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VILIOJAMI SOLIKAMSKAN
„Kviečia Solikamsko statybos“, lietuviai 

jaunuoliai, studentai — tik vykite ten į dar
bus ir džiaukitės gyvenimu — kviečia Ura
lo statybos tresto komjaunimo sekretorius 
V. Panomariovas („Komj. Tiesa“, rugp. 4 
d.). Tai vėl tie patys darbai Urale, ties Ka
mos upe, kur, anot Panomariovo, „sraunioji 
kalnų gražuolė Višera pasiveja Kamą“. 
Ten, girdi, gimsta valia, ryžtas, vyrišku
mas. ..

Okup. Lietuvos jaunimas vis gausiau ve
žamas į statybos ir kitus darbus Sovietijo- 
je. Jie viliojami, nes tas pats Panomario
vas skelbia, kad „atvykusieji į statybas ap
rūpinami puikiai įrengtais bendrabučiais, 
neturintieji specialybės ją gali įsigyti per 
tris mėnesius... Kultūros namai, kino teat
rai, paplūdimys, valčių stotis, sporto salės 
— tai poilsio vietos“...

Tik važiuok ir džiaukis... Kaip jau įpras
ta komunistų žargone, lietuviai viliojami... 
romantikos nuotaikomis. Juk štai ir Pano
mariovas šit kaip kreipiasi į lietuvius — 
■merginas ir vaikinus: „Jeigu jūs mylite sta
tybas, tankų kedrų mišką ir mėgstate ro
mantiką, atvažiuokite į Solikamską. Jūsų 
rankos visada laukiamos“.

Viena neabejotina — lietuvių darbininkų 
rankos ir... prakaitas tikrai laukiami ir Al-

PASA UJLYJE 
— „Izvestija“ rašo, kad Minske išaiškinti 

du sukčiai, kurie dirbo laidojimo biure ir 
ėmė kyšius iš norinčių gauti geresnius Skly
pelius artimiesiems palaidoti.

— Belfasto (Šiaurės Airija) elektros sto
ties įstaigoje sprogo bomba, 1 žuvo, 35 su
žeisti.

— Kariuomenei betvarkant Rytų Pakis
taną, žuvo 30 žurnalistų, suimta ir laikoma 
kalėjimuose 40.

' — Rodezijoje vyksta pirmoji visiškai 
slapta afrikiečio byla, pirmoji tokia, kad 
net teisiamojo pavardė neišduodama.

— Per šių metų pirmuosius 6 mėnesius 
nusikaltimų skaičius Britanijos sostinėje 
Londone padidėjo 4 procentais — tokių, 
kur panaudojama prievarta.

— Prez. Nixono jauniausioji duktė Eisen- 
howeriene toliau nebemokytojaus, nes krū
va 'knygų užkrito ant jos kojos ir sutraiškė 
vieną pirštą.

— „Bonner Rundschau“ pakartoja kai 
.kuriuos skelbimus, kurie buvo išspausdinti 
prieš 25 metus: už pirmarūšę 4 mėn. am
žiaus ožkytę nori gauti vyrišką kostiumą ar 
medžiagą su priedais; 6 nosinės ir špulikė 
siūlų keičiama į 20 stiklinių džiamo; ąžuo
linis pratęsiamas stalas keičiamas į 2 poras 
,(40 nr.) moteriškų batų.

— Olandijos vyriausybė pradžiai nutarė 
paskirti 10 mil. gilderių (1.165.000 svarų) 
■ekonominę krizę išgyvenantiems savo kraš
to laikraščiams.

— Mokydamosios gražiai sugyventi, Ry
tų ir Vakarų Vokietijos pasikeitė savo ka
lėjimuose laikomais viena kitos šnipais (V. 
Vokietija grąžino Rytų seseriai 10 šnipų, 
kurių vieni jau buvo ilgiau sėdėję kalėji
muose, o kiti dar nebuvę nė teisiami, ir 6 
paleido, dovanoję bausmę, ir tie pasirinko 
gyventi buržuazinius Vakarus, o Rytų Vo
kietija grąžino 6, kurie Rytų Vokietijoje 
buvo nuteisti iki gyvos galvos).

— Peterborough mieste (Britanija) be
darbiai sudaro 10 procentų dirbančiųjų, ir 
kai buvo paskelbta laikraštyje, kad paieš
komas šoferis sunkvežimiui vairuoti su 15 
svarų atlyginimo, atsiliepė 300 kandidatų.

— Sov. Sąjunga pradėjo Vakarų Europo
je pardavinėti iš Sudano pirktąją medvilnę 
10 procentų pigiau negu rinkos kaina.

— Šūkis Londono restorano lange: „Jei 
nori valgyti namie virtą valgį, sėdėk na
mie“.

■—■ Amerikos cigarus rūkančiųjų vyrų są
junga, kuri skelbėsi kaip vyriškumo saugo
toja, nubalsavo priimti ir moteris.

— 1970 m. JAV buvo įvykdyta 15.810 nu
žudymų (maždaug vienas kas pusė valan
dos).

— Į Linosą (Sicilija, Italija) ištremtieji 
19 asmenų, įtariamų priklausant Mafijai, 
suorganizavo bado streiką.

— Reikjaviko, Islandijos sostinės, savi
valdybė, remdamasi senu 1924 m. įstatymu, 
uždraudė mieste laikyti šunis, kurių ten esą 
apie 500, tai kai kurie savininkai kol kas 
juos slapsto, o kai kurie su visais šunimis 
iSskubėjo iš miesto.

— Amsterdame, širdies smūgį gavusi, mi
rė 80 m. amžiaus „skraidanti senelė“ ame
rikietė Sara Krasnoff, kuri per pastaruo
sius 5 mėnesius išleido daugiau kaip 62 
tūkst. svarų, skraidydama su 14 m. 'amžiaus 
savo vaikaičiu tarp Kennedžio aerodromo 
New Yorke ir Amsterdamo (per tą laiką ji 
160 kartų perskrido Atlantą, viešbutyje 
prie Amsterdamo pailsėdama, o iš Kenne
džio aerodromo net neišeidama).

— Pornografinės medžiagos (filmų, kny
gų) JAV kasmet parduodama apie už 84 
mil. svarų.

tajuje, ir Urale, ir Sibire, ir kitur vykdo
mose statybose. Ar lietuvius traukia Uralo 
romantika? Į tai atsako lietuvių studentų 
įspūdžiai Vilniaus spaudoje, kur jie pakan
kamai ryškiai papasakojo apie „romantiš
kąjį“ purvyną, nesibaigiančius lietus ir lie
tuvių apgyvendinimą su Udmurtijos ar 
Mardovijos studentais. Tai yra tikrovė, ir ji 
lietuvių jaunimui gerai žinoma. (Atseit, ru
sai lietuvius tremia Sibiran. — Eltos Red.).

(ELTA)

AUTOMOBILIŲ GAMYKLOS DARBUOSE

Ties Karnos upe, netoli Naberežnije Čel- 
ny miesto, automobilių gamyklos statybos 
darbuose pilna jaunimo iš įvairių Sovietų 
Sąjungos užkampių. Liepos mėn. pabaigo
je ten dirbo 2.800 jaunuolių, ir jų tarpe bu
vo ir Lietuvos studentų. Savo įspūdžiuose 
(„Komj. Tiesa“, rugp. 4 d.) jie pasakoja 
esą nusivylę, nes tikėjosi gyventi studentų 
miestely. Vieninteliai lietuvių kaimynai — 
Udmurtijos studentai iš Ižev-ko. Lietuv.a. 
keikiasi, nes, esą, „lietus ir lietus, net ir vie
tiniai (gyventojai neprisimena tokių orų“. 
Lietuviams teko draugauti su Iževsko stu
dentais. Už trijų kilometrų gyvena Mardo
vijos, Kaliningrado studentai, toliau — at
vykę iš Latvijos, Kazanės, Leningrado, Bar- 
naulo. Pačiam Naberežnije Čelny įsikūrę, 
aišku, Maskvos ar Omsko studentai.

Vaizdas, lietui lyjant: „atlekia Danutė, 
lietpalty susigūžusi. Tai mūsų maitintoja, 
vyr. virėja. — Na, berniukai, arbatos. Ir 
ta arbata — pirma mūsų mergaičių produk
cija, kvapni, saldi“. Tačiau... tų jaunuolių 
darbas ties Karnos upe neatrodo esąs sal
dus... (ELTA)

NUOTAIKOS BALTIJOS KRAŠTUOSE

„The Telegram“ dienraštis Toronte, Ka
nadoje, liepos 19 d. išsispausdino platų 
straipsnį „Liūdniausias iš visų klausimų“.

Autorius Peter Worthington plačiau ap
tarė Latvijos dabartinę padėtį, kuri, ypač 
išeivijoje gyvenančių latvių tarpe, kelianti 
nepaprastą rūpestį. Nurodoma į tautinių 
nuotaikų apraiškas Latvijoje ir ypač Mask
vos pastangas kolonizuoti kraštą. Pagal lat- 
vius-išeivius tai esąs žingsnis sužlugdyti vi
sų trijų kraštų tautines nuotaikas. Auto
rius dar nurodo į aštrias, prieš rusus nu
kreiptas, nuotaikas Baltijos valstybėse. (E)

PRIMENAMAS PIRČIUPIS

Vilniuje leidžiamasis „Švyturio“ žurnalas 
12 nr. paskyrė du puslapius Pirčiupio tra
gedijai, 1944 m. birželio 3 d. vokiečiams 
sudeginus 119 gyventojų. Dabar pranešta, 
kad, archyvuose suradus naujų duomenų 
bei foto nuotraukų, patirta žudikų nauji 
vardai bei pavardės. Paskelbtos jų pareiš
kimų fotokopijos.

Šių dienų Lietuvoje visa kaltė dėl Pir
čiupio tragedijos verčiama vokiečiams ir 
lietuviams „fašistams“. Iš tikrųjų sovietų 
desantininkai buvo nusprendę Pirčiupį su
naikinti vokiečių rankomis. (ELTA)

Pamatams vieta paruosta
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

BENDRABUČIO STATYBA PRADĖTA

Biurokratinis malūnas mala lėtai. Kai 
buvo statomi klasių namai, pasiruošimas i 
užtruko ketverius metus, o pati statyba at
likta per dvejus metus. Panašiai vyksta ir 
su bendrabučiu. Niekas neabejoja, kad jo 
reikia, apsilankę Vokietijos ministerijų at
stovai ragina dėti visas pastangas statybai 
tuoj pradėti, tačiau, kai susiduriama su 
konkrečiais sprendimais, tai vis iškyla ko
kių nors vilkinimo priežasčių. Iki šios va
saros vis nepasisekdavo išeiti iš popierinio 
planavimo būsenos. Paskutinės kliūtys, ne- 
leidusios pradėti darbų š. m. gegužės mėne
sį, buvo ne lietuviuose, o Vokietijos ūkio 
politikoje. Dėl ūkio konjunktūros pertem
pimo buvo įšaldytos ir Vasario 16 gimnazi
jos bendrabučio statybai skirtosios lėšos. 
Rugpiūčio pradžioje įvyko staigi permaina. 
Gauti raštiški pranešimai, kad paskirtieji 
DM 400.000 netrukus gali būti išmokėti. Ne
paisant, kad tai įvyko pačiame atostogų vi
duryje, greitai imtasi žygių, ir rugpiūčio 
12 d. jau iškasta statybos duobė pamatams 
Tai atliko 8591 LS lietuvių kuopos vyrai iš 
Schwetzingeno JAV-bių armijos mašino
mis. Leidimus išrūpino tos kuopos vadas 
LS majoras Jonas K. Valiūnas, pats Kura- 
torijos narys ir Vokietijos LB valdybos pir-, 
mininkas. Tuo būdu sutaupoma nemaža 
suma pinigų. Rugpiūčio 14 d. prie statybos 
vietos buvo atlaikytos koncelebracinės mi
šios, pirmoj eilėj, tiesa, skirtos užbaigti 
vaikų vasaros stovyklai, bet kartu ir pra
šant Dievo palaimos pradėtiesiems dar

„CATHOLIC STANDARD“ STRAIPSNIAI
„Catholic Standard“ savaitraštis Vašing

tone š. m. rugp. 19 d. laidoje paskelbė net 
du straipsnius bei komentarus apie S. Ku
dirkos bylą ir apie katalikų padėtį okup. 
Lietuvoje. Pirmame puslapyje savaitraštis, 
prisiminęs rugp. 7 d. straipsnius apie Simo 
Kudirkos bylą, nurodė, kad Simas buvęs 
nuoširdus katalikas, kad jis laukęs mirties 
bausmės ir kad tuo atveju prašęs leisti at
vykti katalikų kunigui. Laikraštis dar pa
žymėjo, kad JAV katalikų organizacija 
imigracijos bei pabėgėlių reikalams, drauge 
su kitomis religinio pobūdžio organizacijo
mis, ryšium su prieglobsčio teisės nedavi
mu Kudirkai, buvo pasiuntusios protestus 
prezidentui R. Nixonui.

