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Spaudoje DAR BUS TEISMAS
KULTŪRINĖ POLITIKA

Šitaip pavadintą P. Rinkūno vedamąjį iš
sispausdino rugpjūčio 19 d. „Tėviškės Žibu
riai“. Vedamojo autorius galvoja, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė turėtų rū
pintis išeivijos lietuvių kultūrinio gyveni
mo politika ir nustatyti ją. Ji buvusi svars
tyta trijuose PLB seimuose ir trijuose kul
tūros kongresuose, bet nebuvusi išryškinta. 
Dabar ją bandęs svarstyti ir Lituanistikos 
instituto suvažiavimas.

Vedamajame, be kita ko, yra tokių įdo
mių minčių:

„Kalbėdami .apie asmenį -mūsų kultūrinės 
-politikos perspektyvoje, susiduriame su 
dviem pagrindiniais klausimais: a. kiek 
daug lietuviškoji visuomenė turi teisės 
laukti iš tautiečio ir b. kokiom konkrečiom 
formom turėtų toji -auka reikštis?

„Aukos didumo -pagrindinis sprendėjas 
yra, žinoma, -pats aukotojas. Bene geriau
siai būtų ją pasverti skaičiuojant įdėtas 
darbo valandas. Kiek, pvz„ darbo valandų 
savaitėje norime aukoti lietuviškam reika
lui ir kokioje proporcijoje, lyginant su dar
bo valandomis, skiriamomis su lietuvybe 
nieko bendro neturintiems darbams? Gerą 
pagrindą šiam -reikalui svarstyti sudarė mi
nimame suvažiavime skaityta St. Barzduko, 
PLE- pirmininko ir lituanisto, paskaita, ku
rioje buvo mestas žvilgsnis į didžiuosius 
mūsų praeities patriotus — Basanavičių. 
Kudirką ir P. Vileišį. Kibk gi jie darbo va
landų skyrė lietuviškam reikalui? O galėjo, 
viską pamiršę, verstis vien sočia ir garbin
ga profesine prakitik-a, pasitenkindami tik 
deklaravimu, kad esą lietuviai. Tą pačią te
mą gvildena ir -dr. V. Maciūnas, Lituanisti
kos Instituto pirmininkas, atidaromojoj 
kalboj („Draugas“, 131 nr.). Tarp kitko, jis 
pareiškė: „Daugumas jų (jaunųjų akade
mikų) savo disertacijoms buvo pasirinkę 
lituanistines temas ir dabar, kad ir dėstyda
mi -anaiptol nelituanii-stinius dalykus, neat
sisako nuo savo lituanistinių interesų ir 
skiria jiems laiko šalia savo tiesioginių 
mokslo darbo pareigų“. Seminaro dalyvis 
prof. R. Šilbajoris lyg ir -bando teisinti ma
žiau lietuviškąjį darbą dirbančius (ar vi
sai nedirbančius) -akademikus laiko stoka. 
Mums -atrodo, kad laiko klausimas yra tik 
vertybių pirmumo klausimas: kas tebegir- 
di savosios tautos balsą, tas visad atras lai
ko jos tarnybai. Šioje vietoje gal geriau
siai tinka seminaro dalyvio dr. J. Girniaus 
teigimas: „Svarbu ne ką -mes veikiame, bet 
ką visai tautai -skiriame“ („Draugas“, 131 
n-r.). Tai sava prasme paremia šio straips
nio autoriaus teigimą -trečiojo PLB seimo 
paskaitoje: vien garsaus vardo neužtenka; 
ir garsus mokslininkas turi duoti ką nors 
korJkret-a-us lietuviškam reikalui.

Sekantis i-:-:li;idą liečiantis kultūrinės 
politikos kla.-s:..:a-s -būtų: kokia-kūryba lai
koma lietuviška? Ar, pvz., lietuvis rašyto
jas, raižantis angliškai tema, nieko bendro 
su lietuviais neturinčia, duoda įnašą lietu
vybei? Šis Mausimais buvo iškeltas minėto
je III-jo seimo paskaitoje. Dėl laiko stokos 
jis ten nebuvo diskutuotas. Iš spaudos ap
rašymų nematyti, kad jis būtų kilęs čika- 
giškiame seminare. Vietoje to dr. Rekašius 
iškėlė kitą opų klausimą: kokį vaidmenį at
lieka Lietuva šioje kultūrinėje politikoje? 
Iš spaudos -atrodo, kad konkretesnio atsa
kymo apie kūrėjus, gyvenančius Lietuvoje, 
nebuvo. Užtat buvo gana aiškiai nusakytos 
kūrėjo, gyvenančio užsieniuose , pareigos 
Lietuvai. Trumpą, bet labai -aiškų atsakymą 
davė kun. V. Bagdan-avičius: „Eiti į -tas sri
tis, kiurių šiandieninėj veikloj -trūksta. Kur
ti tai, ko Lietuvoje negalima“.

DON M. LARRIMORE APIE LIETUVĄ
Rugsėjo 3 d. „The Guardian“ dienraštyje 

išspausdintame straipsnyje „Popiežiaus ko
ja Kremliuje“ Don M. Larrimore ryšium su 
kun. Pedro Arrupės lankymusi Maskvoje 
nagrinėja Vatikano ir Sov. Sąjungos san
tykius.

