaga nėra am
žina.

„Per metus vienas restauratorius atnau
jina 30 grafikos darbų. (LTSR Dailės mu
ziejaus fonduose jų yra apie 20.000. Popie
rių restauruoja -trys žmonės. Jiems prireik
tų 222 metų.)

„Per metus vienas restauratorius gali su
tvarkyti apie 20 geležinių kryžių viršūnių. 
(Vien Šiaulių „Aušros" muziejaus fonduo
se jų yra 250. Šiam darbui prireiktų 12 me
tų.)

„Per metus vienas restauratorius sutvir
tina 50 vidutinio dydžio medinių etnografi
nių eksponatų. (Vien Kretingos kraštotyros 
muziejuje jų nesuskaičiuosi.)

„Kėdainių, Telšių, Klaipėdos ekspozici
jos... Augo krūvelės kartotekos lapelių — 
„avarinis“, „restauruoti pirmiausia“, „su
ėstas kandžių“, „bėgioja vabaliukai“. Mil
žiniškas restauruotinų eksponatų skaičius 
— ir kuklios restauratorių gretos kitoje 
pusėje. Eūtina gelbėti -medžio ir metalo dir
binius, kurių nebegalima palikti fonduose 
ir kuriuos jau dabar sunku pajudinti, — 
mediena byra dulkėmis, metalas rūdija die
na po dienos. Nė vienas -muziejus neturi są
lygų izoliuoti sveikų eksponatų nuo apkrės
tų mikroorganizmais -ar vabzdžiais. Fondai 
perkrauti, o ir jiems skirtos tik atliekamos 
patalpos (rūsiai, palėpės). Taigi visi anks
tesni skaičiai yra pagražinti: jie apibūdina 
esamą padėtį, o kiekvieną akimirką avari
nių daiktų vis daugėja“.

Kai pavaišindavau ištroškusius, ir neby
liai prakalbas imdavo sakyti.

Iš pagarsėjusio naminės gamintojo
pasisakymų

Iš „šluotos“

EISTEDDFODAI LLANGOLLENE
„VARPAS“ TARP VALIJOS KALNŲ

Šiaurinės Valijos mažas miestelis Llan
gollen, vos su 3000 gyventojų, apsuptas kal
nų vainiku prie kaskadomis krentančios 
upės Dee, vieną savaitę buvo patapęs be
veik pasaulio sostine. Tai įvyko liepos mėn. 
6-11 dienomis, kai 33 -tautų reprezentantai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais, dainomis ir 
muzika-, kaip pavasario potvynis, užliejo šį 
paprastai ramų ir rožių aromatu kvepiantį 
slėnį. Ir taip atsitiko -nebe pirmą kartą ir 
nebe pirmi metai. Šįkart buvo 25 metų su
kaktuvinis festivalis, vadinamas Eistedd
fod.

Kaip atsitiko, kad ta, palyginti, tokia ma
ža ir nuošali vietovė patraukė pasaulio dė
mesį? Toks klausimas kyla kiekvienam, jei 
jam apie tai anksčiau nieko neteko girdėti 
ar pasiskaityti.

Prieš 25 metus, -tai yra 1946 metais, kai 
Europa ir visas pasaulis dar tebebuvo už
klotas karo suverstais griuvėsiais ir pa
skendęs dūmuose, kai dar beveik nebuvo 
matyti žmoniškesnės gyvenimo prošvaistės, 
kai likusių gyvų žmonių fizinės ir dar la
biau dvasinės jėgos buvo beveik galutinai 
palaužtos, tada gimė idėja. Taigi ši istorija 
prasidėjo nūo idėjos, bet, kaip ir visos kil
nios idėjos, nelengvai ji tapo kūnu.

Harold Tudor, netoli ten gyvenęs, šią idė
ją savy išnešiojęs ir subrandinęs, susilaukė 
entuziastiško pritarimo iš jauno ir ener
gingo mokytojo G. H. Northing, kuris lai
mingu sutapimu kaip tik buvo išrinktas į 
vietinę valdžią. Didelių pastangų dėka-, atsi
klausus vietos gyventojus ir atitinkamiems 
Valijos organams remiant, tiktai 1947 me
tais buvo pasirengta pirmam tarptautiniam 
festivaliui Ll-angollen.

Pasirengta, taip, bet ar įvyks? Tai buvo 
klausimas, sunkiai užgulęs festivalio -rengė
jus ir vietos gyventoj-us. Be tuomet prasi
dėjusio lietaus, prisidėjo dar ir Prancūzi
jos geležinkeliečių streikas, kuris galėjo 
neigiamai paveikti visą reikalą. Ar atvyks 
nors vienas užjūrio choras į šį pirmą tarp
tautinį Eisteddfod? Ir koks buvo džiaugs
mas, kai Llangollen gatvėse pasirodė pir
mas autobusas iš Portugalijos. Juos atsekė 
ir kiti, net dainomis pasirinkę pinigų kelio
nei per Prancūziją, pasiprašę pavėžinti ar 
patys pasirūpinę transportu. Atvyko Pran
cūzijos, Ispanijos, Vengrijos, Olandijos, Da
nijos ir Švedijos grupės, be to, prisidėjo ir 
Britanijoje gyvenančių svetimšalių grupės. 
Iš viso tada dalyvavo 14 kraštų su 40 gru
pių.

O dabar 25 festivalyje jau dalyvavo 33 
•tautos: Australija, Austrija, Belgija, Brita
nija. Kanada. Kanalo salos (Guernsey). Če
koslovakija, Danija, Airija, Anglija, Pran
cūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Indi
ja, Izraelis, Italija, Lietuva, Olandija, Nor
vegija, Šiaurinė Airija, Lenkija, Portuga
lija, Škotija, Pietų Afrika, Ispanija, Švedi
ja, Šveicarija, Turkija. Ukraina, Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Valija ir Jugoslavija.