„Cath. Standard“ kitam straipsniui pa
teikė antraštę: „Lietuva — katalikų tvirto
vė“. Savaitraštis pacitavo Londono „The 
Times“, pagal kurį Lietuva, o ypač jos sos
tinė — Vilnius lieka katalikybės tvirtove 
Sovietų Sąjungoje. Laikraštis plačiau pa
minėjo Eltos neseniai paskelbtus „The Ti
mes“ atstovo Maskvoje David Bonavia įspū
džius, jam Vilniuje apsilankius. (ELTA)

KLAIPĖDOS DIVIZIJA
P. F et, on is, sovietinės artilerijos genero

las majoras, š. m, „Komunisto“ žurnalo Nr. 
6 rašo apie 29-jo Lietuviško teritorinio šau
lių korpuso, 16-sios Raudonosios Vėliavos 
Lietuviškosios Klaipėdos šaulių divizijos ir 
kt. dalinių kovą su Vokietijos kariuomene 
1944-1945 m. (29-jį šaulių korpusą sovietai 
sudarė 1940 m. iš Lietuvos kariuomenės, — 
Eltos Red.).

Pirmuoju divizijos vadu buvo paskirtas 
gen. majoras F. Baltušis-Žemaitis, komisa
ru — J. Macijauskas, politinio sk. viršinin
ku —2 papulkininkis M. ŠumauSkas, štabo 
viršininku — pik. V. Motieka.

Iš lietuvių karių korpuso likučių sufor
muota 16-ji šaulių divizija užėmė Klaipėdą 
ir dėl to buvo pavadinta Klaipėdos divizi
ja.

Šių metų pradžioje Dov Levin Hebrajų 
Universitete Jeruzalėje gavo doktoratą. Jis 
parašė disertaciją tema: „Lietuvos žydų da
lyvavimas Antrajame pasauliniame kare“. 
Savo disertacijos santrauką dr. Levin pri
siuntė Vlikui, iš kurio jis buvo gavęs me
džiagos disertacijai rašyti. Levin rašo, kad 
šioje divizijoje lietuviai daugiausia sudarę 
aukščiausią divizijos vadovybę ir artilerijos 
pulką, bet žemesnio rango vadovybę ir 3- 
čią batalijoną sudarė rusai. Apskritai 
imant, diviziją sudarė žydai. Todėl praktiš
kai ji buvo vadinama: „Žydų divizija, lie
tuviais dekoruota“.

Tarp kareivių ir žemesnio laipsnio vadų 
žydų kalba buvusi bendrinė divizijos kal
ba.

Toliau gen. Petronis rašo, kad, divizijai 
pasiekus Lietuvą, į ją labai daug stoję lie
tuvių „savanorių“. O kai buvo paskelbta 
mobilizacija, tai į sovietų armiją buvę 
įjungta daugiau kaip 108 tūkstančiai Lie
tuvos piliečių. (Kiek jų grįžo iš armijos? 
Tai žiaurus genocidas. — Eltos Red.). (E)

TREČIAS VIZITAS
Jėzuitų ordino atstovas kun. Arrupė iš

skrido į Maskvą.
Jis yra trečiasis Romos katalikų atsto

vas, kuris lankosi Sov. Sąjungoje, megzda- 
mas ryšius tarp Vatikano ir Kremliaus 
pastaraisiais metais.

bams. Pagrindinis celebransas statybos va
jaus vedėjas tėv. Alfonsas Bernatonis pa
brėžė, kad esanti graži simbolika, kai sta
tybos darbai pradedami akivaizdoje jau- 

įnučių lietuviukų iš įvairių Europos kraštų. 
Jie kada nors čia gyvens ir auklėsis lietu
viškoje dvasioje.

Mūro darbus pradės firma Roth nuo rug
sėjo 1 d. Tikimasi, kad mergaitėms skirtoji 
bendrabučio dalis bus per vienerius metus 
užbaigta, ir nuo 1972/73 mokslo metų pra
džios jos galės persikelti į naująjį bendra
butį. Aišku, tuoj seks tolimesni darbai, ku
rių finansavimui lėšų dar nėra. Lietuviško
ji visuomenė prašoma, nepaisant didėjan
čių ūkinių sunkenybių, ir toliau skirti sa
vąją dalį Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio statybai, o su Vokietijos įstaigomis teks 
tęsti toliau pokalbį finansų reikalais. Kai 
kam nedavusios ramybės mintys, kad, kei
čiantis Vokietijos (politikai Rytų atžvilgiu, 
gali liautis parama lietuvių kultūriniams 
uždaviniams, neatrodo, kad būtų pagrįstos. 
Žinoma, ateitis nėra visai aiški, ir prana
šauti būtų netikslinga. Tačiau viena aišku, 
kad Vasario 16 gimnazijai bus vilčių būti 
remiamai, jei ji pati savyje bus gyvybinga 
ir pajėgi atlikti savo uždavinius.

Vasario 16 gimnazija 1971/72 mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 6 d. su padidėjusiu 

^moksleivių skaičiumi. Iš JAV įstojo 9, iš 
Vokietijos 13 naujų mokinių, o viena mer
gaitė atvyko iš Kolumbijos, tiesa, ne kaip 
pilnateisė gimnazistė, o tik kaip laisva klau
sytoja, norinti sutvirtėti lietuvių kalboje.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

VISAI NESUPRANTAMA
Daugeliui JAV dienraščių paskelbus 

smulkius duomenis apie Simo Kudirkos 
teismą Vilniuje, laikraščiuose pasirodė ir 
skaitytojų laiškų. Tai buvo atgarsis į įsidė
mėtinus Kudirkos pareiškimus. „The Wash
ington Post“, rugp. 7 d. išspausdinęs platų 
A. Shuib straipsnį apie Kudirkos teismą, 
rugpiūčio 17 d. laiškų skyriuje paskelbė 
Stanley H. Bačkaičio, Great Falls, laišką. 
Eiačkaitis pažymėjo, kad dienraščio straips
nis apie Kudirkos teismą dar kartą išryški
no Baltijos kraštų likimą. Laiško autorius 
teigia: po 30 metų tų kraštų gyventojai ne
atsisakė kovos ir turi viltį sulaukti laisvės. 
Daugiau negu nuostabu stebėti vis dar švie
sias laisvės troškimo viltis po to, kai 40 
proc. tų kraštų gyventojų nužudyta ar iš
gabenta į Sibirą ir kai likusiai gyventojų 
daliai tenka pakelti smarkią komunistų 
propagandą ir 'be atodairos vykdomą tero
rą.

Bačkaitis toliau rašo, jog visai nesupran
tama, kaip pasaulio sąžinė gali abejingai 
žvelgti į Baltijos kraštų šauksmą ir rūpin
tis laisve kitų (kontinentų gyventojų, nie
kuomet neturėjusių savo tautų ar netrokš- 
tančių jas turėti. Laikas, kad laisvo apsi
sprendimo dėsnis būtų vienodai naudoja
mas visame pasauly.

Laiškas baigiamas tokiais žodžiais: „Bal
tijos tautos vėl įrodo trokštančios būti lais

SEPTYNIOS dienos
Vyriausybė vienose rankose

Pertvarkęs savo vyriausybę, Graikijos 
ministeris pirmininkas Papadopoulos per
ėmė dar krašto apsaugos, užsienio reikalų 
ir vyriausybinės politikos ministerijas.

Daugumas naujų ministerių yra valdi
ninkai specialistai-technokratai.

Izraelio atstovai Sov. Sąjungoje
šeši žymūs Izraelio atstovai nuvažiavo į 

Sov. Sąjungą (aiškintis dėl įtemptų santy
kių tarp abiejų kraštų. Juos pasikvietė so
vietinis taikos gynimo komitetas.

Ta grupė, be kita ko, tikisi aplankyti Ki
jevą, Vilnių ir Rygą.

Prezidentas pabėgo į Peru
Bolivijos prez. gen. Torres su 3 buvusiais 

ministeriais ir 20 kitų asmenų išskrido į Pe
ru, siūlydamas savo šalininkams taupyti jė
gas „būsimajai kovai prieš fašizmą“.

Bolivijoje valdžią perėmė pik. Banzero 
vyriausybė, laimėjusi sukilimą.

Be kita ko, buvęs prezidentas išvažiuoda
mas tvirtino, kad krašte dabar reikia lauk
ti „koncentracijos stovyklų, nužudymų, pa
slaptingų dingimi! ir neišaiškinamų užpuo
limų“.

Nuves į akligatvį
Buvęs „Pravdos“ korespondentas Londo

ne Olegas Orestovas rašo, kad konservato
rių valdomoji Anglija savo tikslų norinti 
atsiekti ardydama santykius su Sov. Sąjun
ga.

Esąs pavojus, kad ji -atsidursianti politi
niame akligatvyje.

Išvalytas čen Pota
„Išvalytas“ Kinijos ketvirtasis pagal 

aukštį vadas Čen Pota, kuris, be kita ko, 
redagavo marksistinį žurnalą „Raudonąją 
vėjlavą“ ir buvo Mao Cetungo patarėjas 
marksistiniais klausimais.

Manoma, kod jis yra armijos auka. Bet 
pradžią jam išvalyti davusi jo pavaduoto
ja kultūrinės revoliucijos vadų gretose po
nia čiang Čing, Mao Cetungo žmona, kuri, 
puldama jį, parašiusi: „'Draugas Čen Pota 
yra mažas mažutėlis eilinis žmogutis. Pa
gal tai išeitų, kad aš dar mažesnė esu“.

Li Tešengo pažadas
„Prašau draugus rumunus būti tikrus, 

kad, kaip ir praeityje, kinų tauta ir liau
dies išlaisvinimo (armija bus šalia jūsų ir 
ryžtingai parems jus kovoje už rumunų tė
vynę prieš imperialistinių pajėgų grėsmę, 
kad būtų išlaikyta tautinė nepriklausomy
bė ir valstybinis suverenumas“, pareiškė 
savo kalboje gen. Li Tešengas, dabar Ru
munijoje viešinčios Kinijos misijos atsto
vas.

Gadafio linija aiški
Libijos prez. pik. Gadafis pasakė, kad 

Rusija, kaip ir Kinija, yra draugiški kraš
tai, bet kišimasis į vidaus reikalus yra at
metamas tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų.

Mes esame prieš komunizmą, sakė jis, o 
komunizmas yra prieš muzulmonų religiją.

Pasikėsinimas prieš prezidentą
Karininkas kėsinosi į Irako prezidentą 

Bakrą. Dvi kulkos pataikiusios — viena į 
ranką, kita į petį. 

vomis, ir jos vertos laisvės. JAV turi mo
ralinę teisę iškelti Rytų Europos laisvės 
klausimą aplamai ir Baltijos valstybių ypa
tingai. Tai 1940 metais buvo iškilmingai 
pažadėta prezidento Roosevelto. J. Tautų 
Charta garantavo laisvo apsisprendimo tei
sę. 30 metų praslinkus, Baltijos tautos te
belaukia. Turiu viltį, kad jos neveltui lau
kia, ir viliuos, kad dar ne vėlu“. (ELTA)

BALTIJOS KRAŠTŲ ŽYDAI

Pagal 1970 m. gyventojų surašymo duo
menis, žydų gyventojų Baltijos valstybėse 
skaičius 1969 m. pabaigoje buvo toks: 37.000 
žydų gyveno Latvijoje, 24.000 LietuvojeTr 
5.300 Estijoje. Latvijos žydai, 35.000, dau
giausia tebegyvena Rygoje. (ELTA)

J. RAGAUSKO KNYGA

Okup. Lietuvoje tebeleidžiami mirusio 
kunigo J. Ragausko raštai. Neseniai net 
10.000 egz. tiražu išleista trečioji J. Ragaus
ko knyga „Anuo metu...“, kurioje autorius, 
esą, demaskuoja „stebuklus“. Tai knyga, 
kuri, aišku, bus naudojama ateistinei pro
pagandai. (ELTA)

Nuolankumas ir paklusnumas
Dėl susitarimo Berlyno reikalu Rytų Vo

kietijos „Neues Deutschland“, be kita ko, 
rašo:

„Štai kas šiandien pasakytina-: Vokietijos 
Demokratinė Respublika ir toliau laikysis 
teigiamai, kad būtų sėkmingai privestas iki 
galo reikšmingasis darbas sumažinti įtam
pą“.