Straipsnyje, -be kita ko, rašoma:
„Didžiausia Sov. Sąjungos Romos katali

kų dalis gyvena Lietuvoje. Jų yra du su pu
se milijono, 80 procentų tos buvusios nepri
klausomos valstybės. Jie yra aptarnaujami 
tik keturių vyskupų, iš tiesų daugiau „apaš
tališkųjų administratorių“, o ne tikrų dio- 
cezinių vyskupų. Vienas jų iš tikro dėl li
gos ir senatvės yra nebed-arbingas“.

Toliau -primenamas 40 -kunigų skundas 
min. pirm. Kosyginui dėl bažnyčios padė
ties Lietuvoje. Skundas nieko nedavė, ta
čiau Kremlius gegužės mėn. -buvo davęs lei
dimą trims Lietuvos vyskupams išvykti į 
Romą.

Lietuva užsimenama dar šioje straipsnio 
pastraipoje:

„Kai faktiškasis užsienio reikalų sekreto- ' 
rius arkivyskupas Agostino Casaroli kovo 
mėn. nuvažiavo į Maskvą, jis pasiūlęs pri
pažinti 21 Sov. Sąjungos diocezinį vyskupą. I 
sušvelninti varžymus kunigams ruošti ir . 
įsteigti apaštališkuosius „konsulatus" Lie-1 
tuvoje ir Estijoje“.

BRAŽINSKŲ GYNĖJAS NEW YORKE

Atvykęs į New Yorką advokatas Cadal 
Yardimci rugpiūčio 30 d. Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Valdybai padarė pra
nešimą apie Prano ir Algirdo Bražinskų pa
dėtį. (Komiteto posėdyje dar dalyvavo Lie
tuvos Generalinis Konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, Amerikos Lietuvių Tary
bos Pirmininkas dr. Kazys Eobelis i-r Lie
tuvos Laisvės Komiteto Pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Pirmininkas Stasys Ba-rzdukas 
buvo pakviestas, -bet neatvyko).

Advokatas tuojau pabrėžė, kad Brazins-

PASA UJL YJE
— Filipinų -pietuose šeši miestai -buvo ap

imti -riaušių, kuriose tarpusavyje kovojo 
muzulmonai ir krikščionys, ir 63 žuvo, o 
šimtai šeimų turėjo bėgti ieškoti saugesnės 
vietos.

— Argentinos -ambasadorius Ispanijai 
pristatė Madride gyvenančiam buvusiam to 
krašto diktatoriui Peronui sidabrinį -karstą 
su buvusios jo žmonos -Evos palaikais, dėl 
kurių vis buvo -ginčijamasi, -kur juos padė
jo Peroną nuvertusi karinė valdžia.

— Mirė 89 m. -amžiaus šveicaras profeso
rius dr. Paulius Niehans, kuris per 40 metų 
kaip chirurgas yra padaręs daugiau kaip 
50 tūkst. operacijų ir buvo išgarsėjęs kaip 
■atjauninimo specialistas.

— Japonijos ministerių kabinetas patvir
tino 200 mil. jenų (249 tūkst. svarų) sąma
tą imperatoriaus Hirohito kelionei po Euro
pą.

— Tanzanijos (Afrika) laikraštis paskel
bė šveicarų bankinės firmos laišką jos pre
zidentui Nyerere—siūloma pasidėti saugiai 
kapitalo, nes valdančiųjų likimas yra per
mainingas ir nežinai, kas bus (tokį laišką 
gavęs ir to krašto finansų miinisteris).

— Inžinierius Aleksejevas išrado naftą, 
taip, šitaip rašo „Trud“ laikraštis, remda
masis archyvuose -surastais dokumentais: 
tas inžinierius 1844 m. pradėjo gręžimus 
-prie Kaspijos jūros, ir iš pirmojo gręžinio 
nafta -pasirodė 1847 m.

— Ruošdamasi priimti prez. Nixoną, Ki
nija užmegs laikiną netiesioginį telefono ry
šį su JAV (kai JAV tenisininkai buvo atva
žiavę žaisti, tai ryšys -buvo užmegztas per 
Tokiją ir Paryžių).

— Britanijos BBC -radijo specialistai nu
sprendė, kad vėlyvose, ypač -po vidurnakčio 
perduodamosiose programose moterys pra
nešėjos nepageidaujamos — jos moterims 
klausytojoms kelia nerimą (JAV patyrimas 
parodęs, kad taip yra).

— Atėnuose, Graikijos sostinėje, buvo su 
kitais trim asmenimis -suimta penicilino iš
radėjo Aleksanderio Flemingo našlė, -kuri 
yra graikė, nes jie norėję padėti pabėgti 
Aleksan-deriui Panagouliui, kuris 1968 m. 
kėsinosi nužudyti Graikijos min. -pirm. Pa
padopoulos ir sėdi kalėjime.

— Berlyno Spandau kalėjime tėra tik 
vienas kalinys — Rudolfas Hess-as, kurį 
saugoja visų keturių sąjungininkų sargy
biniai, bet Sov. Sąjunga nenorinti atsisaky
ti to malonumo, kuris kainuoja apie 200 
tūkst. dolerių metams, nes Spaudau yra ke
turių valstybių okupacijos simbolis.