LIETUVOJE
PAPLITUSI LIGA

„Rožės ir spygliai“ —tokia antrašte „Tie
sa“ Jūros Baužytės straipsniu geg. 7 d. 
smerkia paplitusią kišininkystės ligą šių 
dienų Lietuvoje.

Autorė pateikia visą eilę pavyzdžių. Štai 
įstaigoje tarnautoja kasdien viršininką ap
dovanoja gėlėmis — -tai noras vėluoti ar 
anksčiau išeiti iš įstaigos... Degtinė ir kon
jako bonkos — įprasta priemonė „apdova
noti" prekybininkus ar viršininkus. Nori 
įsigyti šaldytuvą — jau reikia kviestis į 
svečius įmonės komiteto pirmininką. Jei pi
liečiui, „Moskvičiaus“ savininkui, ateina 
noras įsigyti prašmatnesnę „Volgą“, ypač 
jei norima nelaukti eilės (gal ir kelerių 
metų) — reikia „stengtis". Atsirado tarpi
ninkas vilnietis A. Danįš, ir jis sutiko pri
imti 2400 rublių „avanso", žinoma, tai ky
šis.

Baužytė teigia, kad dažnas kyšininkas 
patenka į -teismą, kitiems gi pavyksta ge
riau. Tačiau aplamai dovana, jei ji nuo
širdumo. dėmesio išraiška, tai jos atmesti 
neverta... (ELTA)

„VOLPONĖ“ PANEVĖŽYJE
Panevėžio teatras gegužės mėn. pastatė 

Ben Johnsono komediją-satyrą „Volponę“. 
Veikalas jau buvo statytas Panevėžy prieš 
30 metų — 1941 -m. Dabar vaidino anuomet 
pasirodę aktoriai su J. Miltiniu priešaky. 
Panevėžiečiai su nauju veikalu numato pa
sirodyti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir kito
se vietovėse. (ELTA)

ESTRADINĖS MUZIKOS KONKURSAS
Vilniuje gegužės mėn. įvyko rengiamas 

ketvirti metai iš eilės estradinis (pramogi
nės) muzikos konkursas, „Vilniaus bokš
tai“. Pramoginės melodijos dabar skleidžia
mos per radiją ir televiziją. Konkurso lau
reatais buvo pripažinti vilnietė Zina Jurgu- 
tytė, atlikusi T. Saldausko, R. Žigaičio dai
nas, ir panevėžietis Gintautas Steponavi
čius. atlikęs T. Makačino ir M. Vaitkevi
čiaus dainas. Dar pasižymėjo vilniečiai Sil
vija Zinkevičiūtė ir Benediktas Gadeikis 
bei šilutiškis Romas Balčytis. (ELTA)

KĄ DARYTI SU MEČETE?
Buvusiose Kauno kapinėse (dabar vadi

namame miesto centro parke) tebestovi ne-

šįkart ir -Lietuva įsijungė į gausų tautų 
vainiką. Labai imponuojantis lietuvių vyrų 
choras „Varpas“ iš Vilniaus savo išvaizda 
ir dainavimu nustebino varžovus ir žiūro
vus. Pranešėjas, pristatydamas chorą, pa
žymėjo: pirmas kraštas Lietuva, kuris da
lyvauja pirmą kantą iš Sovietų Sąjungos. 
Taip, tai buvo pirmas kartas, bet, tikėki
me, ne paskutinis. Daina, gimusi laisvei, 
laisvėje gražiausiai skamba ir mūsų širdyse 
kelia džiaugsmą ir pasididžiavimą.

Šitą teigimą patvirtina ir Llangollen fes
tivalių milžinišką pasisekimą paaiškina to
liau spausdinamieji pasisakymai. Maria 
Bohman iš Švedijos „Liverpool Echo Eis
teddfod Souvenir“ leidiny sako: „Mes daly
vavome festivaliuose visoje Europoje. Bu
vome masiniame festivalyje Maskvoje, bet 
ten mes buvome prislėgti -atmosferos. Vis
kas buvo daroma didele ir formalia skale. 
Visa tai verčia tave jausti, kad esi ten toks 
mažas. Nieko panašaus nėra čia, Llangol- 
lene. Čia matai aplink save tūkstančius 
žmonių ir jautiesi, kaip namie, nes daro
ma viskas tikrų, neveidm-ainiaujančių žmo
nių, ir čia nėra beveidžio oficialumo“.

J. Rhys Roberts, 24 m. išbuvęs pirminin
ku šių festivalių -rengimo valdyboje ir vyk
domajame komitete, programiniame Eis
teddfod leidiny sako: „Mes tikime, kad me
nas įgalina taikius žmones gyventi kartu, ir 
tai įrodė pastarieji 24 metai, kada vyrai ir 
moterys, kurie gyvena per -tūkstančius my
lių vieni nuo kitų, gali džiaugtis kartu dai
na ir šokiu svetimame -krašte, kuriame visi 
sutinkami išskėstomis rankomis, nežiūrint 
spalvos, rasės a-r tikėjimo skirtumų“.

Čia dar būtina pridėti šių metų pirmi
ninko H. G. Best pasisakymą: „Ateina nau
jas šimtmečio -ketvirtis. Vaidai, kovos ir 
badas vis dar supa pasaulį. Laisvės suvar
žymai vis dar tebėra didžiulė problema mo
dernioje civilizacijoje. Bet mes viliamės ir 
tikime, kad tarptautinė dainos ir -šokio kal
ba bendru susipratimu, geru noru, draugiš
kumu pagaliau išsi-aiškinsim i-r pašalinsim 
nesusipratimus ir nepasitikėjimą, kurie sle
gia bendravimą“.