Hanojaus — Maskvos ryšiai
Žinios, kad Kinija ir JAV ruošiasi suar

tėti, šiaurės Vietname priimamos kaip iš
davimas.

Dėl to, Maskvos pasitenkinimui, šiaurės 
Vietnamas ieško glaudesnių santykių su 
Sov. Sąjunga, kuri ir šiaip remia jį. Suar
tėjimas leistų Sov. Sąjungai labiau įsitvir
tinti pietryčių Azijoje.

Turi būti šįmet!
Egipto prez. Sadatas pareiškė, kad jis 

duodąs JA Valstybėms dar vieną progą su
tvarkyti reikalus su Izraeliu.

Bet ginčas turįs būti išspręstas šiais me
tais taikiu būdu ar karu.

Nutarta susitikti
Airijos respublikos min. pirm. Lynchas 

atvažiavo tartis su Britanijos min. pirm. 
Heathu.

Svarbiausias pasitarimo klausimas — 
šiaurinė Airija (Ulsteris), kur vis tebe
vyksta riaušės ir žudymai.

Dabar šiaurinėje Airijoje teroro veiks
mais reiškiasi IRA organizacija.

Abi pusės žada laikytis
Politiniame žurnale „Raudonoji Vėliava“ 

išspausdintame straipsnyje Kinija tvirtina, 
kad suartėjimas su JAV ir busimasis prez. 
Nixono vizitas nereiškia susilpninimo ko
vos prieš imperializmą. Proletariato kovoje 
prieš savo priešą esanti reikalinga lanksti 
taktika. Imperializmas taip pat keičiąs tak
tiką.

JAV valstybės sekretorius Rogers iš savo 
pusės pareiškė, kad Amerika nelaužys jo
kių pažadų ir nestatys į pavojų nei savo, 
nei savo sąjungininkų esminių interesų san
tykiuose su Kinija.

Kinija Sudanui
Kinija pranešė Sudanui, kad ji yra pasi

ruošusi padvigubinti prekybą, idant nebū
tų nuostolių dėl kivirčo su Sov. Sąjunga.

Kinija jau yra davusi Sudanui 15 mil. 
svarų paskolos.
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— VIENA PASAULYJE SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Šiais laukais nemaža rašoma apie žmo
gaus vienišumą, apie jo išsijungimą iš ben. 
druomenės ir jos reikalų. Tai klausimas, 
kurį studijuoja sociologai, į kurį ieško atsa
kymų filosofai ir kuriam tvarkyti norėtų 
gerų receptų ar bent pamokslų surasti mo
ralistai. Reiškinys nesveikas, kiek jis susi
jęs su visuomenių ar bendruomenių byrė
jimu. ir irimu, bet jis per daug sudėtingas, 
kad būtų tuoj pat galima pritaikyti kokius 
nors receptus, išduoti buteliuką valerijonų 
ir pagydyti. Ne, valerijonai per silpnas 
vaistas. Net ir LSD, kaip žinome, neįveikia 
pagydyti, gal tik pastiprina ligą.

Stebėdami gyvenimą ir jo linkmes, rašy
tojai taip pat judina tą vienišumo ar suvie- 
nišėjimo temą. Net ir lietuvių rašytojai vis 
dažniau 'krypsta į tą temą. Lietuviams sve
tur, žinoma, tasai vieniSumas galėtų būti 
net pagrindinė tema, nes jų kasdienybė su 
ja susijusi. Lenciūgėliai, galima sakyti, jau 
seniai atšokti, daugumas užsidarė už ketu
rių sienų, ir vis stiprėja paranojiški reiški
niai, kai žmonės šitaip uždarai susikuria 
savo pasaulius ir su tais vaizduotės sukur
taisiais pasauliais retkarčiais susiduria vie
ni su kitais.

Danutės Brazytės - Eindokienės romane 
Viena pasaulyje (išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoje 1971 m., 241 psl., kai
na. 5 dol.), ne, paranojiškumo nematyti. Čia 
ir vienišumas reiškiasi ne dėl paties vieni- 
šumo. Lietuvaitė Vita išvažiuoja iš tėvų na
mų į didmiestį, nes nori susikurti sau gyve
nimą, šio to pasiekti, šio to išmokti — spe
cialybę įsigyti. Ji yra viena iš tų dabar 
daugelio jaunuolių, kurie ir duoną sau už
sidirba ir mdkosi, taigi nelengvą naštų tu
ri pakelti. Bet ji kartu ir vienišėja. Ryšiai 
su toli gyvenančiais savaisiais apsineša dul
kėmis, ir tam yra kitų priežasčių, ne vien 
tik nuotoliai kalti. Tie ryšiai jau ir namie 
buvo aptrupėję, ypač kai brolis vedė ir ji 
negalėjo suteikti su broliene. Ji gyveno iš 
pradžių su žydaite, kurios problemas imasi 
spręti. Lietuvių ji, galima sakyti, nesusitin
ka. Bėda, tur būt, yra dar ir ta, kad ji gal 
daugiau teoretiškai bejaučia, jog yra lietu
vė.

Nuo namų ją tolina ir darbas — nakti
niame restorane katytės pareigos. Išlikda
ma morališkai stipri, nepasiduodama jo
kioms pagundoms, laikydamasi teikiame 
darbe vien dėl pinigo, 'kuris užtikrina pa

KLAUSYK, VITULE!
(iš knygos „Viena pasaulyje“)

Čemodanas paliko tuščias. Vita kiūtino po 
kambarius, ašarų sudrėkintu veidu, išsitaršiusiais 
plaukais. Ne, ji viena neiškęs. Gali iš proto išsi
kraustyti!

— Velniop visa savigarba! — sušuko ieškoda
ma Toniaus numerio. — Reikia, kad jis būtų čia su 
manimi.

DANUTĖ BRAZYTĖ-B1NDOK1ENĖ

Tonius mokėjo gerbti ir mylėti motiną. Dėl jos 
ramybės pametė mylėtą mergaitę. Jis nepašieps Vi
tos ir tikrai sugebės paguosti.

Telefoną atsakė jis pats, ir už tai Vita minti
mis pasiuntė karštą padėkos maldą.

— Toniau? Vėl aš! Atleisk, kad trukdau, ir 
malonėk išklausyti, — pradžioje dar mėgino ieškoti 
tinkamesnių žodžių, bet pagaliau pasidavė jausmo 
stiprumui ir pravirko. — Atvažiuok, Toniau, pra
šau. Mama beveik miršta, aš turiu išskristi namo...

Buvo labai svarbu viską pasakyti vienu atsi
kvėpimu, kad jis neatsisakytų, priežasties svarbu
mo nežinodamas.

— Aš tuojau, Vitule, — supratęs užtikrino. — 
Ar nori, kad aš skrisčiau kartu?

Jis neklausinėjo ir nedelsė. Buvo visai natūra
lu, kad Tonius taip atsakytų.

— Ne, bet į aerodromą palydėk- Aš viena ne
galiu.

Vitai buvo net keista, kokia bejėgė staiga pa
sidarė.

Pakabinus telefoną, pajuto žymiai ramiau. To- 
niumi galima pasitikėti. Tur būt, dėl to visuomet 
kreipiasi į jį, bėdai ištikus. Aišku, Tomo pareiga 
būtų rūpintis būsimos žmonos skausmais ir džiaugs
mais, tačiau Vita sužadėtinį buvo visai pamiršusi.

Netvirtais žingsniais nutrepsėjo į miegamąjį, 
kur tebevėpsojo tuščias lagaminas. Pasilenkusi pa
žvelgė į veidrodį ir prikando lūpą.

— Kažin, ar pažintų mama pamačiusi? Aš, tur 
būt, labai pasikeitusi.

Vita gailiai nusišypsojo.
— Mamai nesvarbu išvaizda. Nenustebtų ir 

dvi galvas ant pečių pastebėjusi. Širdis jai svarbu. 
Ji jautė, kad širdyje vyko sukrečianti permaina.

Beveik pati nesijausdama, suėmė sužieduotu
vių žiedą ir pamažu nusmaukė nuo piršto. Deiman
tinė akutė blykstelėjo lempos šviesoje, lyg pašaipi 
šypsena. Vita valandėlę žiūrėjo į žiedą, lyg pirmą

kartą matydama. Jis buvo brangus, nes deimantas 
beveik padengė piršto viršų. Abu su Tomu išsirin
ko prabangiausioje New Yorko krautuvėje. Vita 
šyptelėjo- Vargiai kada turės tokį papuošalą.

— Negaila, — garsiai ištarė, įmesdama žiedą 
į stalčių.

Ant spintelės stovėjo Tomo fotografija, ir 
linksmos akys žvelgė priekaištu.

— Sudiev, Tomai, atleisk man, — pasakė ir 
atsargiai paguldė nuotrauką šalia žiedo. — Matai, 
aš vis dėlto nesu nei savarankiška, nei paklydusi. 
Atrodo, kad per visus persikraustymus iš vienos 
valstybės į kitą, iš vienokio gyvenimo į kitokį, ma
no brendimo laikotarpis truputį pavėlavo. Dar tik 
dabar pradedu suprasti, ką reiškia pareigos, kas 
svarbiausia yra gyvenime. Negaliu tave savo bren
dimo problemomis apkrauti, Tomai. Pabaigsiu 
užaugti viena.

Ji tvirtai uždarė stalčių ir išėjo iš miegamojo.
— Gal bus brolis grįžęs iš ligoninės, — vėl pa

galvojo. Buvo svarbu judėti, planuoti, ką nors kon
kretaus daryti.

Šį kartą tikrai jis pats atsiliepė.
— Algi? čia Vita, — tarė į juodo ragelio sky

lutes. — Iš New Yorko.
— A, Pabėgėlis Rapsiukas atsišaukė! — be

veik pašaipiai nusistebėjo brolis. —Vadinas, dar 
šiame pasaulyje. Mes seniai manėme, kad kur į kitą 
planetą persikėlei-

— Algi, nejuokauk!
— Juokauti šiuo metu tikrai neima noras, Vi

ta.
— Galėsi vėliau iškeikti, jeigu tau būtinai rei

kės. Dabar atsakyk į mano klausimus, prašau...
— Klausyk! — trumpai sutiko brolis. Jo bal

sas buvo nenuoširdus, beveik šaltas, ir Vita visai pa
simetė. — Gal nori su -tėte kalbėti? Jis truputį pri
gulė, bet galiu pašaukti.

— Ne, geriau su tavimi. Aš gavau telegramą... 
Kas yra mamai, Algi?

— Blogai, Vita, — brolio balsas sušvelnėjo, 
pasidarė beveik gailus. —Vėžys.

— Viešpatie! Argi nieko daryti negalima? Ar
gi negalima ją išgelbėti?

— Dar nežinom. Jeigu yra kiek vilties, paaiš
kės po operacijos.

— Negailėkit -pinigų, — karštai sušuko sesuo. 
—Aš duosiu! Suraskit geriausius gydytojus!

— Savo motina mes galime pasirūpinti. Ačiū.
Algirdo žodžiuose nuaidėjo šiurkštus išdidu

mais.
— Suprantu, — nuolankiai tarė Vita. Jo kal

tinti neturėjo teisės. — Kada operacija?
— Poryt. Norėjo rytoj rytą daryti, bet jos šir

dis silpna, išvargusi. Leidžia vaistus, kad truputį 
atsigautų.

— Tai mano nedėkingumais bus jos vargšę šir
dį susilpninęs, — graudžiai pamanė Vita ir vėl pra
bilo: — Ar anksčiau neapsižiūrėjote, kad serga? 
Juk vėžys taip staigiai neatsiranda-

— Sirginėjo jalu senokai. Kas gali žinoti, kada 
prasidėjo? Motina nepratusi skųstis. Ji jau sena.

Paskutiniai brolio žodžiai nuskambėjo keistai. 
Motina sena? Argi ir ji keičiasi, sensta, silpnėja? 
Buvo taip sunku įsivaizduoti. Atminimuose mama 
tebebuvo labai judri, besišypsanti, jauna.

-— Klausyk, Vitule! — kitame vielos gale stai
ga prabilo jau nebe kaltintojas, o brolis. Toks susi
rūpinęs, pavargęs ir mielas. Juk jiedu, nežiūrint vi
sų amžiaus ir gyvenimo skirtumų, tos pačios moti
nos vaikai. Kodėl negali pasidalyti bendru skaus
mu? — Sugrįžk, sese, namo. Tavo pasirodymas bus 
geriausi vaistai mamai. Kiek ji prisimeldė, prisirū
pino, kai santykius su namais nutraukei. Nežinau, 
aįr kūną ėdantį vėžį gydytojai pašalins, bet tu gali 
sustabdyti rūpestį ir skausmą, kuris ėda mamos sie
lą, lyg pikčiausias vėžys. Mes juk nesikišame į tavo 
gyvenimą, jeigu nenori. Nieko iš tavęs neprašome. 
Esi užaugusi, tvarkykis, kaip išmanai. Tik šį kartą 
pabūk dar sesuo, pabūk duktė.