— Ispanija oficialiai -pripažino-, kad „ei 
tor“ choleros 6 atsitikimai pasitvirtino Bar- 
celonos provincijoje ir 8 Valencijos.

— Nigerijoje, prie sostinės Lagos, paplū
dimyje vėl -bus sušaudyta 10 plėšikų (-kai 
praeitais metais įvesta tokia bausmė, ligi 
šiol buvo sušaudyta jau 60).

— Šalia Japonijos sostinės Tokio prasiau
tė taifūnas Virginija, dėl jo žuvo bent 50 
žmonių, ir nuostolių padaryta už apie 8 mil. 
svarų.

— Vienas iš 72 keltininkų, kurie aptar
nauja JAV senato rūmus Vašingtone, atsi
sakė vykdyti patvarkymą -nusikirpti plau
kus, kad jie neuždengtų ausų ar apikaklės, 
ir jo argumentas: mano plaukai yra trum
pesni -už senatoriaus Edwa-rdo Kennedžio!

—• Uttar Pradesh valstijoje (Indijoje) dėl 
potvynių žuvo 300 žmonių, daugiau kaip 
ketvirtis milijono turėjo būti išgabenta į 
saugesnes vietas.

— Pagal karinės -paramos susitarimą Ki
nija nemokamai tieks ginklus Šiaurės Ko
rėjai, -kad kinai ir korėjiečiai „petys į petį 
galėtų kovoti iki galutinės pergalės“ prieš 
JAV ir Japonijos imperializmą.

— Sovietų inžinieriai naudosiąs! atomi
niais sprogdinimais, kasdami kanalą, kuris 
jungs Pečioros -upę su Kaspijos jūra.

Brangiam mūsų draugui
JUOZUI GUTAUSKUI mirus,

jo mylimai žmonai Marcelei Gutauskienei 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

ir kartu liūdime.
Rostis, Juzė ir Kastytis Baubliai

-kų byla perėjo du tarpsnius. Jiems 1970 m. 
spalio 1 d. su sovietiniu lėktuvu nusileidus 
Trebzondo aerodrome, jie pateko į Turki
jos saugumo rankas ir netrukus vietos tei
sėjo buvo pripažinti politiniais pabėgėliais.

Šis nutarimas buvo patvirtintas ir vietos 
kolegi-alinio teismo ir kasacinio teismo An
karoje Vyr. Tarybai panaikinus pirmųjų 
teismų nutarimus, Bražinskų byla įgavo 
naują pobūdį.

Turkijos Vyr. Prokurorui pavedus Bra
žinskų bylą spręsti iš esmės Trebzondo ko- 
legini-am baudž. teismui (maždaug Lietu
vos apygardos teismo baudž. skyriaus ati
tikmuo), to teismo prokuroras liepos 27 d. 
nutarė juos suimti, kad jie -nepasislėptų nuo 
teismo. Tuo -būdu jie iš valstybės saugumo 
įstaigų žinios perėjo į prokuratūros žinią ir 
yra laikomi kalėjimo nenuteistųjų Skyriu
je.

Bražinskų teisminė gynyba Vli-ko pastan
gomis ir laisvojo pasaulio lietuvių visoke
riopos paramos dėka yra gerai suorgani
zuota, jų nekaltumui įrodyti -medžiaga stro
piai parengiama, ir -asmenine jų gerove uo
liai rūpinamasi.

Adv. C. Yardimci yra patyręs teisininkas. 
Jis Turkijos teismų žinyboje dirba nuo 1932 
m. 1948 metais įstojęs į Turkijos demokra
tų partiją, jis 1950 m. -buvo išrinktas par
lamento -nariu, -po metų — parlamento vi
cepirmininku. 1952 m. Yardimci buvo pa
skirtas Turkijos min. pirmininko pavaduo
toju, 1953-1956 m. -buvo švietimo ministru. 
1956-1958 m. vėl išrinktas parlamento na
riu ir toliau- buvo švietimo ministru, nuo 
1959 m. pradžios ligi 1960 m. birželio mėn. 
— teisingumo ministras. Vėliau jis vertėsi 
advokato praktika.

Adv. Yardimci 1948 -m. yra sėkmingai gy
nęs tris iš Rumunijos lėktuvu -pabėgusius 
karininkus ir bylą laimėjo. Rumunų lakū
nas anuomet buvo nušautas. (ELTA)

SPORTININKO SVARSTYMAI

Pasirodo, yra toks orientavimosi sportas. 
Christopher Brasher rugsėjo 5 d. „The Ob
server“ savaitraštyje -kaip tik rašo apie to 
sporto varžybas, kurios vyko Slovakijoje, 
kalvoje prie Bratislavos. Ten jam teko su
sidurti su tos -rūšies sporto čekų, slovakų, 
vengrų ir pirmą kartą su rusų komandomis.