Taigi daina ir šokis čia yra tie magiški 
žodžiai. Ekonomijos ir politikos proble
moms nėra čia vietos. Tokių problemų ar 
bet -kokios propagandos nepakęstų Eistedd
fod rengėjai nei šio ramaus slėnio gyvento
jai, kurie visada pasiryžę priimti, priglaus
ti ir pamaitinti minią, kaip pavasario gai
vališką potvynį.

Norint tuo įsitikinti, reikia pamatyti, pa
siklausyti, nors vieną dieną paskęsti dainų 
skambėjime, kuris nenutyla nuo ankstaus 
ryto iki vidunakčio. Tokia viena diena bus 
kaip skaidri prošvaistė dar i-r dabar niū
riame gyvenime. Reikia -ten nuvykti, o pro
ga bus. Sekantis -tarptautinis muzikinis 

I Eisteddfod Llangollene įvyks 1972 m. liepos 
4-9 dienomis.

A. Bučys 

didelė mečetė. Dabar siūloma vieno skaity
tojo „Tiesoje“, kad šioje mečetėje, girdi, 
verta įrengti „mažutį ateizmo muziejų“. 
Esą, šia mečete daugiau susidomės ekskur
santai... (gali būti priešingai, nes turistai 
bei kiti Kauno svečiai kaip tik galės vengti 
naujojo turinio mečetėje... Eltos Red.). (E)

LELIJŲ AUGINTOJŲ PASITARIMAS
Gegužės mėn. pabaigoje Vilniuje baigė 

darbus visos Sovietų Sąjungos lelijų augin
tojų pasitarimas. Latviai, pasirodo, lelijas 
augina sparčiau, įmantriau už kitus. Nega
lėta apsieiti be amerikiečio lelijų specialis
to — pasitarimo dalyviai išklausė specia
liai atsiųstą į Vilnių JAV gėlininkystės ge
neralinio konsultanto, John de Grafo pra
nešimą ii- peržiūrėjo jo pagamintą spalvotą 
filmą apie lelijų auginimą. (ELTA)

PAVOGTI PAVEIKSLAI
„Literatūra ir menas" rašo, kad praeitų 

metų rudenį, apie spalio mėn,, iš šv. 
Kotrynos bažnyčios Vilniuje dingo 4 meno 
paveikslai — „šv. Kotrynos sužieduotu
vės“, „Šv. Mauras“, tapytas 18 a. žymaus 
dailininko S. Čechavičiaus, „Nukryžiuota
sis“ ir „Nežinomas šventasis su baltu abi
tu“, autorius nežinomas. Paveikslai yra 
vėlesniojo baroko stiliaus pavyzdžiai ir 
įvertinami daugiau kaip 150 tūkstančių 
rublių.

Pasirodo, „Mados“ žurnalo dailininkas 
nupirko juos iš savo bendradarbio foto
grafo ir jo draugo už 80 rublių.

Milicijos tardomas, dailininkas aiškino
si, kad tai buvę seni paveikslai ir jis no
rėjęs pradėti restauruoti juos,bet atsitik
tinai išgirdęs pasikalbėjimą apie šv. Kot
rynos bažnyčios meno paveikslų dingimą, 
tai susisiekęs su kultūros ministerija.

Fotografui ir jo draugui buvo priteista 
po pusantrų metų kalėjimo, bet jie nuo 
bausmės lygtinai atleisti, jei per trejus 
metus nepadarys tyčinio nusikaltimo. Dai
lininkas iš bylos išėjo sveikas.

BIVAINIŲ GIRIOS KARALIUS
Lietuvos televizija pradėjo statyti dviejų 

serijų filmą „Bivainių girios karalius“, ku
riame bus vaizduojamas narsusis plėšikas 
Tadas Blinda.

Režisierius Balys Bratkauskas apibūdino 
šį filmą, kaip pirmąją avantiūrinę romanti
ką. T. Blindą vaidins artistas Vytautas 
Tomkus.

Filmas bus baigtas rudenį.

„PILĖNAI“ ŠIAULIŲ PARKE
Vilniaus Akademinis operos ir baleto 

teatras Šiaulių poilsio parke suvaidino V. 
Klovos operą „Pilėnai“.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI
San Francisce vykusios JAV ir Sov. Są

jungos lengvosios atletikos varžybos baigė
si lygiomis 186:186.

Sov. Sąjungos lengvaatlečių sudėtyje da
lyvavę lietuviai pasiekė 'tokių rezultatų: 
vilnietis Kęstutis Šapka, peršokęs 2 m 18 
cm aukščio, liko trečiuoju, rutulio stūmime 
kaunietis R. Plungė, nustūmęs 19 m 14 em, 
išėjo ketvirtuoju, o vilnietė N. Sabaitė 800 
m bėgime aplenkusi JAV rekordininkę D. 
Eraun ir atbėgusi per 2 min. 45 sek., išėjo 
pirmoji. Tuo savo atbėgimu N. Sabaitė pa
siekė naujo Lietuvos rekordo.

IEŠKOKITE
„Tiesos“ Dienos aiduose rašoma:
„Ne sykį taip buvo — man, pažįstamam, 

draugui. Rankoj spurda, lyg išganinga vil
tis, receptas vaistams. Skubi į vieną vaisti
nę, į kitą, trečią. Jaudindamasis skambini. 
Po to vėl skubi. Vis tikiesi.

— Nėra, nėra... — tau atsako mandagiai 
ir monotoniškai. Pagaliau išgirsti išseku
sios kantrybės žodį:

— Kam jie ir išrašo, jei žino, kad nėra... 
Iš tikro — kam?
Formaliai visi teisūs. Atliko savo parei

gą gydytojas. Ir vaistinėse ją atliko, teisin
gai atsakydami „nėra“. Tik nei ligoniui, 
nei jo artimiesiems nuo to ne lengviau“.