Brolis -nutilo, lyg išsisėmęs po tokių žodžių 
prasiveržimo.

Vita daugiau nebesigėdino ašarų ir balsu užsi- 
kūkčiojo į jo ausį.

— Algi! Algeli, pasakyk mamai, kad aš pake
liui namo...

Po kek laiko subirzgė durų skambutis- Vita 
krūptelėjo lyg pabusdama. Ji neatsiminė, kad buvo 
pakabinusi telefoną ir atsiklaupusi ant kilimo. Ar 
ji meldėsi klūpodama?

— Tonius, —sušnabždėjo atsistodama. — Aš, 
tur būt, atrodau baisiai!

Ji beveik nusišypsojo, sugavusi tokią keistą 
mintį, tačiau -nepakėlė rankos verksmui nuo veido 
nubraukti, nesuglostė išsitaršiusių plaukų. Toniui 
nebus svarbi jos išvaizda, nęs atskuba į pagalbą 
kaip draugas, kaip artimas asmuo. Gal būt, arti
miausias iš visų.

Vita pažvelgė į dešiniosios rankos bevardį 
pirštą, kur net žiedo nuspausta žymė buvo išnykusi.

— Mamai patiks, kai papasakosiu apie Tonių, 
— pagalvojo, eidama atidaryti durų. Tai ne svetim
tautis Tomas, apie kurį vis gėdijosi pranešti. Kad 
tik mama palaiuktų. Kad tik palauktų, jos sugrįž
tančios namo...

Tarpduryje stovėjo Tonius. Jo veidas buvo ku
pinas rūpesčio ir užuojautos, o rankos išsitiesė į ją, 
atverdamos saugų glėbį. Vita, net nepagalvojusi, 
žengė žingsnį į priekį ir atsidūrė jaukiame tų ratu
kų rate.

togų gyvenimą ir visišką materialinę ne
priklausomybę, ji nedrįsta būti atvira mo
tinai ir dėl to nesistengia su ja palaikyti 
dažnesni ryšį. Be kita ko, ir ištekėti ji ruo
šiasi už amerikiečio gydytojo, kurį mėgsta 
ir kuris yra turtingas ir galės jai užtikrinti 
patogų gyvenimą.

Skaitytojas gal ir turės šiek tiek dides
nės bėdos, jei norės atsakyti, dėl ko Vita 
yra viena ir vieniša. Eet jeigu jis turės bė
dos, tai gal ir gerai, nes tai reikš, kad rašy
tojai pasisekė savo heroję padaryti sudė
tingesnę, o ne tokią, kuri iš karto permato
ma ir suprantama. Žmogus nėra toks pa
prastas ir lygus kaip lenta. Ji atvažiavo į 
didmiestį, kur buvo sąlygos mokytis ir, tur 
būt, lengviau gauti tinkamą darbą. Bet, kai 
tik ji atvažiuoja, tuojau matome, kad tai 
savaranki mergina. Kai žydaitė Sara, su 
kuria ji ruošiasi apsigyventi tame pat kam
baryje, susijaudinusi apkabina ją, ji piktai 
atstumia ją ir dar prideda: „Niekuomet 
taip nedaryk!“ Ne, Vita nėra antisemite, ji 
tik turi aiškius savo elgsenos įstatymus ir, 
kaip pati sakosi, būdo keistumus. Tasai 
atkaklus būdas ją ir veda per romaną maž
daug tiesiai, be kokių nors nukrypimų, su 
retomis ašaromis, tik vienu atveju šiek tiek 
savo vienišumu dalijusis su audros atblokš
ta žuvėdra, lyg kokiu simboliu.

Savo lietuviškumo klausimus Vita gal 
aiškiausiai išnagrinėja su lietuviu Toniu. 
'kurtį laiką žydaitės Saros kavalierium. Abu 
jie maždaug vienodi — nei lietuviai, nei 
amerikiečiai, nuo vienos tautybės beveik 
atkritę, o prie kitos kaip reikiant neprita- 
pę.

Grįžimas į lietuvius, bent į ryšius su jais, 
atrodo, prasideda, kai mieste lietuviai su
ruošia koncertą. Koncertas ir visa jo ap
linka patinka dabar jau Vitos sužadėtiniui 
gydytojui Tomui, kurio draugas yra lietu
vis gydytojas Lapenas. Visti tų ryšių ir su
sitikimų paseka bus ta, 'kad Vita jau sukurs 
drabužių projektą lietuvių spektaklio pa
statymui New Yorke. J romano pabaigą 
mirtinai suserga jos motina, ir brolis tele
fonu jai teškia priekaištą: mes nesikišame 
į tavo gyvenimą, tik šįkart pabūk dar se
suo, pabūk duktė. Gal būt, dėl to, kai atei
na jos į aerodromą išlydėti Tonius, ji auto
matiškai puola jam į glėbį. Ar tas puolimas 
į glėbį reiškia išsiskyrimą su dr. Tomu ir 

grįžimą į lietuvybę, autorė, matyt, palieka 
spręsti skaitytojui.

Turint galvoje, kad dabar svetur nema
žas procentas išleidžiamųjų romanų pasi
rodo visiškai neapdoroti, lyg kokia žaliava, 
iš 'kurios gal prisėdus dar ir būtų galima šį 
tą padaryti, D. Brazytės-Bindokienės dar
bas vertintinas teigiamai ir iš formalinio 
požiūrio. Tiesa, kam didesnis reiklumas įsi
gėręs į kraują, suras ydų. Man, pavyzdžiui, 
daug kur užkliuvo jos dialogas. Jei galvo
tum, kad dialogas yra skirtas tik paįvai
rinti romanui, tai būtų kitas reikalas. Ge
rame romane dialogas turėtų būti galimai 
prasmingesnis. „Viena pasaulyje“ romane 
esama nemaža puslapių, kur dialogas dau
giau vien tuščios frazės, kokiomis kalba 
flirtininkai. O čia gi ne flirtininkų romanas.

Skaitytojas užkliūna ir už visokių ne vie
toje surašytų kablelių (kaip „laką ant, gra
žiai nusmailintų, nagų“) arba štai tokių sa
kinių: „O už visą nakties vargą ir pažemi
nimą buvo atlyginama geroka suma pini
gų, kuri kartu su faktu, kad svečių elgesys 
buvo be jokių išimčių suvaržytas, padėjo 
Vitai pasilikti naujame darbe“. Žinoma, ši 
pastaroji yda nėra būdinga vien Brazytei- 
Bindokienei: šitaip nerūpestingai išleidžia
mos į viešumą beveik visos mūsų knygos...

K. Abr.

BEDIEVIS AR SUDIEVIS

„Europos Lietuvyje“ buvo išspausdintas 
k-un. K. Senkaus laiškas, kuriame jis tvir
tino, kad Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės statutas yra bedieviškas.

Pasisakydamas dėl to laiško „Dirvoje“ 
(VII. 2) Liudas Vysmantas, be kita ko. ra
šo ir šitaip:

„Mums atrodo, kad VLB statutas nėra 
bedieviškas, o tik vykdo Dievo įsakymą: 
Neminėk Dievo vardo be reikalo. Lietu
vių 'bendruomenė yra ne religinė, o visų 
lietuvių socialinė ir kultūrinė organizacija. 
Taigi ir Dievo vardo minėjimas čia nėra 
būtinas. Kas yra bedievis ir kas yra „sudie- 
vis“, nustatys ne kun. Senkus, bet pats Po
nais Dievas. Ir funkcionierius ir dar kito
kius fariziejus Jis nustatys...“

BAKALAURO DARBAS APIE LIETUVOS 
ARCHITEKTŪRĄ

C.hicagietė Viktorija Kašubaitė baigė ar
chitektūros ir meno istorijos studijas ir ga
vo bakalauro laipsnį.

Jos diplominis darbas: Lietuvos barako 
architektūra.

KOMANDOS LAIMĖJIMAS

,,Darbininlkas“ rašo, kad Chieagos ko
manda Lithuanica tapo Šiaurės ir Kanados 
futbolo meisteriu.

Ši komanda New Yorko Lietuvių Atletų 
klubo komandos lemtingose rungtynėse ne
nugalėjo.

PREZIDENTO SVEIKINIMAS

Prezidentas Nixonas, nors ir pavėluotai, 
pasveikino IV Dainų šventę.

Rašoma, kad prezidentas sveikina visus 
susirinkusius nepriklausomybės dieną į dai
nų šventę. Taip pat prezidentas dėkoja lie
tuvių kilmės amerikiečiams už jų didelį 
įnašą Amerikos kraštui.

RYŠYS SU BRAŽINSKAIS

Lietuvos Generalinio konsulo A. Simučio 
iniciatyva Bražinskams į Turkiją buvo nu
siųsta žurnalistės Em. Čekienės knyga „Kad 
ji būtų gyva“.

Bražinskai atsiuntė padėkos laišką ir ra
šo, kad per tą knygą jie susipažino su lie
tuvių išeivijos veikla.

Laiške jie dėkoja ir advokatei dr. E. Ar- 
monienei ir visiems lietuviams už pastan
gas ir paramą jų byloje.

PRITRŪKO PINIGŲ NAUJAM NUMERIUI

„Vienybė“ (New Yorke), kuri leidžiama 
kas dvi savaitės, liepos 9 d. laidoje paaiški
no, kad pritrūko 500 dol. spaustuvei ir paš
tui apmokėti ir dėl to laikraštis nebegali 
išeiti.

Prenumeratoriai laikraščiui esą skolingi 
15 -tūkst. dolerių.

Kol ją redagavo Juozas Tysliava, „Vie
nybė“ buvo populiarus laikraštis. Po jo mir
ties pasikeitė politinė laikraščio linija, ir jis 
neteko populiarumo.

„Vienybės“ savininkai yra poeto našlė 
V. Tysliavienė ir sūnus J. N. Tysliava.

R. SPALIS GRAIKUON IR KITUR
Halifaxe gyvenantis rašytojas Romual

das Spalis išvyko -į studijinę kelionę po 
Graikiją ir kitus 'kraštus.

DALYVAVO IR LIETUVAITĖS
„Mažosios Europos“ parade Clevelande 

(JAV) dalyvavo ir tautiniais rūbais apsi
rengusios lietuvaitės, susėdusios tautinėmis 
vėliavomis ir užrašais išpuoštame automo
bilyje su užrašu „Cleveland Lithuanian 
Centennial 1871-1971“.

KNYGŲ APŽVALGOS VAKARAS
New Jersey (JAV) rašytojų grupė, vado

vaujama Prano Naujokaičio, suruošė pasta
rųjų metų išeivijoje išleistų knygų apžval
gos vakarą.

Tą paprotį New Jersey rašytojai vykdo 
jau keleri metai iš eilės.

MAGISTRĖ PUTVYTĖ
Šaulių Sąjungos kūrėjo Vlado Putvins- 

kio-Putvio duktė Emilija Brown universi
tete (JAV) gavo 'slavų kalbų magistro 
laipsnį.

GIMTADIENIS

Rugsėjo Aštuntoji diena mums, lietu
viams, yra ne eilinė diena. Ją prisiminus, 
daug gražių ir malonių vaizdų pabunda 
mūsų atmintyje.

Toji diena yra Mergelės Marijos gimimo 
bažnytinė šventė. Prisiminimas -— garsūs 
Šiluvos atlaidai.

Toji diena yra mūsų tautinė šventė. Pri
siminimas — didingi ir spalvingi kariuome
nės ir visų organizacijų paradai.

žodžiu, tai buvo diena, kuri gaivino ir 
kėlė mūsų dvasinius ir tautinius jausmus.

•••
Ką toji diena mums sako šiandien?
Marijos gimimo šventė Vakarų Europos 

-kraštuose nėra taip iškilmingai švenčiama 
bažnyčiose ir mūsų neįpareigoja eiti bažny
čion. Ji yra darbo diena.

Toji diena nebepripildo mūsų ausų or
kestrų maršais ir jaunų žygiuojančių gre
tų dainomis. Lietuva pavergta, išniekinta, 
suvaržyta. Jokios laisvės nei religiniams, 
nei tautiniams jausmams pasireikšti. Lie
tuva su savo ištikimais vaikais gali tik ken
tėti, dejuoti ir verkti.

Nepaisant to, Marijos gimtadienis — 
Rugsėjo Aštuntoji — pasilieka mūsų ypa
tinga šventė.

Mergelė Marija, iš pradžių niekam neži
noma, tampa Dievo Motina, o šiandien iš
aukštinta, -kaip Pasaulio Valdovė.