Jį ypač sudomino tai, kad -rusai pirmą 
kartą -atsiuntė komandą varžytis su vaka
riečių komandomis. 1970 m. Rytų Vokieti
joje buvusios pasaulinės varžybos, bet ru
sai atsiuntę tik stebėtojus. Ligi šiol visada 
taip buvę. 1972 m. bus Čekoslovakijoje ki
tos varžybos, bet rusai ir jose nenumatę da
lyvauti. Tačiau Rusijoje esą ne mažiau kaip 
10 tūkst. tą sportą praktikuojančių. 1963 
m. Sov. Sąjungoje -buvo suruoštos savos 
varžybos. Bet kodėl jie nedalyvauja tarp
tautinėse varžybose?

Atsakydamas sau į tą klausimą, Brasher 
rašo:

„Tikiu, kad tikroji priežastis, kodėl jie 
patys vieni sau sportuoj-a, yra ta, jog rusiš
koji orientavimosi sporto komanda iš tiesų 
nėra rusiška. Bratislavoje rusiškąją koman
dą sudarė 14 vyrų. Vienas jų iš Leningrado, 
vienas iš Maskvos, du iš Sverdlovsko, o ki
ti dešimt iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos.

„Tos trys Baltijos valstybės neteko savo 
nepriklausomybės apie tą patį laiką, k,ai 
Suomija kovojo už savąją. Suomiai, kurių 
yra mažiau kaip penki milijonai, padarė ru
sams tiek nuostolių (Chruščiovas savo atsi
minimuose „Chruščiovas atsimena“ rašo: 
„Sakyčiau, kad mes netekome ne mažiau 
kaip milijono gyvybių 100 dienų Suomijos 
kare 1939-40 m.), kad jau pajėgė išsilygti 
sąlygas, kurios leido išlaikyti nepriklauso
mybę.

„Latviai, estai ir lietuviai, atskirai pa
ėmus mažesni už Suomiją, vidurio ruože 
tarp Lenkijos ir Vokietijos, savąją prara
do, nors partizanų būriai tebeklajoj-a jų gi
riose.

„Čia kažkur turi būti tikroji priežastis, 
kodėl, vien tik šioje sporto šakoje, kuri vie
nintelė yra dominuojama Baltijos valstybių 
atletų, rusai laikosi nuošaliai nuo tarptauti
nių varžybų. Bet dabar, kai buvo pro-gos 
Britanijai ir Rusijai (nė viena tų koman
dų nežinojo, kad antroji dalyvaus) susitik
ti -kalvoje pfie Bratislavos, gal politikos 
vairuotojai Maskvoje panorės įrodyti, jog 
aš klystu“.

NAUJAS ESTIJOS KONSULAS 
KANADOJE

Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad premjero 
P. E. Trudeau vyriausybė naujuoju Estijos 
garbės konsulu Kanadoje patvirtino Toron
te gyvenantį Kanados estų bendruomenės 
pirmininką I. Heinsoo. Jo oficialus titulas 
— „acting honorary Consul General of Es
tonia“. šis žingsnis liudija, kad Kanada ir 
toliau žada nepripažinti Baltijos kraštų pri
verstinio Įjungimo į Sovietų Sąjungą gink
lo jėga.

{SPŪDŽIAI Iš ZAGREBO
„Tėviškės Žiburiai“ (Kanada) rašo, kad 

Europos lietuvių katalikų vysk. A. Deksnys, 
kun. K. Ž-alalis ir ku-n. L. Mažrimas dalyva
vo IV marijologijos kongrese Zagrebe, Ju
goslavijoje.

„Tėviškės Žiburiai“ cituoja vysk. A. 
Dėksnio laišką iš Zagrebo, kuriame rašoma 
šitaip: „Mieste nuotaika kaip dideliuose 
Lietuvos atlaiduose. Visai nesijaučiame, 
kad būtume kūjo ir priekalo šalyje“.

KRIKŠČIONYBĖ IR ATEIZMAS
Koenigsteine (Vokietija) kongrese Kir- 

che in Not kongreso dalyvavo 200 dalyvių, 
atstovavusių 26 tautoms.

Lietuviams atstovavo vysk. A. Deksnys, 
dr. Karvelis, kun. V. Šarka, kun. A. Berna
tonis, -kun. Dėdinas, dr. Grigaliūnas su žmo
na ir čikagietė A. Rūgytė.

Kongreso pagrindinė tema buvo „Krikš
čionybė ir ateizmas“.

SUSIORGANIZAVO VYČIAI
Birželio 29 d. Romuvos skautai vyčiai 

įkūrė dr. Vydūno vardo būrelį, kurio vadu 
išrinktas s. v. v. si. Petras Veršelis. Jo 
iniciatyva šis būrelis ir buvo suorganizuo
tas.

SEPTYNIOS dienos
MIRĖ N. CHRUŠČIOVAS

Rugsėjo 11d. Maskvoje mirė buvęs Sov. 
Sąjungos diktatorius N. Chruščiovas.

Jis buvo 77 m. -amžiaus.

Susitarimas pasirašytas .
Rugsėjo 3 d. visų keturių kraštų amba

sadoriai pasirašė susitarimą dėl Berlyno.
Susitarimas nurodo tik bendrybes. Dėl to 

dar turės būti paruoštos, apsvarstytos ir 
priimtos tam susitarimui vykdyti taisyklės.