TŪKSTANČIAI GIRTŲ
Apie alkoholio reiškinius okup. Lietuvo

je skelbiami ir feljetonai ir tikrove per
sunkti niūrūs pranešimai. Tokį feljetoną, 
kuris visiškai atitinka gyvenimo tikrovę 
šių dienų Vilniuje, paskelbė „Komj. Tie
sa“. Laikraštis aprašo traumatologinį punk
tą Vilniuje, Komunarų gatvėje, kur paten
ka sužeistieji piliečiai ir... dažnu atveju 
girtuokliai.

Tos ligoninės vyr. gydytojo V. Baltaičio 
duomenimis, per vieną dieną ligoninėn pri
imanti po kelasdešimt girtų, o per metus — 
tūkstančius. Vidutiniškai šiokiadieniais iš 
visi) patenkančių į ligoninę kas dešimtas 
girtas, poilsio dienomis — kas trečias, per 
šventes ir atlyginimo dieną — kas antras. 
Esą, tie girtuokliai — ligoninės rykštė, per
sonalo bėda, valstybės išlaidos. (ELTA)

„DIEVIŠKOJI KOMEDIJA“ LIETUVIŲ 
KALBA

Vertėjas Aleksys Churginas šiais metais 
galutinai baigė Dantės „Dieviškosios kome
dijos“ vertimą. Churginas ją pradėjo stu
dijuoti dar 1938 m„ 1951-1956 m. spaudoje 
pasirodė pirmieji fragmentai. Sovietų Są
jungoje tėra du pilni „Komedijos“ vertimai 
— pirmasis buvo pasirodęs dar prieš komu
nistų revoliuciją, antrasis,— M. Lozinskio, 
išėjęs 1950 metais. (ELTA)
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Europos Lietuviu Kronilia
TAUTOS FONDUI AUKOJO

A. Gaidelis ■— 2.50 svarų ir S. Lenkevi- 
čius 1.50 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

SKAUTIŠKI SVEIKINIMAI
Vokietijoje, Schwetzingene, stovyklau

jantieji skautai siunčia sveikinimus rėmė
jams ir visuomenei.

Stovyklauja arti 300 lietuvių skautų ir 
skaučių iš įvairių žemynų.

MEŠKERIOJIMO VARŽYBOS SODYBOJE
Sodybos (Headley Park) Klubas rugpiū- 

čio 15 d. Sodyboje rengia meškeriotojų var
žybas. Pradedama meškerioti Sodybos eže
rėlyje, ne upėje, punktualiai 2 vai. p. p., 
iki 5 vai. p. p. Sėkmingiausiems meškerio
tojams bus paskirtos dovanos.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
pas P. Gugu Sodyboje ne vėliau kaip iki 
rugpjūčio 15 d. 1 vai. Sodyboje.

LONDONAS
PARAPIJOS IŠVYKA Į MARIJOS 

ŠVENTOVĘ AYLESFORD
Londono Lietuvių parapija rengia išvyką 

rugsėjo 5 d. (sekmadienį) į Marijos šven
tovę Ay lesto rde.

Ten bus pilna piligriminė programa, ku
ri prasidės Mišiomis ir baigsis palaimini
mu.

Autobusas išvažiuos nuo Lietuvių bažny
čios. Norintieji dalyvauti išvykoje, prašo
mi užsirašyti: Klebonijoje, pas S. Kasparą. 
Ig. Dailidę ar Baltic Stores (V. Jurienė). 
Mokestis — vienas svaras — sumokamas 
užsirašant.

METINĖ ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
ARBATĖLĖ

Moterų šventos Onos Draugijos tradici
nė arbatėlė-pobūvis paminėti draugijos 
vardinėms įvyko liepos 18 d., dalyvaujant 
gausiam būriui narių ir svečių.

Svečių tarpe buvo matyti iš europinės 
kelionės grįžtantieji prof. R. Vaštokas su 
ponia iš Toronto, P. Bulaitis, Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos kasininkas, ir 
kun. J. Sakevičius, MIC.

Pobūvį atidarė draugijos pirmininkė M. 
Damidavičienė, pasidžiaugdama, kad gau
siai susirinkta. Pobūvis prabėgo pakilioje 
nuotaikoje.

SKAUTAI IŠVYKO
Liepos 18 d. L. S. S. Anglijos skautai pa

judėjo į stovyklą Vokietijoje. Didžiuliu au
tobusu jie pajudėjo į Londoną, kur londo- 
niečiai Sporto ir Socialiniame klube laukė 
jų prisijungti.

Klubo vadovybė išvykstantiems suruošė 
vakarienę, į kurią atsilankė Lietuvos Atsto
vas V. Balickas su ponia ir daugiau sve
čių.

Vakarienė pradėta malda. Aptarnavo šil
ta vakariene V. Jurienė. P. Senkuvienė, P. 
Gugas ir kiti.

Vakarienės metu Lietuvos Atstovas V. 
Balickas pasakė gražių žodžių. Jis priminė, 
kad nereikia nusiminti dėl nutautimo, 
Skautų Sąjunga augina mums jaunąją kar
tą, kuri perims lietuvišką darbą. Linkėjo 
gražaus oro ir sėkmės.

Lietuvių Šv. Kazimiero Bažnyčios Rekto
rius kun. J. Sakevičius MIC pasidžiaugė, 
kad labai gražus būrys jaunuolių išvyksta 
j tą didžiulę stovyklą, kur susitiks kitų 
kraštų jaunuolius. Tokios stovyklos visus 
jungia vienam bendram tikslui — būti ge
rais lietuviais.

DBLB Krašto Valdybos ir Sporto ir So
cialinio Klubo valdybos pirmininkas S. 
Kasparas priminė, kad prieš trejetą metų 
iš čia išleidome skautus pirmajai bendrai 
Europos skautų stovyklai. Anuomet buvo 
jubiliejinė stovykla nuo skautų įsikūrimo 
Lietuvoje. Šiandien išlydime j bendrą Eu
ropos ir kitų kraštų stovyklą Vokietijoje, 
ir ši yra jubiliejinė — 25 metai, kai skau
tai atkūrė savo sąjungų svetur.