***
Mūsų -gimtasis kraštas, nors plotu ma

žas, turėjo ypatingą privilegiją vadintis 
Marijos Žeme. Lietuvos žmonės rodė ypa
tingą pamaldumą ir prisirišimą prie Mer
gelės Marijos. Į Šiluvą ir Žemaičių Kalvari
ją suplaukdavo tokios tikinčiųjų minios, 
kokių nematydavo jokios kitos bažnytinės 
a-r tautinės šventės. Ir tai-p buvo kasmet.

Tad savaime kyla klausimas: kas atsiti
ko, kad ta Marijos Žemė pakliuvo į tokių 
žaurių, nužmogėjusių -bedievių rankas? Kas 
pasidarė, kad Marija leido savo žemę ap
lieti -nekaltu Tėvynę mylinčių žmonių krau
ju, motinų ašaromis ir visų skausmu?

Marija turėjo sūnų, Jėzų Kristų, kuris 
tik -gera visiems darė, bet turėjo baigti sa
vo gyvenimą -gėdos mirtimi ant kryžiaus, 
prieš tai iškentėjęs žmogaus protui neaprė
piamus skausmus. Jos sūnus turėjo nuplau
ti žmonijos nuodėmes ir parodyti naują ke
lią į išganymą — Dievo karalystę. Tikinčių
jų kančios yra tęsimas žmonijos atpirkimo 
darbo.

Tad Marija ir leido, kad ir jos Žemė — 
Lietuva savo sūnų ir dukterų krauju, kan
čiomis ir ašaromis nuplautų kaltes tų, ku
rie Dievą ir Mariją garbino tik lūpomis, 
-bet ne širdimi, kurie Lietuvos laisvę išnau
dojo tik savo patogumams ir kitų skriau
dimui.

Mums atsidūrus tremtyje, -kai kurie mū
sų politiniai vadai patarė mums neprisi
minti to, kas -buvo praeityje. Kokia baisi 
'klaida! Tik rūpestingai padaryta sąžinės są
skaita to, kas padaryta, gali mums akis ati
daryti. kad tokių pat klaidų nekartotume 
ateityje.

Tad Marijos -gimtadienis — Rugsėjo Aš
tuntoji turi mums likti dvasinio ir tautinio 
susikaupimo diena giliau pažvelgti į savo 
sąžinės gelmes: jei -mes vaikai Marijos Že
mės, ar mūsų gyvenimas -buvo ir yra, kaip 
Marijos vaikų? Toji diena teesie mūsų dva
sinio atgimimo diena. Maironio žodžiai te
sudaro pradžią mūsų susikaupimo ir mūsų 
maldos:

— Marija, Marija, palengvink vergiją, 
išgelbėk nuo priešo baisaus!

— Marija, maldų neatmesk! Nupuolan
čius stiprink ir vesk!

A. J. S. .įfe
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SKILTIS BE VARDO
Tuir būt, ir jums yra savo gyvenime tekę 

susidurti su tokiu keistu patyrimu: žmogus 
žinomas, bet nepažįstamas, ir iš tų žinių 
apie jį susidarai sau jo paveikslą. Susiti
kęs su juo pamatai, kad jis yra visiškai ki
toks, negu tavo susikurtasis paveikslas.

Man taip yra atsitikę su garsiuoju Čilės 
poetu Pablu Neruda. Kai sakau „garsiuo
ju“, tai turiu galvoje, kad jo poezija yra 
verčiama į daugelį kalbų ir kad Sov. Są
junga yra apdovanojusi jį premijomis.

Mano ligšiolinė pažintis su juo buvo la
bai ribota, tik atsitiktinė. Žiupsnelis žinių 
iš šen, žiupsnelis iš ten ir tasai nedidelis jo 
poezijos rinkinėlis „Let the rail splitter 
awake and other poems", kuris Collet's Hol
dings buvo išleistas Londone 1950 m. Tą 
rinkinėlį pasklaidęs, visada gali suprasti, 
kodėl tas poetas toks gerbiamas ir mylimas 
Sov. Sąjungos oficialiųjų sluoksnių. Neruda 
yra komunistas, vienu metu labai gaudytas 
savo krašte, o kitu metu — ambasadorius, 
senatorius, žodžiu, figūra.

Man atrodė, kad to vieno rinkinuko už
tenka pažinčiai su Pablu Neruda. Juk tame 
rinkinuke išspausdintame jo pasisakyme 
jau, rodos, yra pakankamai tirštų dažų jo 
paveikslui. Vakarietiškąją kultūrą jis ten 
laiko nuodais: Kafka ir Rilke, sako, domisi 
vien snobai. Be kita ko, tame savo credo jis 
pažodžiui ir taip išsireiškia: „Kad Fadeje- 
vas savo kalboje Vroclavo kongrese sakė, 
kad jei hienos galėtų naudotis plunksna ai 
rašomąja mašinėle, tai jos rašytų, kaip poe
tas T. S. Eliotas ar kaip romanistas Jeanas- 
Paulius Sartras, tai aš maniau, kad jis įžei
dė gyvulių karaliją. Aš netikiu, kad gyvu
liai, apdovanoti inteligencija ir sugebėjimu 
palaikyti bendravimą, skelbtų begėdišką 
naikinimo religiją ir nešvankias piktybes, 
kaip kad daro vadinamieji Vakari; kultūros 
„meistrai“.

Savo eilėraščiuose jis rašė:
„Aš kalbu į tave, Howarde Pastai. I tave, 

kuris esi įkalintas. Aš apkabinu tave, mano 
drauge; linkiu tau labo ryto, broli mano“.

Jis rašė:
„Trijuose senojo Kremliaus rūmų kam

bariuose gyvena žmogus, vardu Jozefas Sta
linas. Šviesa vėlai užgęsta jo kambaryje. 
Pasaulis ir jo kraštas neleidžia jam ilsėtis. 
Kiti herojai sukūrė kraštą, bet jis padėjo 
savąjį suprasti ir statyti ir ginti. Dėl to jis 
yra dalis savo neaprėpiamos žemės ir nega
li ilsėtis, nes jis nesiilsi“, ir t. t. Toliau jis 
rašo, kaip Čamberleno nutukinti vokiečiai 
užėjo, kaip Stalinas visais frontais pasitiko 
juos, kaip jo liaudies sūnūs, lyg koksai ura
ganas, nustūmė juos iki Berlyno, atnešda
mi plačią Rusijos taiką.

Jis rašė:
„Molotovas ir Voro'šilovas yra tenai, .aš 

juos matau su kitais, aukštaisiais genero
lais, tais atkakliaisiais. Stiprūs, kaip snie
go padengti ąžuolynai. Nė vienas jų neturi 
rūmų. Nė vienas jų neturi vergų pulkų. Nė 
vienas jų nepraturtėjo iš karų, pardavinė
dami kraują“.

Argi neaišku, kas yra Neruda? Visiškas 

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, mūsų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, V/2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

ir besąlyginis himnų giedotojas, komunis
tinis plakatininikas. Jeigu jis toks yra, tai 
ar jis dar gali ir kitoks būti?

O kai jis toks, tai suprantamos jam Sov. 
Sąjungos, taip sakant, pagarba ir meilė. 
Kur tu pasaulyje rasi kitą tokį garbintoją?

Tiesa, jo politinės poemos jau suspėjo 
pasenti ir pasmirsti. Ir Stalinas, ir Moloto
vas, ir Vorošilovas pasidarė net ir pačioje 
Sov. Sąjungoje abejotini. Jau senokai visas 
pasaulis žino, kad jie turėjo ne pulkus, bet 
ištisas armijas vergų ir kad tų vergų dar ir 
dabar yra. Kitais -atvejais irgi paseno Ne
rudos poezija. Pavyzdžiui, tasai amerikie
tis rašytojas komunistas Howardas Fastas, 
kurį Neruda sakėsi apglėbęs ir kurį vadi
no draugu ir broliu, dabar galėtų būti ap
šauktas jau nebe hiena, bet kažkuo baises
niu, nes jis pasitraukė iš komunistų ir pa
sidarė amerikietišku nacionalistu. Jo pasi
sakyme pagarbintasis žymus prancūzų ko
munistas Rogeris Garaudys išmestas iš par
tijos. Eiaisi-ai viskas pasikeitė!

Taigi, pasikeitė. Pasirodo, su tais viso
kiais pasikeitimais susijęs ir Pablo Neru
dos populiarumas. Sov. Sąjunga jį myli, 
kaip besąlyginį draugą, bet ir „Vagos“ lei
dykla Vilniuje jau bus giliai į -archyvą nu- 
kišusi visus jo himnus Stalinui. Dabar ji iš
leido L. Valbasio išverstą rinkinį „20 eilė
raščių -apie meilę ir viena nevilties daina“.

Šitas naujasis rinkinukas ir parodė man, 
k-ad yra dar ir kitas Neruda, visiškai ki
toks, tolimas tam stalinistui, tiesiog neat
pažįstamas.

„Moters kūnas — g. a rčiausios kalvos, 
šlaunys ba-Los!

Tu — lyg visas pasaulis alsidavimo 
minutėj, ■— 

dainuoja Neruda šio rinkinio pirmojo ei
lėraščio pirmosiose eilutėse. Taip, tai mei
lės -poemos.

Beit man tas rinkinukas yra visiškai nau
jas Nerudos portretas. Net stebiuos, k-ad 
žmogus gali turėti tokius du Skirtingus sa
vo portretus.

Benadas Vaitiekus

Į KITAS KALBAS

„Literatūra ir menas“ rašo, -kad estų žur
nalas „Looming“ išsispausdino Maironio 
„Jūratės ir Kastyčio“ vertimą, rusų „Zna- 
mia“ — pluoStą J. Degutytės eilėraščių ir 
V. Reimerio eilėraščių ciklą, latvių „Lite
ratūra un makalą“ — V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščių ciklą „Viršūnės ir gelmės“, ukrai
niečių „Ukraina“ — V. Žilinskaitės dvi hu
moreskas, rusų. „Družba narodov“ — M. 
Sluckio ir J. Mikelinsko straipsnius.

PANEVĖŽIO STIKLAS

Panevėžio stiklo fabrikas, didžiausias Pa
baltijyje, šiais metais jau pagaminęs apie 
3 mil. kvadratinių metrų stiklo langams ir 
vitrinoms ir 4,5 mil. stiklo -blokų.

Tai esą beveik ketvirtadaliu daugiau, ne
gu pernai per tą patį laiką.

KRŪMO ĮSTATYMAI
Savo gaiyoės viršūnę Bulgarija pasiekė 

X a. valdant chanui Krumui. Galingieji se
novės žmonės, tur būt, visi buvo žiaurūs. 
Nugalėjęs Bizantijos kariuomenę ir nuko
vęs mūšyje patį imperatorių Nikiforą, Krū
mas iš jo kaukolės pasidirbdino taurę. įdo
mūs jo trys pagrindiniai įstatymai:

Pirmas — prieš girtavimą: draudžiu so
dinti vynuogynus ir gaminti vyną, nes man 
reikia karių, o ne girtuoklių.

Antras — prieš vagystę: vagims sulaužy
ti abi kojas, o iš tų, kurie slepia vagis, at
imti visą turtą.

Trečias — prieš šmeižtą: šmeižikus ir 
pletkininkus nužudyti.

(iš Jaunimo Gretos)

KETURI BRUOŽAI
Vos tik kuris nors žmogus ima į rankas 

molio gabalą statulai lipdyti, teptuką ir da
žus paveikslui tapyti ar fotografijos apara
tą fotografuoti, kitam tuoj knieti paklausti: 
kodėl jis tai daro?

Psichologai teorijomis ir tyrinėjimais nu
statė, kad kūrybingiems žmonėms priklau
so šie keturi bruožai: atvirumas išorės pa
sauliui, atvirumas savo vidaus pasauliui, 
sudėtingų dalykų pomėgis ir polinkis būti 
lanksčiam.

Jei žmogus nebūtų pastabus išorės pasau
liui, jis neturėjo maisto lakiai vaizduotei. 
Jeigu jis nebūtų atviras, jautrus savo vi
diniams išgyvenimams, jis neturėtų jaus
mų veidrodžio, kuriame savaip atsispindė
tų išorės vaizdai ar kitaip suskambėtų nu
girsti garsai. Jeigu jis mėgtų sudėtingus 
ualykus, bet nebūtų lankstus, jis pasimestų 
.abu intuose. O jei ‘būtų lankstus, bet veng
tų sudėtingumo, jis nardytų lašuose, bet 
mums neatskleistų vandenyno grožio. Kū
rybos harmonijai reikalingi visi keturi: 
atvirumas išorei, atvirumas vidui, lankstu
mas ir sudėtingumo pomėgis.