Sėja įtempimą Balkanuose
„Pravda“ išsispausdino didelį straipsnį, 

skirtą užsipulti Kinijai dėl jos šio meto 
politikos.

Kinija sėjanti pavojingos įtampos sėklą 
Balkanuose. Prez. Nixonas ir Mao Cetungas 
sudarinėją prieš socializmą -nukreiptą san
dėrį.

Maoistų priešiškos ideologijos ir politikos 
akivaizdoje komunistai turį parodyti ypa
tingą budrumą, nes -kinų vadovybė ir jos 
veiksmai remiasi antimarksizmu ir antile- 
ninizmu.

Vienintelis kandidatas
Pietų Vietname spalio mėn. rinkimams 

tėra tik vienas kandidatas — dabartinis 
prez. T'hieu (1967 -m. jį renkant tepasinau
dojo teise balsuoti tik 34.8 procentai rinki
kų).

Kiti du kandidatai atsiėmė -kandidatūras.

Federacija nubalsuota
Libija, Egiptas ir Sirija referendumu at

siklausė gyventojus, -ar jie nori, kad būtų 
sudaryta tų trijų kraštų federacija, prie ku
rios vėliau dar žada prisidėti Sudanas. Visi 
tie kraštai turi daugiau kaip 2 mil. kvadra
tinių mylių ploto ir 55 mil. gyventojų.

Už federaciją Libijoje pasisakę daugiau 
kaip 98 proc. balsuotojų. Egipte 99 proc. ir 
Sirijoje 96.

Diplomas ir medalis įteikti
Nobelio premijos diplomas ir aukso me

dalis rusų rašytojui Solženicynui privačiai 
įteikti.

O 32 tūkst. svarų premija pervesta jo są- 
skaiton Šveicarijos banke.

Pajėgos pasienyje
Sov. Sąjunga per pastaruosius 3 metus 

savo -karines pajėgas Kinijos pasienyje pa
didino 18 divizijų. Iš viso ji Uralo rytuose 
laiko 41 diviziją.

Kinija traukia kariuomenę į šiaurę ir to
bulina ir greitina lėktuvių gamybą.

Ir tankų ir lėktuvų mažiau
NATO karinės pajėgos turi bent trečdaliu 

mažiau tankų ir -apie 2.500 mažiau lėktuvų 
negu komunistinės Varšuvos pakto pajėgos.

1962 m. amerikiečiai Europoje turėjo 434 
tūkst. karių, o dabar tik 300 tūkst. Rusija 
savo divizijų skaičių iš 26 pakėlė iki 31.

Bormannas — sovietų šnipas?
Buvęs V. Vokietijos žvalgybos viršinin

kas gen. -Gehlenas parašė latsiminimus, dėl 
kurių dabar varžosi leidyklos.

Tuose atsiminimuose, be kita -ko, esą tvir
tinama, kad Hitlerio dešinioji ranka Marty
nas Bormannas gyveno ne Pietų Ameriko
je, kaip buvo spėliojama, bet Sov. Sąjungo
je ir prieš trejetą metų mirė.

Karo metu jis buvęs sovietinis agentas. 
Sovietų kariuomenei supant Hitlerio bun
kerį Berlyne, jis išėjęs ir pasidavęs ir po 
karo buvęs patarėjas vokiečių politikos 
klausimais.

Mirė J. Gutauskas
Southamptone, Britanijoje, rugsėjo 9 d. 

mirė veterinarijos gydytojas, visuomeninin- 
kas ir lietuvių spaudos bendradarbis Juo
zas Gutauskas.

Gimęs 1894 m. kovo 18 d. Juškonyse, 
Anykščių valsčiuje, Utenos apskrityje, gim- 
nazijos mokslus pradėjo Liepojos gimna
zijoje 1904 m., o baigė Voroneže 1916 m.

Tais pat 1916 m. Tartu universitete pra
dėjo studijuoti veterinariją ir baigė ją 1930 
m. Kaune prie Vytauto Didžiojo Universi
teto Medicinos fakulteto.

Kaip veterinarijos gydytojas dirbo 
Anykščiuose, paskui nuo 1934 m. Tauragė
je, o nuo 1941 m. Linkuvoje.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, o 1947 m. 
apsigyveno Anglijoje.

Reiškėsi visuomenės darbe. Nemaža yra 
rašęs laikraščiams: dar Lietuvoje daugiau
sia Lietuvos Žinioms, svetur gyvendamas 
— Naujienoms, Darbininkų Balsui, Europos 
Lietuviui.

Sąlygos kelionei
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Brežnevas ryžtasi keliauti į Jugoslaviją tar
tis su prez. Tito. Bet Jugoslavijos vadai gal
voja, kad tokia -kelionė nieko neduos, jei 
nebus išpildytos jų sąlygos.

Jugoslavija reikalauja, kad jis viešai at
šauktų savo 1968 m. paskelbtąją doktriną 
dėl teisės kištis į kitų komunistinių kraštų 
reikalus, kad Bulgarijoje neruoštų manev
rų, kad neremtų kroatų nacionalistų Vaka
rų Europoje, kad sustabdytų veiklą tų jugo
slavų, kurie 1948 m. pabėgo į Sov. Sąjun
gą, -kai Jugoslavija atsisakė -klausyti Stali
no.