Linkėjo geros stovyklos Anglijos Rajonui 
ir padėkojo svečiams už atsilankymą.

L. S. S. Anglijos Rajono Vadas s. Juozas 
Maslauskas padėkojo Klubo Valdybai už 
priėmimą ir svečiams už atsilankymą. Jis 
apdovanojo jubiliejinės stovyklos gairelė
mis Lietuvos Atstovą V. Ealicką. Bažny
čios Rektorių kun. J. Sakevičių. MIC. Klu
bo valdybų ir Klubo Sekretorių Justiną 
Černių.

Po vakarienės skautai ir skautės pajudė
jo į Doverį ir Europos žemyną.

Liepos 31 d. (šeštadienį) tas autobusas 
grįžta į Klubą iš ryto, tarp 7-8 valandų.

BRADFORDAS
LIAUDIES TAUTINIO MENO PARODA
Nuo rugpiūčio 1 d. iki spalio 1 d. Brad- 

forde vyksta Vakarų Europos egzilų liau
dies tautinio meno paroda

Bolling Hall Muziejuje.
Parodai surinkta gražių lietuviškų tauti

nių rankdarbių, audinių, gintaro ir medžio 
darbų. Nors kiekvienai tautybei skirta ma
ža vietelė, tikimės, kad ji puikiai reprezen
tuos mūsų siekimus.

Muziejus atdaras kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Muziejus pasie
kiamas nuo Norfolk Gardens (Town Hall) 
mėlynu autobusu Nr. 21, važiuoti iki Boi
ling Hall, 4 penai. Motoristams iš centro 
važiuoti Wakefield Rd. iki pirmojo rato, 
kur rodyklės rodo kelią į muziejų. Įėjimas 
ir vieta mašinoms nemokamai.

Rugpiūčio 22 d. nuo 3 vai. p. p. Muzie
jaus aikštėj latvių, estų ir ukrainiečių tau
tiniai šokiai. Rugpiūčio 29 d. nuo 3 vai. 
p. p. estų vyrų choro programa, lenkų ir 
lietuvių tautiniai šokiai.

Kviečiame visus kuo gausiau ' aplankyti 
parodą ir muziejų, kuris įdomus ir kaip se
nas, 15-to šimtmečio, pastatas ir savo eks
ponatais.

J. Traškienė

NOTTINQHAMAS
PAMINĖTI BIRŽELIO ĮVYKIAI

Birželio 27 d., susirinkus nemažam bū
riui tautiečių, Jaunimo Židinyje Nottingha- 
me nors kukliai, bet gražiai buvo paminėti 
Birželio įvykiai.

Kun. St. Matulis atlaikė užsakytąsias mi
šias už Lietuvos sūnus ir dukras, nukankin
tus Sibire ar žuvusius Lietuvoje. Mišių me
tu solo giedojo jaunoji dainininkė Loreta 
Perminaitė, savo švelniu balseliu padariusi 
gražų įspūdį koplyčioje.

Kun. St. Matulis pamoksle suminėjo pa
darytųjų tautai skriaudų, ypač Bažnyčiai ir 
dvasiškijai.

Tuojau po pamaldų vietoje kun. S. Ma
tulio rūpesčiu buvo surengta ir programė
lė. Dr. St. Kuzminskas skaitė paskaitą.

Vėliau pasirodo jaunimas su dainomis, 
eilėraščiais ir muzika. Užbaigai kun. St. 
Matulis parodė filmą — lietuvius, protes
tuojančius Amerikoje dėl Simo Kudirkos ir 
kitų.

k. b.

VOKIETIJA
SUSIRINKIMAS

Mainzo LB apylinkės visuotinis narių su
sirinkimas įvyko gegužės 16 d. Iš 30 pilna
teisių narių dalyvavo 14 ir VLB Tarybos 
narys tėv. A. Bernatonis. Pirmininkavo dr. 
V. Totoraitis, sekretoriavo dr. E. Paltaro
kaitė. Apylinkės sekretorius J. Kriščiūnas 
pateikė veiklos pranešimą. Atsistojimu pa
gerbti mirusieji nariai — dr. Ant. Bardaus- 
kas, Ad. Pudymaitis ir apyl. pirmininkas 
dipl. ekon. Juozas Matulaitis. Dėl šių mir
čių ir dėl sekretoriaus ligos nukentėjo apy
linkės veikla. Nariai sumoka solidarumo 
įnašus, o vadovybė persiunčia priklausan
čią dalį VLB Valdybai. Kasmet paremia
mas VLB Valdybos Informacijų leidimas, 
ruošiami tautinių švenčių minėjimai, su
rengtas iškilmingas vysk. A. L. Deksnio su
tikimas. Apylinkės nariai prenumeruoja 12

PAS LONDONO LIETUVIUS
Liepos 10 d. žadėjo būti graži. Tai buvo 

galima spręsti iš švintančio ryto, kai mū
sų, derbiškių, būrelis nekantriai laukėme 
savo autobuso, kuris turėjo nuvežti mus į 
Londoną, lietuviškąjį centrą. Laukėme tos 
dienos, nes žadėjome padaryti savo koloni
jos istorinį žestą ir aplankyti Londono lie
tuvių centrines vietoves. Šioje mūsų eks
kursijoje dalyvavo visi vietos tautiečiai, 
kurie yra geriausiai įsisąmoninę lietuviš
kumą.

Dėl to nenuostabu, kad nekantravome, 
kai autobusas kiek vėlavo. O kai jis atva
žiavo. tai skubėjome judėti. Oras vis gražė
jo. ir netoli Londono saulutė jau pradėjo 
gerokai kaitinti.