Kęstutis Trimakas (iš pasakytos kalbos 
atidarant A. Kezio fotografijų parodą Chi- 
cagoje).

TRADICIJŲ JĖGA
Šiuolaikinė civilizacija labai lėtai skver

biasi į Peru aukštikalnių rajonus Andų kal
nuose. Nors praėjo daugiau kaip 400 metų, 
kai ispanai nukariavo inkus, tačiau šalies 
gilumoje vis dar gyvos ir saugomos kasdie
ninės senosios tradicijos. Tolimų kaimų in
dėnai ir dabar sveikinasi senovės inkų pa
pročiu: ama kelia, ama sua, ama liūlia, kas 
reiškia — netingėk, nevok, nemeluok. In
kai tinginystę laikė didžiausiu nusikaltimu, 
šią tiesą vyrai kalė moterims ištisus šimt
mečius, tad net dabar indėnės kaimuose 
vaikšto ristele ir nė minutei nesiskiria su 
rankdarbiais. Kur jos bebūtų kelionėje, 
kalbėdamosis ar ilsėdamosis po darbo, nie
kada nenustoja verpti siūlus, iš kurių vė
liau audžia nuostabių spalvų apsiaustus 
pončo.

Sikaitytoju taikiai
Iš TOLIMOS INDIJOS

Mielas Redaktoriau,
Rašau šį kantą iš Kopargaon (Indija). 

Tai 27 ‘tūkst. gyventojų miestas. Jis stovi 
ant šventos Godaveri upės 'kranto. Mieste 
dvi kolegijos, trys gimnazijos ir visa eilė 
mokyklų. Aplinkui mylios drėkinamų lau
kų, kur gražiai siūbuoja cukraus švendrės, 
■apelsinų, mango ir kitokie medžiai. Netoli 
yra cukraus fabrikas ir šiaip visokių dirb
tuvių, tarškančių, kalančių ar taisančių iš
klerusius sunkvežimius bei traktorius.

Apie dešimt mylių nuo čia yra Rahaita 
misijos stotis. Ten dirbdamas, maždaug 
prieš aštuonerius metus, nupirkau šiame 
mieste dešimt akrų žemės plotą, nė negal
vodamas, kad teks čia pačiam atsidurti. Da
bar čia jau nepriklausoma stotis, apie du 
tūkstančiai pakrikštytų žmonių ir apie 50 
kaimų bei vietovių, kuriuos reikia aptar
nauti.

Tai būtų gražus ir malonus darbas. Visa 
bėda, kad šioji sritis dėl blogų kelių buvo 
lyg kokiame užkampyje. Dvasiškai ji ir pa
siliko pakraštyje. O kai žmogus neturi inte
reso, tai sunku jį paveikti bei išjudinti. Va
kariečiai dažnai turi klaidingą nuomonę 
apie rytus. Iš tikrųjų žmonės čia yra mate- 
riališkesni kaip ipas jus. Taigi darbas bus 
vargingas, reikalaujantis nemaža kantry
bės. Be to, reikės kurti mokiniams bendra
butį (šiuo metu turiu čia tik septynis mo
kinius. nuo pradžios mokyklos iki kolegi
jos), seselėms židinį (pačių seselių dar ne
gavau), o vėliau ir bažnyčią ir t. t. Kol kas 
esu vienas, be kelių ‘katekistų, neturiu kitų 
pagalbininkų. Tai toks mano darbo rėmas.

Šiemet mūsų valstiją ištiko didelė nelai
mė. Apie du trečdalius palietė badas. O tai 
ypač mūsų maždaug 6.500 kv. mylių dydžio 
distrikte. Jau daugiau ‘kaip du mėnesius ne
turėjome lietaus, o visa tai monsuno metu, 
kada turėtų smarkiai lyti. Per tą laiką jau 
būtume turėję vieną derlių, o dabar nieko. 
Kadangi apie 80% žmonių dirba žemės 
ūkyje, visi dėl to kenčia. Daugelyje vietų 
žmonės tik kartą per dieną tegauna užval
gyti, o kitur gali būti ir prasčiau. Mano ra
jono didesnė pusė yra nedrėkinama. Be to. 
kainos irgi smarkiai pakilo.

Bado ir pasninko metai mums ne naujie
na, Tai pasitaiko įkas ketveri penkeri me
tai. Anksčiau sunkesni buvo 1966 metai. 
Bet šį kartą šioje valstijoje yra dar pras
čiau. Jau nuo 1952 metų tokio kieto badrne-

LIETUVOJE
UŽSIENIO LIETUVIAI VILNIAUS 

UNIVERSITETE

Vilniaus spauda paskelbė („Komj. Tie
sa“, liepos 24 d.), kad šį rudenį į Vilniaus 
universitetą pirmą kartą studijuoti atvyks 
grupė užsienio lietuvių. Jie mokysis medi
cinos, ekonomikos ir kt. specialybių. (E)

V. MIKĖNUI PIRMOJI VIETA

Liubline, Lenkijoje, liepos mėn. vyko 
tarptautinis šachmatų festivalis, kuriame 
dalyvavo Europos čempionai ir kiti pajė- 
gūs šachmatininkai. Sovietų Sąjungai atsto
vavo nusipelnęs sporto meistras, dar prieš
kariniais metais pasižymėjęs šachmatinin
kas Vladas Mikėnas. Jis surinko 8,5 taško 
iš 13 galimų ir užėmė pirmąją vietą. Apie 
tai liepos 24 d. paskelbė Vilniaus „Komj. 
Tiesos“ laikraštis. (ELTA)

BEBRAI ŠIRVENOJE

širvenos ežere netoli Biržų įsiveisė dido
kas skaičius bebrų, kurie iš jaunų drebulių 
pasistatė namelius ir gyvena nekliudomi, 
kaip rašo „Tėvynė“.

KAMA IR PANEVĖŽYS

Prie Karnos sovietai stato didelį sunkve
žimių fabriką, kuriam autdkompresoriai 
bus gaminami Panevėžyje.

ANTYS DIDINA PROCENTUS

Kazlų Rūdos žuvininkystės ūkis, kaip 
„Tiesa“ rašo, augina ir paukščius.

Per 7 mėnesius mėsos kombinatui ūkis 
pristatė 1.012 centnerių antienos. Mėsos 
pardavimo valstybei planas esąs įvykdytas 
net 213 procentų.

šiemet to ūkio paukštininkai išauginsią 
70.000 ančių ir realizuosią 1.400 cnt. mėsos. 
Per penkmetį paukštienos gamyba padidė
sianti dvigubai, ir pelnas iš jos sudarysiąs 
apie 300 tūkst. rublių.

BULGARŲ BALETAS

Vilniaus Akademiniame operos ir baleto 
teatre turėjo pasirodymus Bulgarijos bale
to trupė „Arabeska“, kuri yra pasirodžiusi 
daugelyje kraštų ir dalyvavusi tarptauti
niuose festivaliuose.

BULVIŲ DERLIUS VILNIJOJE

Vilniaus rajono „Naujo gyvenimo“ 
kolūkyje, kaip rašo „Tiesa“, išaugintas ge
ras ankstyvųjų bulvių derlius •— prikasama 
po 19-20 tonų iš hektaro.

Geras derlius esąs ir kituose rajonuose.

čio čia nebuvo. Gerai dar, kad kitose vals
tijose yra geriau, bet kai žmonės neturi 
darbo ir Ikitų išteklių, tai itikrai prasta. Visa 
■tai labai pasunkina ir mūsų darbą. Val
džia pradėjo visą eilę viešųjų darbų, bet ne 
visi prie jų pritenka, ir jų neužtenka.

Man asmeniškai einasi gerai. Oras čia ge
ras, o Dievas sveikatos nepagailėjo, tai, ro
dos, nieko daugiau r.ė nereiktų. Prašyčiau 
tik savo maldomis ir aukomis pastūmėti 
mūsų darbą šioje misijoje.

Rev. Donatus Slapšys, S. J.

KUR CENTRAS?

Europos Lietuvio 28 nr. tautietis S. 
Kasparas labai susirūpinęs aimanuoja dėl 
centro ir jaunimo. Jei jau, pagal S. K., L. 
Namai, Sodyba, lietuvių klubai ir kiti lietu
vių susibūrimai nėra lietuvių centrai, tai 
kur tie tikrieji centrai yra? S. K. nenurodo.

S. K. klausia: ar J. š. žino, kas yra „hi
piai“? Mano atsakymas: hipis nešioja ilgus 
plaukus, susivėlusius į kaltūnus, barzda ir 
ūsai susivėlę; rūbai nukabinėti visokiais pa. 
veikslais ir dzinguliukais. Tik neimk į gal
vą, kad jų rūbai vienodi — hipiai uniformų 
neturi, jie velkasi, įkas ką nutverdamas. 
Miega parkuose ar lūšnose, žodžiu, ten, kur 
nereikia nuomos mokėti.

Tamstą, mielas tautieti S. K„ aš pažįstu 
iš matymo ir veiklos. Deriniesi jaunimui 
vadovauti, bet patsai visai nepanašus į jau
nimą. Nepanašus nei į hinius. ir aš nežinau, 
kur galėčiau tamstą priskirti. Gal tik prie 
tų, kur visada kelia riaušes ir nė vienu nė
ra patenkinti.

Sakai, kad aš nebepajėgiu žingsniuoti. 
Teisybė tai teisybė, bet aš ir sėdėdamas ma
tau, kuris iš jaunųjų panašus į hipius ir kur 
yra tikrai puikus mūsų tautos atžalynas. 
Kanadiečiai pasirodė Londone, ir ne aš vie
nas džiaugiaus iki ašarų, matydamas tokį 
puikų jaunimą. Nė vieno iš jų nemačiau, 
kad būtų panašus į hipius.

Jaunimą atstumti nuo bendro kelio, ne
prileisti prie veiklos, kad ir kaip norėtų se
niai, jokiu būdu nepajėgs. Čia tamsta, S. K., 
darai klaidą.

Baigdamas noriu užtikrinti, kad baruose 
ar minėjimuose visuomet buvo ir bus „kau
šų“. Nespinkime, būkime mandagūs, pakel
kime ir pastatykime, kur jis turėtų būti. 
Toks darbas prilygs Lietuvos atstatymui.

J. šateikis

BEVEIK PO 49 CENTNERIUS
Jurbarko rajono Mičiurino medelyno 

laukuose iš nupjautų 551 hektaro prikulta 
2.673 tonos grūdų, taigi vidutiniškai po 48,5 
centnerio iš hektaro.

OBUOLIAI
Vilniaus konservų fabrikas pradėjo ga

minti penktąjį milijoną sąlyginių (?) inde
lių konservų iš šių metų obuolių derliaus.

Nuo sezono pradžios konservų ir vyno 
pramonė supirko apie 10 tūkstančių tomų 
obuolių.

BITININKAI KONGRESE
Į dvidešimt trečiąjį tarptautinį bitininkų 

kongresą Maskvoje iš Lietuvos išvyko 10 
atstovi;, tarp jų žemės ūkio ministerio pa
vaduotojas V. Sankauskas ir kiti.

TRANZISTORIŲ EPIDEMIJA
„Tiesa“ rugpjūčio 27 d. be kita ko rašo:
„Kaip ir visas poilsio vietas, Lampėdžius 

kamuoja tranzistorių epidemija. Šimtai po
ilsiautojų, šimtai ir tranzistorių. Ir nors ne
mažai apie tai rašoma spaudoje, priimami 
nutarimai, saugantys tylą, bet didesnių pa
sikeitimų į gerą pusę nematyti. Tie, kurie 
trokšta tylos, būna smarkiai nuvilti“.

LIETAUS TRŪKSTA
Vilniaus orų biuro viršininkė Jadvyga 

Ralienė rugpjūčio. 27 d. „Tiesoje“ išspaus
dintąjį apžvalginį straipsnį apie orą prade
da šitaip:

„Jau antras mėnuo beveik kasdien sinop
tikai kartoja, kad lietaus nenumatoma. O 
lietaus taip reikia!.. Graudu žiūrėti į saus
ros susuktus medžių lapus, pageltusius bul
vių laukus, parudusią pievą. Nuseko van
duo upėse. Retai giedrame danguje pasiro
do debesėlis. Kartkartėmis vienur kitur 
šykščiai pakrapnoja, kažkur griaudėja, o 
kai ‘kur nuo sausros dega miškas“.

NAUJAS GARBĖS TITULAS
Buitinio aptarnavimo ministeriui Kaziui 

Plechavičiui ryšium su 50 metų sukaktim 
suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio bui
ties tarnybos darbuotojo garbės vardas.