Naujas įstatymas
Turkijos parlamentas priėmė du konsti

tucijos papildymus, kurie leis vyriausybei 
skelbti potvarkius drausmei palaikyti.

Tokie papildymai esą išdava buvusių 
riaušių, kurias kėlė kraštutinieji. Papildy
mai nepaliesią pagrindinių demokratinių 
laisvių.

Dar tuos papildymus turi patvirtinti se
natas.

Pabėgo tupamarai
Iš Montevideo kalėjimo pabėgo tuneliu 

daugiau kaip 100 ten laikytų teroristų — 
tupam-arų (prieš penketą savaičių iš kito 
kalėjimo pabėgo 38 moterys).

Tupamarai Urugvajuje turi paėmę 5 įkai
tus, tarp jų britų ambasadorių, kurį dabar 
paleido.

Nepripažįsta vadovų
Rumunų ir ispanų komunistų partijos pa

skelbė bendrą pareiškimą, kuriame atmeta 
reikalą, kad tarptautiniame komunistų ju
dėjime kuri nors partija turėtų vadovauja
mą vaidmenį.

JAV prisidėtų
Jeigu Egiptas ir Izraelis susitartų dėl są

lygų, kuriomis būtų galima pradėti valyti 
Suezo kanalą, JAV yra pasiryžusius tam va
lymo darbui paskirti 56 mil. dolerių.

Nusiginklavimo konferencija
Sov. Sąjunga netrukus ruošiasi formaliai 

pasiūlyt šaukti nusiginklavimo konferenci
ją.

Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 
Erežnevas partijos suvažiavimo metu siūlė 
šaukti penkių -atominių valstybių konferen
ciją, bet Kinija tokią mintį atmetė, nes tai 
esąs reikalas ne penkių, bet visų kraštų.

Septyni vizitai
Sov. Sąjungos vadai Kosyginas, Brežne

vas ir Podgornas iki metų pabaigos lankys 
septynis -kraštus, stiprindami savo įtaką už
sieniuose.
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LAISVO LIETUVIO TEMA SU LIETUVIAIS PASAULYJE
Kun. Mykolas Valadka yra tautinės lie

tuvių parapijos Scrantone (JAV) kleoonas. 
Kas yra ta tautinė bažnyčia, mums daugu
mai yra kaip ir nežinomas dalykas. Tai to
kia bažnyčia, kuri nepripažįsta bažnytinės 
hierarchijos. Atrodo, kad tokių tautinių pa
rapijų lietuviai teturi vien tik JAV, ir jos 
yra išdava ilgo patyrimo, kai lietuvių pini
gais pastatytosios bažnyčios ima ir pereina 
vyikupijos žinion, o statytojai ir aukotojai 
netenka į jas teisių. Dažnai tokį nusavini
mą lydi bylos ir teismai, bet statytojai pra
laimi. Katalikų bažnyčia, kaip žinia, yia 
tarptautinė institucija, ir nėra ko stebėtis, 
jei taip vyksta, jei tautiniai katalikų da.- 
bai sutarptautinami. Bet čia kartais tie 
tarptautiniai polinkiai susikerta su tauti
niais — lietuviai ryžtasi tikėti ir turėti sa
vo bažnyčias, kurios padėtų jiems palaiky .i 
jų lietuvybę, o ne tarptautinių juos. To ts 
noras ir bus paskatinęs kai kur sudarinė.i 
savo tautines parapijas, kurioms nebėra 
pavojaus netekti savo bažnyčių.

Eet kun. M. Valadka nėra iš tų, kurie 
valdo savo tautinę parapiją ir yra paten
kinti tuo. Jis ieško galimybių visuomenei 
parodyti, kokios žalos būna, kai priklauso
ma tarptautinei bažnyčiai. Dėl to jis yra 
panašiomis temomis jau prirašęs apsčiai 
knygų. Pati naujausia tokią jo misiją sklei
džianti knyga yra Scrantone 1970 m. išleis
toji Už laisvą lietuvj (409 psl.). Visa ta kny
ga įrodinėja ir šaukte šaukia, kad katalikų 
bažnyčia yra pridariusi lietuviams skriau
dų ir neteisybių, kad ji vien tik globia pini, 
gus ir turtus, kad jai lietuvis tik tol vertas 
ir reikalingas, kol paklusniai laikosi hierar
chijos nusistatymų ir ėjimų net ir ne tikė
jimo klausimais.

Knyga pradedama platoku skyrium apie 
dr. Joną Šliūpą, ypač daugiausia dėmesio 
skiriant jo veikiai Amerikoje. Į Šliūpą au
torius žiūri teigiamai, didžiausia teigiama 
jo ypatybe laikydamas pastangas skelbti 
lietuviškumą ir sąmoninti lietuvį, skatinti 
jį būti savarankišku.