Londone pasiekę Lietuvių Namus, žino
ma, pirmiausia skubėjome kiek atsigaivin
ti. Neužilgo susirinkome pietauti. Kaziukas 
čia tikrai mums pasitarnavo, pripildyda
mas jau išalkusius pilvus. Pietūs buvo pui
kiai paruošti, ir dėl to ekskursantų didžiau
sia padėka nenuilstamam darbuotojui K. 
Makūnui, taip pat ir visiems kitiems dar
buotojams.

Atsigaivinę ir pavalgę, nusileidome į rū
sį apžiūrėti spaustuvės. Čia mums aiškiai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — rugpiūčio 1 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
LEICESTERYJE — rugpiūčio ld„ 12 vai.. 

Švč. Širdies bažnyčioje.
BRADFORD — rugpiūčio 1 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 8 d., 12.30 v.. 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugpiūčio 15 d.. 12.30 v.
HALIFAX — rugpiūčio 22 d., 1 v.
LEEDS — rugpiūčio 29 d.. 3 v. p. p.. H. Ro

sary bažn.
CORBYJE — rugpiūčio 8 d., 12 vai., šv. 

Patriko bažnyčioje. Gainsborough Rd.
COVENTRYJE — rugpiūčio 8 d„ 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., 11.15 

vai.. Jaunimo Židinyje, pradedant ber
niukų stovyklą.

NOTTINGHAME — rugp. 22 d., 11.15 vai.. 
Jaunimo židinyje, baigiant berniukų 
stovyklą. 

lietuviškų laikraščių bei žurnalų. Buv. apy
linkės pirmininkas a. a. Matulaitis rinko 
aukas Tautos fondui.

Kontrolės komisijos pranešimą padarė J. 
Černius. Išrinkta apylinkės vadovybė iš 
3-jų asmenų: pirmininkas J. Kriščiūnas, 
sekretorius dr. B. Paltarokaitė ir iždininkas 
Ant. Staniulis. Į Kontrolės komisiją išrink
ti J. Černius (pirmininkas) ir VI. Sivonis. 
Į Šalpos komisiją — dr. V. Totoraitis.

Nutarta Tautos šventės rugsėjo 8 d. ir 
Lietuvos kariuomenės metinių lapkričio 23 
d. minėjimus sujungti ir šiemet ruošti lap
kričio 21 d.

VLB Mainzo apylinkė turi gražią tra
diciją — vadovybė kiekvieną narį pasvei
kina gimtadienio proga. Nutarta ir toliau 
tą tradiciją puoselėti. Pašto išlaidoms ap
mokėti susirinkimo dalyviai sudėjo 28.47 
DM.

VYSK. DR. ANTANO L. DEKSNIO
40 METŲ KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
Jubiliejus gražiai atšvęstas Bad Woeris- 

hofene. Minėjimų birželio 6 d. suruošė VLB 
Tarybos narys ir referentas jaunimo reika
lams, šv. Ulricho vokiečių parapijos klebo
nas kun. Ant. Bunga.

Tą dieną iš pat ryto aikštėje prie bažny
čios ir klebonijos, prieš porą metų pavadin
tos Lietuvos aikšte (Litauen-Platz), plevė
savo Lietuvos, Vatikano ir Vokietijos vė
liavos. 10 vai. pontifikalines mišias aukojo 
jubiliatas su 5 lietuviais (prof. L. Budrec- 
kas, A. Bunga, dr. P. Celiešius, Er. Liubi- 
nas ir tėv. dr. Žalalis) ir 2 vokiečiais (kan. 
R. Schmid ir dek. Haeider) kunigais. Per 
pamaldas vyskupų sveikino klebonas Bun
ga ir Bad Woerishofeno burmistras Leder- 
mann. Pamokslą pasakė kan. R. Schmid iš 
Augsburgo. Giedojo 35-40 asmenų parapi
jos choras su solistais ir orkestru. Po vysk. 
Deksnio padėkos žodžio jis pagiedojo prof.
L. Budreoko komponuotą giesmę Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį lietuviškai.

Iškilminguose pietuose dalyvavo per 30 
lietuvių ir vokiečių. Sveikinimo kalbas čia 
pasakė kan. R. Schmid, burmistras Leder- 
mann, parapijos tarybos pirmininkas E. 
Duerk, Kurdirektor Burghardt, dek. dr. 
Haeider, VLB Valdybos vicepirmininkas 
kun. Br. Liubinas, klebonas Bunga. Sąmo
jum išpuoštą padėkos žodį tarė jubiliatas ir 
suteikė apašt. palaiminimą.

Kavutės vyskupas pakvietė pas save, kur 
vaišino ką tik iš Kauno gautu raguoliu, at
siųstu jam jubiliejaus proga, ir kitais ska
numynais. Skambėjo linksmi sąmojai ir lie
tuviškos dainos.

BALIO SRUOGOS 75-SIS GIMTADIENIS
Minėjimą suruošė Vasario 16 Gimnazijos 

VII ir VIII klasių mokiniai, vadovaujami 
lietuvių literatūros mokytojo dr. J. Gri
niaus, birželio 13 d. Minėjimas-akademija 
truko valandą. Pranešinėjo Kristina Žutau- 
taitė VII kl. B. Sruogos kūrybą apibūdino
M. šiušelis VIII kl* Jis priminė jubiliato 
biografiją: aktyviai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, 1914 m. baigė Panevėžio real, 
gimnaziją, Petrapily buvo pradėjęs studi
juoti miškininkystę, vėliau istorijos-filolo

ir smulkiai aprodė ir viską paaiškino A. 
Pranskūnas ir S. Bosikis.

Pamatėme ir įsitikinome, kokiose sąlygo
se mūsų spaustuvės žmonės turi dirbti iš
laikyti lietuviškam žodžiui.