NAUJOS MOKYKLOS
Vilniaus Lazdynuose pastatyta 1.280 vie

tų vidurinė mokykla. Tai būsianti trisde
šimt šeštoji mokykla mieste.

Naujos mokyklos atidaromos Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kapsu
ke (Marijampolėje ), Utenoje, Grigiškėse.

27 pradines mokyklas pastatė ar baigia 
statyti savo lėšomis kolūkiai.

RESTAURUOJAMAS PAŽAISLIO 
VIENUOLYNAS

Po ilgų tyrinėjimų pradėtas restauruoti 
Pažaislio vienuolynas.

Restauracijos projekto autorė yra archi
tektė Stefa čerškutė.

Pažaislio vienuolynas dabar yra M. K. 
Čiurlionio muziejaus filialas.

TAUTOS LAUKIA

Tarptautinės institucijos pradėjo domė
tis Volgos vokiečių ir Krymo totorių klausi, 
mu.

Karo metu abi tos tautybės buvo išga
bentos iš savo gyvenamųjų vietų. Iš tikrų
jų tada net 7 tautos buvo išgabentos į Azi
ją. ir nė viena jų nebuvo grąžintos atgal. 
Tiesa, 1957 m. buvo atstatytos 5 tautų tei
sės. 1964 m. politiškai buvo atleista Volgos 
vokiečiams, o 1967 m. Krymo totoriams, ta
čiau nė už vienos tų tautų reikalus nėra kas 
kovoja, kaip, pvz„ už žydų teises, ir jos ne
gali pajudėti iš savo gyvenamųjų vietų.

Svarbiausia kliūtis toms tautoms grįžti 
yra ta, kad jų vietoje jau gyvena kiti ir 
priešinasi jų grįžimui. Totorių vietas yra 
užėmę ukrainiečiai.

Leidimas grįžti toms tautoms į savo bu
vusias vietas nebūtų malonus ir vyriausy
bei. Tai reikštų, kad atskiros tautos nori 
sudaryti tautines respublikas, o tai reikštų 
kažkokį ryšį su nacionalizmu.

KUWAIT0 GEROVĖ

Kuwaitas teturi tik tris ketvirtadalius mi
lijono gyventojų, ibet maždaug visi jie ne
blogai gyvena. Tiesą sakant, milijonierių 
procentą pagal gyventojų skaičių jis turi 
patį didžiausią pasaulyje.

Piliečiai nemokamai naudojasi telefonais, 
nemokamai gydymu, nemokamai mokslu ir 
kitokiomis privilegijomis.

Visą tą turtą teikia naftos šaltiniai.

KO NEGALIMA PRAŠYTI
Renesanso laikų vokiečių poetas Johanas 

Stigelijus paskyrė karaliui Karoliui V spe
cialiai jam parašytą lotynų kalba poemą. 
Po kiek laiko poetas gavo iš dvaro vice
kanclerio tokį atsakymą:

— Poema patinka karaliui. Jūs galite 
prašyti, ko tik geidžiate — bus jums atly
ginta. Jei norite gauti kilniųjų luomo titu
lą, galėsite gauti; jei panorėsite, kad jūsų 
galvą papuoštų laurų vainikas, irgi bui 
įvykdyta pagal jūsų valią. Tačiau vieno tik 
neprašykite — pinigų. Negausite.
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Eurojtos Lietuvių Krouika
GIROS IR GRYBŲ BALIUS

Rugsėjo 11 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
boje (Headley Park, nr. Bordon, Hants) 
ruošiamas įdomus didžiulis

GIROS IR GRYBŲ BALIUS.
Pradžia 8 v. v., muzika bus iki 12 v. v.
Gros visų mėgstamoji kapela „Scene III' . 
Užkandžiai, gira ir įėjimas tik 75 penai.
Kviečiami visi ko gausiausiai dalyvauti, 

ir, jei kas pageidautų pernakvoti, kamba
rius bus galima gauti.

DĖL BENDRUOS SUVAŽIAVIMO

Apie dialyvavimą Anglijos Liet. Kat. Ben
drijos suvažiavime rugsėjo 11 d., 14 vai., 
ypač norintieji gauti nakvynę, praneša 
Liet. Židiniui, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham, NG2 6AH. Telef. ON02- 
85738.

SKAUTIŠKIEJI PUSLAPIAI IR PARAMA

Praeitą savaitę „Europos Lietuvis“ turė
jo dviejų puslapių „Skautiškuosius pusla
pius“.

Remdama skautiškąją veiklą, lėšų tiems 
puslapiams atspausdinti paskyrė Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovė.

DBLS Valdyba paskyrė skautų Rajonui 
50 svarų paramos.

STUDIJŲ SAVAITĖJE

18-toje Studijų Savaitėje Štutgarte, Vo
kietijoje, dalyvavo DBLB krašto valdybos 
sekretorius inž. R. Eiaublys.

■Ten jis turėjo pasikalbėjimų su Vokieti
jos krašto valdybos nariais ir kitais ten da
lyvavusiais Europos lietuviškosios visuo
menės darbuotojais.

JAUNIMO SĄSKRYDYJE

Liepos mėn. pabaigoje Vokietijos jauni
mo sąskrydyje dalyvavo DBLB Krašto val
dybos vicepirmininkas Kastytis Baublys. 
Ten jis skaitė paskaitą „Kodėl šiandien 
jaunuoliui verta būti lietuviu?“

Sąskrydyje buvo svarstoma, kaip geriau 
pasiruošti 1972 metų Jaunimo Kongresui 
JAV.

Ten jis susitiko su jaunimo atstovais iš 
Vokietijos, JAV, Kanados ir pasidalijo min
timis apie D. Britanijos lietuviškąjį jauni
mą ir išgirdo, kas kitur daroma.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Rugsėjo 11 d. iš Londono organizuojama 
etkškursija į Lietuvių Sodybą.

Kelionės kaina 75 -penai.
Bilietai Sodybos giros ir grybų baliui 75 

penai.
Autobusas nuo Lietuvių Bažnyčios Užva

žiuoja 6 vai. vakare, nuo Lietuvių Namų 
6.30 vai.

Užsisakyti: Baltic Stores, pas P. Mašalai- 
tį ar Lietuvių Namuose.

BUSIMOJI ANTANO BRAŽDŽIO 
PARODA

Skulptorius Antanas Braždys jau kuris 
laikas ruošiasi didelei savo darbų parodai 
Londone.

Tos parodos laikas artėja — ji bus už po
ros mėnesių. Skulptorius numato joje išsta
tyti 24 darbus.

Galimas dalykas, kad parodoje bus išsta
tytas ir tas didelis jo darbas, kuris buvo Ja
ponijoje ir puošė parodoje britų paviljoną.

DARIUS LAPINSKAS LONDONE

Judrusis kompozitorius Darius Lapinskas 
buvo iš JAV atvykęs į Vokietiją ir Stuttgar- 
te kartu su žmona paruošė pasakų ir dainų 
plokštelę lietuvių vaikams.

Abu Lapinskai, grįždami iš Vokietijos, 
daugiau kaip savaitę prabuvo Londone, su
sitikinėdami su lietuviais ir lankydami 
teatrus. Darių Lapinską ypač domino anglų 
avangardinis teatras.

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

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Jau prieš kiek laiko Vyties klube iš vi
sos plačios apylinkės buvo verbuojami ir 
apmokomi partizanai. Tai buvo daroma ne
visai slaptai, todėl dažnas išgirdęs klausda
vo: „Ar bus sukilimas? Ar Klubo valdžią 
versim?“

O štai atsakymas.
Rugsėjo 11 d„ šeštadienį, Vyties Klubo 

Valdyba rengia
Tautos Šventės Minėjimą

Church House salėje, North Parade, Brad
ford 1.

Bus DBLS pirmininko J. Alkio paskaita.
Meninėje dalyje: epizodas iš mūsų parti

zanų kovos — 3 paveikslų vaidinimas „Ne
vystantis vainikas“ ir dar muzikinis vaiz
delis „Ar atsimeni?“.

Šokiai, geram orkestrui grojant.
Baras ir užkandžiai.
Pradžia 6 vai.
Visus maloniai kviečia iš arti ir toli at

vykti ir praleisti vakarą patriotinėje ir 
Linksmoje nuotaikoje

Vyties Klubo Valdyba

EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, organizuojama 
ekskursija j Manchesterį, į Lietuvių.klubą.

Norintieji galės aplankyti zoologijos so
dą.

Kelionė veltui.
Norintieji prašomi užsirašyti klube iki 

rugsėjo 18 d.
Vyties Klubo Valdyba

GLOUCESTERYS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gloucesterio ir Stroudo lietuviai rugsėjo 
18 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, ukrainie
čių klubo salėje (37 Midland Road, Glou
cester) rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai DBLS 

pirm. J. Alkio paskaita, jaunimo deklama
cijos ir kita.

Po oficialiosios dalies bus šokiai, ku
riems bus grojama iki 11.30 vai. Veiks ba
ras su įvairiais gėrimais.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius su 
draugais ir pažįstamais prašome atsilanky
ti.

Rengėjai

DERBY
BENDRIJOS METINIS SUSIRINKIMAS

Po lietuviškų pamaldų, kurios įvyks 
Bridge Gate, Covent of Mercy, rugsėjo 19 
d„ 11 vai., kviečiamas Derby ir apylinkių 
liet. kat. parapijos arba bendrijos metinis 
susirinkimas praėjusių metų peržvalgai, ta
rybos arba komiteto rinkimui ir artimos at
eities veiklos klausimams spręsti.

Pamaldos ir susirinkimas vyks tautinės 
ir šiluvinės šventės ženkle.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.
Kapelionas ir Taryba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLB Derbio Lietuvių Klubas rugsėjo 18 
d., 7 vai. vak., Backet St. Sales Room pa
talpoje rengia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys J. Zokas.
Po oficialiosios dalies bus šokiai, loterija, 

ir veiks baras ligi 11 vai.
Visi vietos ir kitų kolonijų tautiečiai pra

šomi atsilankyti ir praleisti vakarų links
moje nuotaikoje.

Minėjimas bus pradedamas 7 vai.
D. L. Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į DERBĮ

Į rugsėjo 18 d. Derbyje ruošiamąjį Tau
tos šventės minėjimą Nottinghamo LAS 
Skyrius rengia

EKSKURSIJĄ.
Kaina 50 penų. Autobusas išvyks punk

tualiai 6 vai. vakare. Susirenkama prie 
Skils autobusų garažo (už Centrinio Ko
operatyvo).

Užsirašoma pas Valdybos narius.
Valdyba

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 laiką ji yra dar 
suorganizavusi

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

BERNIUKŲ STOVYKLA
Stovykla vyko Nottinghame, Jaunimo Ži

dinio patalpose. Stovyklos viršininkas bu
vo kun. dr. Steponas Matulis, MIC, jam 
talkininkavo kun. Aleksandras Geryba, 
Terensas Stewartas (London) ir šiai sto
vyklai specialiai iš Vokietijos pakviestas 
skautų vadovas Petras Veršelis (Huetten- 
feld).

Stovykla pradėta sekmadienį, rugpiūčio 
15 d., šv. mišiom. Popiet buvo suruošta iš
kyla į Stapleford liūtų parką ir į Belvoir 
pilį Rootlande. Pirmadienį buvo visos die
nos kelionė prie Dove upės, o antradienio 
priešpietis praleistas maudantis ir plaukio- 
janit irklinėmis valtimis Nottinghamo uni
versiteto parke. Po pietų buvo žaistas kri
ketas. Trečiadienį buvo išvyka į Cannock 
Chase mišką grybauti, po to praleistos ke
lios linksmos valandos Chasewater pasi
linksminimų parke. Ketvirtadienį stovyk
lautojai ir jų vadai aplankė Long Eaton 
„Carters“ (gėrimų gamyklą ir ten pat West 
Parką, šios dienos popietis buvo skirtas 
įvairiems sportiškiems žaidimams. Penk
tadienį kelionė buvo pradėta Mount St. 
Bernard vienuolyno aplankymu, toliau va
žiuota į Beacon Hill kalnelį, ir pagaliau 
Bradgate Parke buvo apžiūrėti briedžiai. 
Popietis vėl praleistas žaidžiant kriketą, o 
vakare suruošta kelionė į Ilkestono anglies 
kasyklą, šeštadienio rytą aplankytas Wol- 
laton Parkas Nottinghame ir įdomusis jo 
gamtos muziejus. Popiet vaikai maudėsi.

Rytą vaikai kasdien turėjo atlikti mankš
tą, kurią pravesdavo P. Veršelis, po to bu
vo galima dalyvauti šv. mišiose, priešpiet ir 
popiet, o kantais net visą dieną, buvo ruo
šiamos įvairios .kelionės. Vakare vaikai ga
lėjo pažaisti, o po vakarinės arbatėlės bu
vo mokytasi dainų ir giesmių, be to, kelis 
kartus buvo rodyti filmai, o diena būdavo 
baigiama vakarine maldele.