Pereidamas į tiesioginę savo temą, auto
rius pradeda plačiu palyginimu — nurody
mu, ką padarė kolchozai su ūkininku. Jis 
galvoja, kad panašių į kolchozinius bruožų 
esama ir Amerikos lietuviuose, jų padėty
je. Kolchozinių bruožų jis įžiūri tikybiniais 
pagrindais sukurtose institucijose. Atkelia
vę į Ameriką, lietuviai instinktyviai jungė
si. Būdami katalikai, dievoti žmonės, savo 
organizacijas vadino šventųjų vardais. 
Draugijos statė bažnyčias, kurias būdavo 
Skatinama pervesti vyskupų nuosavybėn. 
Jei kas netikėdavo, kad šitaip turėtų būti, 
•tai vyskupams paklusnūs klebonai darę vis
ką, kad būtų įvykdyta vyskupų valia, o ka
dangi žmonės nebuvo išsilavinę, tai nesun
ku būdavę juos palenkti. O kai susidaryda
vo didesnė nepaklusniųjų opozicija, tada 
prasidėdavo bylos. Čia mums autorius pa
teikia platesnius aprašymus, kaip lietuviai 
kovojo dėl savo bažnyčių Scrantone. She
nandoah. Tose kovose būta ir tikrai dra
matiškų puslapių, ne tik bylų teismuose. 
Tie vyskupų žygiai būtinai, net ir per teis
mus perimti lietuvių bažnyčias ir išlaikyti 
jas savo žinioje reiškiąs norą užsitikrinti 
visišką žmonių paklusnumų.

Tas paklusnumas reiškiąsis ir mokėjimu 
duoklių, kuriomis apdedamos parapijos. O 
kai nelietuviai pradeda šeimininkauti lietu
vių sukurtose parapijose ar kitose jų lėšo
mis sukurtose institucijose, tai iš ten greit 
pradeda išstumti ir lietuvių kalbą. Plačiai 
cituojami lietuvių spaudos pasisakymai dėl 
tokios nenormalios ir erzinančios padėties, 
bet reikalai vistiek vyksta vis ta pačia lie
tuviams nenaudinga kryptimi, kaip rodytų 
ir tas dabar tebevykstąs ginčas dėl kapinių 
Chicaigoje.

Nuo katalikų bažnyčios hierarchijos

STORUOSIUOSE ŽURNALUOSE 
METMENYS

„Metmenų“ žurnalo susilaukėm 21 nume
rio, kurio dalis medžiagos skirta paminėti 
1964 m. mirusiam gydytojui rašytojui Ju
liui Kaupui, metmenininkų žmogui. Tą me
džiagą sudaro Kosto Ostrausko straipsnis 
„Coppelius“ (J. Kaupas taip pasirašinėdavo 
savo recenzijas), Alfonso Nykos-Niliūno 
įvadinis straipsnis „šeši Juliaus Kaupo 
laiškai“ į spausdinamuosius laiškus. Hen
riko Nagio atsiminimų pluoštas „Keliolika 
puslapių iš nerašyto dienoraščio“, o taip 
pat J. Kaupo kūrinys „Spindulys ant rašo
mojo stalo“.

Vincas Trumpa straipsnyje „J. Tumas- 
Vaižgantas — gyvenimo kritikas“ meta 
žvilgsnį į šviesųjį Vaižgantą, deimančiukų 
ieškotoją, kaip aštrų kritiką.

Grožinė šio numerio literatūra — Liūnės 
Sutemos eilėraščiai „Dvi dainelės“, Antano 
Gustaičio eilėraščiai „Nekrologas gimtojo 
kaimo gaideliui“ ir „Nosys“, K. Almeno iš
trauka iš „Vieverių kronikų“, pavadinta 
„Nes būna gražios Jievos dukros“, Aldonos 
Veščiūnaitės trejetas eilėraščių, Petro Mel
niko novelė „Svajotojas ir regėtojas“.

Apžvalginiuose skyriuose R. Misiūnas ra
šo apie marksizmą ir XX amžių, Ilona Gra
žytė apie naujus kelius išeivijos literatūro
je, Titas Guopis recenzuoja Lietuvoje iš
leistąją 'knygą „šiuolaikinės lietuvių litera
tūros bruožai“, Kęstas Reikalas apžvelgia 
1970 m. svetur išleistąsias lietuvių prozos, 
dramos ir poezijos knygas.

Numeris iliustruotas Romo Viesulo ir 
Irenos Mitkutės darbais.

Amerikoje užsimojimų ir veiksmų, kiek tai 
daugiausia susiję su lietuviais, kun. M. Va
ladka knygoje pereina svarstyti savaran
kaus lietuvio temos. Čia jis vėl prisimena 
Šliūpą ir jo bylas, ginčijasi su lietuvių ka
talikų istorikais, publicistais, filosofais, 
hierarchais, kad jie visur iešką pa eptųjų 
ir išrinktųjų, skatiną menkystę ž.noguje, 
stengiąs! pajungti lietuvius internacionaliz
mui. Toliau keliami daugiau kasdienybės 
klausimai: pasisakymai ir skirtingos nuo
monės dėl to. kas vadovauja ar turčių va
dovauti tautoms ir žmonijai, kieno vardu 
viskas turėtų būti daroma, ar Lietuvoje 
bažnyčia ir dvasiškija turėjo pakankamai 
laisvės, spausdinamas Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos laiškas vysk. V. Brizgiui dėl 
paminklinės koplyčios Vašingtono katedro
je, prisimenamas Girkalnio stebuklas ir ki
ti margi dalykai.