Iš čia pajudėjome į Lietuvos Atstovybę. 
Prie jos artėdami pastebėjome plevėsuojan
čią mūsų trispalvę, kuri, kaip Ministeris 
paaiškino, buvo specialiai iškelta derbiš- 
kiams sutikti. Lietuvos Atstovas V. Balic
kas aprodė mums Atstovybės namus ir su
pažindino su juose atliekamaisiais diploma
tiniais darbais. Atstovybę, gal būt, gražiau
siai puošia trys didingi mūsų kunigaikščių 
Kęstučio. Mindaugo ir Algirdo paveikslai, 
puikūs ir didingi.

Maloni ponia Balickienė mus pavaišino 
skaniomis uogomis su ledais, kas mus vėl 
gerokai atgaivino. Lietuvos Atstovas V. Ba
lickas savo žodyje, tarp kita ko, pasveikino 
mus, atsilankiusius į Atstovybę, kaip j „Lie
tuvos žemės kampelį“, ir džiaugėsi, kad ra
dome progos ir reikalo jį ir ponią aplanky
ti.

Ekskursantų vardu J. Levinskas, padėko
damas už priėmimą, pareiškė, kad šis apsi
lankymas daugeliui išliks kaip ilgas ir gra
žus prisiminimas.

Atsisveikinant Ministeris mus apdovano
jo lietuviškomis ir angliškomis brošiūrėlė
mis. ir dar nusifotografavome sodelyje.

Atvykusių į Lietuvių bažnyčią, mūsų jau 
laukė kun. J. Sakevičius MIC ir kun. K. A.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

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

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

gijos fakultete, bet 1916 m. persikėlė į 
Maskvą, kur studijavo literatūrą. 1918 m. 
grįžo į Lietuvą. Dirbo spaudos biure, reda
gavo „Lietuvą“, steigė Vilkolakio teatrą, 
jam rašė ir vaidino. 1921-24 m. Muenchene 
studijavo slavistiką, teatrą ir meno istoriją. 
1924 m. įsigijo daktaro laipsnį. Svetur sirgo 
Lietuvos ilgesiu. Lietuvos universitete hu
manitarinių mokslų fakultete dėstė rusų li
teratūrą, vėliau — pasaulinį teatrą. Įsteigė 
teatro seminarą. 1943 m. buvo nacių suim
tas ir kalintas Stutthofo koncentrac. sto
vykloje. 1945 m. pateko bolševikams į ran
kas. Mirė 1947.X. 17 Vilniuje, palaidotas Ra
sų kapinėse.

B. Sruoga buvo poetas, beletristas, dra
maturgas, teatralas, žurnalistas, vertėjas, 
mokslininkas, keliautojas, politinis kalinys 
ir kankinys. Jo plunksnai priklauso daugy
bė poezijos, dramos-komedijos. mokslo, ap
sakymų ir atsiminimų veikalų.

Kristina Žutautaitė VII kl. iš Sruogos kū
rybos padeklamavo du eilėraščius: Mano 
sieloj šiandien šventė ir Jūrą. Algis Valiū
nas VII kl. — Piovėją. Romana Žutautaitė 
VIII kl. pateikė apybraižą apie žmogiškąją 
valdovo dalią (Jogailos personažas „Milži
no paunksnėj"). Edwinas Dilba VIII kl. pa
skaitė ištrauką iš kūrėjo atsiminimų apie 
koncentracijos stovyklą „Dievų miškas“. 
Angelė Vilčinskaitė. Marina Normantaitė, 
Kristina Ramanauskaitė ir Justina Dirgė- 
laitė padainavo muzikos mokyt. K. Motga- 
bio komponuotą dainelę „Už jūrelių, už 
marelių" iš B. Sruogos libreto Kamavičiaus 
operai „Radvila Perkūnas“. Pianinu paly
dėjo Algis Avižienis. Dueto gaidas autorius 
įteikė dr. J. Griniui. Salę škicuotu B. Sruo
gos paveikslu papuošė dail. A. Krivickas.

INFORMACIJOSE PAMINĖTAS 
BIRŽELIS

VLB Memmingeno apylinkė išleido savo 
Informacijų lapelį Nr. 3, kuriame prisimin
tos 31-sios masinių lietuvių trėmimų ir 30- 
sios mūsų tautos sukilimo prieš sovietinį 
okupantą metinės, informuojama apie Mo
tinos dienos minėjimą 1971.V.8 ir apylinkės 
sveikinimą vysk. A. L. Deksniui 40-ųjų ku
nigystės metinių proga.

DEVINTINĖS IR ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Devintinės Vokietijoje ir šiemet buvo 

šventadienis. Romuvoje tą dieną šv. mišios, 
aukotos kun. J. H. Šulco pilies salėje, buvo 
kiek iškilmingesnės, negu paprastą šventa
dienį. Jų metu šalia altoriaus stovėjo Lie
tuvos ir ateitininkų vėliavos. Per pamaldas 
darniai giedotos naujos giesmės, palydimos 
A. Rygelytės gitara.

Po pamaldų toje pačioje salėje įvyko iš
kilmingas moksleivių ateitininkų susirinki
mas, kuriame dalyvavo gražus būrelis ir 
sendraugių. Į moksleivių ateitininkų gretas 
įsirikiavo naujas narys Antanas šiugždinis, 
V kl. Ateitininkų jaunučių įžadą davė 
Andrius Bylaitis ir Rameo Giunteris I kl., 
Petras Mačionis II kl., Nijolė Oldinskaitė 
III kl. ir Marytė Palavinskai-tė IV kl. Kun. 
Šulcas pranešė, kad į jaunučius ruošėsi 15 
moksleivių, bet įsižadėti ryžosi tik 5.