Sekmadienio šv. mišias atnašavo ir labai 
įspūdingą pamokslą pasakė kun. A. Gery
ba. Jis ypač atkreipė tėvų dėmesį į tai, kad 
jie savo vaikams daugiau mandagumo jaus
mo įdiegtų ir kad visur ir visada savo vai
kais rūpintųsi. Taip pat reikia paminėti, 
kad per šias šv. mišias Zita Popikaitė (Der
by) pirmą kartą grojo pamaldoms vargo
nais.

Po Iš v. mišių buvo suruošta programa vi
suomenei ir tėveliams. Į ją atsilankė dau
giau kaip šimtas tautiečių. P. Veršeliui va
dovaujant, berniukai pasirodymus pradėjo 
daina „Leiskit į tėvynę“, vargonais palydė
jo Romas Puodžiūnas (Stoke-on-Trent). Po 
to Z. Popikaitė pagriežė „Noriu miego“ ir 
„Kai aš griebiau lankoj šieną“. Berniukai 
padainavo „Augo sode (klevelis“, Loreta 
Penminaitė (Nottingham) solo padainavo 
„Sveika Marija“ ir vėl berniukai „Tarp pu
rienų“. T. Stewartui vedant, buvo sudai
nuota angliška daina „When I was cold“. 
Artūras Timmensas (Coventry) deklamavo 
eilėraštį „Ten gintarėliai“, ir Z. Popikaitė 
vargonais pagrojo „Motulė mane barė“ ir 
„Ar atsimeni auštantį rytą?“ Tuos gražius 
pasirodymus sekė skautiškos dainos „Siun
tė mane motinėlė“ pagal naująją melodiją 
ir „Nusileido saulužėlė“. P. Veršelis paskai
tė eilėraštį „Tėviškės namai“. Dainą „Lie
tuva brangi“ melodikais palydėjo Jonas Po- 
pika (Derby) ir Jonas Kirkelionis (Kette
ring). Irenai Bendikaitei (Derby) padekla
mavus „Baltiją“, visi dar sudainavo „Eisim, 
broleliai, namo, namo“.

P. Veršelio pasakojime apie lietuviškojo 
jaunimo Vokietijoje veiklą paaiškėjo, kad 
svarbiausias lietuvybės centras aname 
krašte yra Vasario 16 Gimnazija ir kad jo
je labai pasigendama mokinių iš Anglijos. 
Jei kas nors iš Anglijos lietuvių norėtų in- 
formuotis apie galimybes ir sąlygas leisti 
savo vaikus į vienintelę laisvojo pasaulio 
lietuvišką gimnaziją, terašo: Herrn Direk- 
tor V. Natkevičius, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, Romuva, Western. Germany. 
Toliau buvo pasakota apie jaunimo organi
zacijų veiklą. Galima buvo pastebėti, kad 
daugiausia veikia skautai ir skautės, ateiti
ninkai sendraugiai ir Jaunimo Sekcija.

Programa baigta Vido Puodžiūno (Sto
ke - on - Trent) išreikšta padėka visiems 
tiems, kurie kaip nors prisidėjo prie šios 
stovyklos, jam pritarė berniukai sušukdami 
ačiū, ačiū, ačiū, o Kazimieras Bivainis, 
DBLS Nottinghamo skyriaus ir parapijos 
komiteto pirmininkas, padėkojo Jaunimo 
Židiniui ir jo direktoriui kun. dr. St. Matu
liui, MIC, už kasmet suruošiamąsas stovyk
lėles. Paskutinį žodį tarė Židinio direkto
rius ir šios berniukų stovyklos viršininkas 
ir dėkojo visiems, o ypač Teofilei Bakaitie- 
nei už šeimininkavimą Židinyje ir dažną 
materialinį jo rėmimą.

Šis kuklus stovyklos uždarymas baigtas 
tautos himnu.

P. Veršelis

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.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 18 d. Manchesterio lietuvių Socia
linio klubo patalpose rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Paskaitą skaitys D. Damauskas.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome atvykti į minėjimą ir keletą valandų 
praleisti lietuvių klube, o vietos bus vi
siems, ir jauniems ir senesniems.

Pradžia 6 vai. po pietų.
Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Man didelė garbė ir džiaugsmas tarti 
nuoširdų ačiū pagerbusiems mane 65 metų 
sukakties proga: Manchesterio koord. ko
mitetui — už suruošimą šaunaus pobūvio ir 
vertingą padėkos paveikslą: p. p. Ivanaus
kams už paruošimą vaišių stalo; vietos or
ganizacijų pirmininkams p. p. Stankevičiui, 
Jaloveckui, Murauskui, Jakimavičiui, Ber
natavičiui, Dainauskienei, Purui už širdin
gus sveikinimus bei linkėjimus; mieliems 
ir garbingiems svečiams, gerb. kun. Kamai- 
čiui ir Putcei, Krašto (bendruomenės pirmi
ninkui Kasparui, rašyt. Spaliui, mokyto
jams Ignaičiui ir Banaičiui. DBLS Centro 
v-bos atstovui Jurui, Counsilor Leigh, — už 
dovanėles, iškėlimą ir išgyrimą mano lie
tuviškos veiklos; DBLS Centro v-bos pirm. 
Alkiui, skautininkui broliui Zinkui ir jo 
šeimai, p. p. Vilčinskams už jautrius svei
kinimus rašų; vietos skautų draugovei už 
tokią mielą dovaną; p. Motuzai už paruoš
tą meninei daliai kūrinėlį; visiems gausiai 
susirinkusiems sesėms-broliams manches- 
teriečiams — už dovanėles, asmeniškus 
sveikinimus, katutes, ilgiausius metus bei 
parodytą 'širdį!!!

Ypatinga padėka tenka p. p. Bernatavi
čiui, Jaloveckui už viso pobūvio paruošimą 
bei pravedimą!

Visa tai liks kaip vainikas iki mano mir
ties.

Su meile ir dėkingumu
Domas Dainauskas

VOKIETIJA
VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 

ESSLINGENE

Jaunimo namuose gražiai pravesta sto
vykla liepos 5 — liepos 26 d. d. Stovyklavo 
21 mergaitė ir 20 berniukų, visi iš šiaurinės 
Reino-Westfalijos krašto — Wuppertal, Ha
ag®, Duesburg, Koeln, Essen, Bielefeld, 
Bocholt, Muenster, E'urgsteinfurt.

Uoliausi stoyklos organizatoriai: V. Kur- 
gonas, liet, kapelionas K. Gulbinas, OFMC- 
ap„ ir visų reikalų vadovas V. Šimkevičius. 
Talkininkavo apylinkių valdybos. Finansi
nės paramos davė liet, šalpos organizacija 
— Balfas ir Arbeitssozialministerium Dues- 
seldorfe. Kelionę apmokėjo vaikų tėvai.

Lietuviškieji vestfaliečiai Neckaro apy
linkę stovyklauti pasirinko j au antrą kartą. 
Saulėtos dienos ir paįvairintos valandos vi
siems labai patiko. Sportui vadovavo S. Ja
sulaitis ir E. Pečiulaitis; jiedu savuosius 
puikiai paruošė, kad jie futbole laimėjo 
prieš Esslingeno jaunimo komandą, nors 
amžiumi yra gerokai jaunesni. Lituanisti
kos valandų vedėja Ž. Žilinskaitė sėkmin
gai mokė dainų, žaidimų ir kita. Virtuvės 
ir namų tvarkos reikalams vadovavo B. Bu- 
činskienė. Valgiu buvę visi patenkinti, taip 
pat ir darnia tvanka.

Stovyklauto jus aplankė kun. K. Senkus. 
Jie jam padainavo ir pagiedojo išmoktųjų 
dalykų, o jis palinkėjo gražios lietuviškos 
nuotaikos ir gero poilsio.

KITA VASAROS STOVYKLA VAIKAMS

Liepos 25 — rugp. 15 d. d. stovykla buvo 
pravesta Huettenfelde, kur dalyvavo 52 
vaikai iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitur. 
Ją organizavo VLB Krašto Valdyba, o jai 
vadovavo mokyt. Palavinskas, talkininkavo 
Baliuliai ir kiti.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Naujam bendrabučiui pamatai pradėti 
kasti rugpiūčio mėn. pirmoje pusėje. Nu
spręsta statyti šie tiek mažesni, negu pra
džioje buvo suplanuota, nes dabartinė vo
kiečių valdžia sumažino pažadėtąją finan
sinę paramą. Laukiama daugiau paramos iš 
mūsų tautiečių.

BAIGĖ GIMNAZIJĄ
Fellbache prie Stuttgarto vok. gimnazijo-

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 

je brandos egzaminus gerai išlaikė Sibilė 
Lencaitė. Ji toliau studijuosianti pedagogi
ką.

VYSKUPO VIZITAI

V. Europos lietuvių vyskupas dr. A. 
Deksnys, aplankęs Stuttgarte vykusią liet, 
studijų savaitę ir prie Švecingeno buvusią 
Skautų stovyklą, liepos 26 d. apsilankė 
Stuttgarte pas kun. K. Senkų. Po to jis, ly
dimas kun. K. Senkaus ir dr. J. Norkaičio, 
susitiko su Rotteniburgo vyskupijos valdy
toju vyskupu dr. C. J. Leiprecht. Pasikalbė
jimas buvo labai nuoširdus ir vyko lietu
viams palankia linkme.

D. LAPINSKO PLOKŠTELĖ

Muzikas ir kompozitorius Darius Lapins
kas iš Čikagos, JAV, kartu su savo žmona 
liepos mėn. antroje pusėje Liudvigsburge 
pas firmą Bauer įrekordavo muziką ir poe
ziją naujai plokštelei, skirtai vaikams. Ža
da ją išleisti dar šiais metais.

VIEŠNIA IŠ BELGIJOS

Viešnia iš Belgijos — B. Gailiūtė-Spies 
— liet, studijų savaitės proga buvo atva
žiavusi į Stutitgartą, kiek ilgiau viešėjo ir 
darbavosi šiame krašte. Studijuodama dai
navimą bei giedojimą, ji toliau didina savo 
nemažą repertuarą. Giedojo per pamaldas, 
užbaigiant studijų savaitę.

M. Lėmanienė, Cannstatt, dainininkei pa
dovanojo rūbą scenai ir linki, kad šitą rū
bą galėtų, sėkmingai dainuodama bei gie
dodama, galimai dažniau panaudoti.

ATOSTOGOS BUVO TRUMPOS

Į Lietuvą savo giminių aplankyti šią va
sarą vyko eilė tautiečių ir iš mūsų krašto, 
tarp kitų ir kun. K. Senkus, kuris Vilniuje 
viešėjo tik 5 dienas, o ne 14. kaip skelbė 
„Europos Lietuvis“ Nr. 26.

NAUJA VALDYBA

Rasttato apylinkės narių susirinkimas 
įyko liepos 2 d.

Išrinkta nauja valdyba. Jai pirmininkau
ja Viktoras Gustainis.

ALBUMAS

Vincukas su mama vario albumą.
— Mamyte, kas šis garbanotas ir lieknas 

dėdė?
— Tai tėvelis.
— Taip? O kas tada tas plikas ir storas, 

kuris gyvena su mumis?
Iš „Šluotos“

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugsėjo 12 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn. Tautos šventės pro
ga solo giedos Vida Gasperienė.

BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 26 d., 1 v.
NOTTINGHAME — rugsėjo 19 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE —rugsėjo 19 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Po pamaldų parapijiečių metinis; 
■susirinkimas gretimoje salėje, į kurį 
visi maloniai kviečiami.

ECCLES — rugsėjo 12 d„ 12.15 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 19 d., 11.45 vai,
STOKE-ON-TRENTE — rugsėjo 26 d., 12.15 

vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — rugsėjo 26 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

NAUJAUSIOS PLOKŠTELĖS

1) Ar tu meni — lietuviškos lengvos mu
zikos rinkinys su dainom,

2) Lauksiu tavęs —liet, lengvos muzikos 
rinkinys su dainom,

3) Gimtinės dangus — liet, lengvos mu
zikos rinkinys su dainom,

4) Lietuva brangi —liaudies dainos,
5) Lietuviškos giesmės — ilgo grojimo 

plokštelė.
Kaina su persiuntimu £2.75.

Rašyti: „DAINORA", 14, Priory Rd., 
KEW-SURREY.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Ir neliks kišenė kiaura!

linini

Iiiillllni hind! lilhiiiiilllhii imt
3, St. Dunstan's Gardens

London W. 3
Tel. ACO 4374

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

Eccles, Manchester.
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