Naujuosius narius žodžiu pasveikino dir. 
V. Natkevičius. Sveikinimo laišką atsiuntė

Matulaitis MIC. Čia aplankėme bažnyčią, 
apžiūrėjome jos menišką grožybę. Bažny
čios istoriją, jos pradžią ir dabartį išsamiai 
nupasakojo kun. K. A. Matulaitis MIC. Čia 
po to buvome pavaišinti skaniais ledais.

Atsisveikinę geruosius kunigus, pajudė
jome į Liet. Soc. Klubą. Tačiau prieš tai 
daugumas nuėjome trumpam aplankyti Ju
rų krautuvės. Ten radome darbščią parda
vėją B. Namajuškienę, kuri sušilusi, bet 
vikriai ir su šypsena stengiasi greitai ir 
tvarkingai aptarnauti. Radome ir patį šei
mininką Z. Jurą, taip pat užsiėmusį, nes 
juk šeštadienis, ir visi nori apsirūpinti 
maistu.

Apsirūpinę jau skubėjome į Klubą, kur 
prie durų su didžiausia šypsena sutiko mus 
sekretorius J. Černis. Žemutiniame aukšte 
tuoj atsigaivinome. Čia mūsų derbiškiai 
tuojau viską okupavo — vieni sėdo valgyti 
sumuštinių, kiti lošti bilijardo, o dar kiti 
užėmė vietas prie baro. J. Černis supažindi
no su Klubo veikimo sąlygomis. Jo jumo
ras pašnekesiuose tikrai mums darė jaukų 
vakarą.

Galutinis mūsų kelionės tikslas — Ka
nados lietuvių jaunimo koncertas. Jis vi
siems mums padarė nepamirštamą įspūdį.

DBLS Derbio Skyriaus, visų ekskursan
tų ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju Lietu
vos Atstovui V. Balickui ir poniai už malo
nų mūsų priėmimą, Liet, bažnyčios kuni
gams kun. J. Sakevičiui MIC ir kun. K. A. 
Matulaičiui MIC ir spaustuvės darbuoto
jams. Liet. Soc. Klubui ir jo sekr. J. Čer
niui. J. Levinskas

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.

stud. Algis Stankus, Centro valdybos atsto
vas, dirbąs studijų darbą Bonnoje pas prof. 
Z. Ivinskį.

šventė baigta darniai nuskambėjusiu 
Ateitininkų himnu.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Mokslo metus Gimnazija baigė liepos 10 

d. Naujieji mokslo metai prasideda rugsėjo 
6 d. Mokiniai į bendrabutį suvažiuoja rug
sėjo 5 d.

Prašymai gimnazijon stoti priimami iki 
rugpiūčio 1 d. Prie prašymo reikia pridėti 
pažymių knygelę. Mokestis už mokslą ir 
pragyvenimą bendrabuty yra 70 DM mėne
siui. Prašymus siųsti gimnazijos direkto
riui V. Natkevičiui, 684 Lampertheim-Huet- 
tenfeld, Litauisches Gymnasium.

Ateinančiais mokslo metais gimnazija tu
rės nemaža mokinių iš JAV-bių. Šiuo me
tu gimnazijoj yra 3 mokiniai iš JAV. Atei
nantiems mokslo metams prašymus stoti 
gimnazijon atsiuntė 5 Šiaurės Amerikos lie
tuviukai, lietuvaitės. Vienas prašymas yra 
iš Kolumbijos.

MIRUSIEJI
A. a. Jurgis Galinis gimęs 1871 m. vasa
rio 1 d. Kibeikiuose, Virbalio parap., mirė 
1971 m. gegužės 31 d. Vechtos senelių prie
glaudoje. Palaidotas 1971. VI. 4 d. Vechtos 
miesto kapinėse.
A. a. Kunigunda Galinytė, gimusi 1922 m. 
balandžio 290 d. Gutkaimio kaime, Kybar
tų parap. Būdama ligota, pavyzdingai rū
pinosi savo senais tėveliais tremties kelyje. 
Mirė 1971 m. birželio 29 d. Vechtos mies
to ligoninėje, palaidota 1971 m. liepos 3 d. 
Vechtos miesto kapinėse.

A. a. Juozas Drungilas, gimęs 1910 m. 
liepos 21 d. Rudaičiuose. Kretingos apsk., 
Mirė 1971 m. birželio 16 d. Lauenburg - 
Elbe.

A. a. Enrikas - Fridrikas Schaeffer'is, 
gimęs 1906 m. vasario 17 d. Bahnkrug - 
Assel, mirė 1971 m. birželio 22 d. Ham 
burg - Altona.

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

Klubo leidinius galima pinigui siųsti šiuo 
adresu:

Frl. R. Kumfert,
5 Koeln - 91, Diese’.str. 40/26.

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

SUSTOJO „DZIENNIK CHICAGOSKI“
Chicagoje 80 metų ėjęs lenkų dienraštis 

„Dziennik Chicagoski“ sustojo.
Lenkų spaudos žmonės tvirtina, kad 

senieji lenkai pavargo, juo besirūpindami, 
o jaunimas nebesidomi.

Dienraštis šaukęsis lenkų visuomenės 
ekonominės pagalbos, bet į asmeniškumus 
ir siauras politines grupeles susiskaldę len
kai to šauksmo negirdėjo.

PAUKŠČIŲ KALBININKAS
Australijoje gyvena 78-metis Henris 

Greisas. Visą savo laisvalaikį jis tyrinėja 
paukščių kalbą: ištisas valandas klausosi 
paukščių balsų, užrašinėja jų giesmeles 
magnetofono juostoje, o vėliau pradeda jų 
mokytis. Jau dabar Henris Greisas puikiai 
moka 50 skirtingų paukščių rūšių dialektų. 
Savo „pokalbius“ su paukščiais jis atlieka 
Nacionaliniame parke netoli Sidnėjaus, lan
kydamas jį ne tik dieną, bet ir naktį.

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 Ako. 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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