Paskyręs katalikų bažnyčios kritikai vi
są knygą, autorius neužmiršta iškelti ir 
šiandieninės Vatikano politikos, kuri esan- 

i tokia, kad vieną nelemtą dieną galį būti 
pasakyta didžiųjų Vatikano tikslų vardan 
liautis kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Karšta tai knyga, publicistinė, ir vie
niems skaitytojams ji labai nepatiks, o kitų 
ji bus entuziastiškai priimta. Kadangi 
mums šiame laikraštyje būtų nepriimtina 
glostyti kokius nors nukrypimus nuo dau
gumos politikos, tai savo išvadų nedarome. 
Nebent galėtume iškelti vieną rimtą forma- 
'inį priekaištą, kad knyga perdaug visa ko 
prigrūsta — visokių ilgiausių neįdomių pa- 
'yginimų, tarp kurių kartais net esmė pra
puola.

K. Abr.

VERONIKOS DEMERECKAITĖS
MEDALIAI

Montrealyje liepos mėn. Kanados fiziškai 
nesveikų asmenų sportininkų varžybose 
Veronika Demereckaitė iš septynių laimė
tinų taškų surinko penkis.

Pirmąją vietą ir aukso medalį ji gavo už 
tenisą, 4 antrąsias vietas ir sidabro meda
lius laimėjo 25 metrų bėgime su vežimėliu, 
šešių svarų rutulio stūmime, poriniame 
stalo teniso žaidime ir kūjo metime.

„Neprikl. Lietuva“ rašo, kad Verutė, 
dar būdama 14 metų, labai mėgo sportuoti, 
bet kartą, šokdama nuo tramplyno į vande
nį. išsinarino sprandą ir ypač susižalojo 
nervų sstemą. Skaudu jai ir jos tėveliams 
buvę klausyti ligoninės daktaro žodžių: 
„Nebėra reikalo čia tave žiūrėti, nes vis 
vien greit mirsi“. Mergaitei buvo surasti ki
ti daktarai, nors jau ir tie galutinai jos ne- 
beišgydė.

Verutė yra stiprios dvasios. Ji priklauso 
Kanados nesveikųjų organizacijai, Manito- 
bos sužalotų vaikų organizacijai ir yra jos 
valdybos narė, o jai yra patikėta ir tos or
ganizacijos atsakomybė.

Verutė savo penkis medalius laiko pasi
kabinusi prie lovos ir sakanti, kad tie lai
mėjimai yra didelė paguoda jai.

ATOSTOGOS
Sėdėjo Auld Frank karčemoj ir girkšnojo alų. 

Metus fabrike išdirbus, dabar per atostogas galima 
atsikyėpti. Nerūpės dabar jam darbo normos, nerū
pės nė formano nuotaikos, laisvas dabar jis bus dvi 
savaites. Jauku jam čia, ant aukštos kėdės prie baro 
atsisėdus, kaip senoviškoj lietuviškoj seklyčioj. Gal 
jau reikėtų keltis ir eiti, bet toks saldus tingumas jį 
čia sėdint apima, šinkarka taip švelniai! jam karts 
nuo karto nusišypso, apie jos akis mažos raukšle
lės besišypsant susikryžiuoja, ak, kur jis geriau at
ras, kur jis geresnę vietų atostogoms praleisti gaus! 
Tegul važiuoja autobusai, Londonas gali ir be Auld 
Frank gyventi, niekas jo ten tarp milijonų žmonių 
nepasizges.

Daug kuo žmogus netiki, ko pats nepatyrė. Ka
reiviai, pavyzdžiui, sako: jeigu ant kulkos tavo var
das užrašytas, tai kulka suras tave, niekur tu nuo 
jos neišsislapstysi. Jei ant torpedos laivo vardas 
užrašytas, suras torpeda savo laivą tolimiausiame 
vandenyne.

Išėjo Auld Frank iš karčemos, eina jis tiesiai, 
karts nuo karto truputį pastreipaliuodamas, važiuo
ja pro šalį autobusas į Londoną, eina pro šalį visas 
gyvenimas, seni ir jauni, būreliais, po vienų, po du, 
niekas nekreipia, dėmesio į Auld Frank, dabar atos
togų laikas, visi dabar šiek tiek nugeria, eidami visi 
šiek tiek pastreipaliuoja. O stotyje vienas autobu
sas dar neišvažiavęs, juoduoja iš tolo užrašas: Lon
don. keleiviai visi jau į vietas susėdę, vienas unifor
muotas dar lauke stovi, rankoje lakštą popieriaus 
laiko. Pamatė jis Auld Frank su lagaminu einantį 
ir šaukia jam iš to'.o:

— Ar tu būsi...
Pažiūrėjo dar į popieriaus lakštų ir vėl sako:
— Ar t i esi...
Tuo tarpu Auld Frank visai arti priėjo, tai uni

formuotasis pakiša jam popierių ir sako:
— Ar čia tavo vardas užrašytas?
— Aye, čia mano vardas ir užrašytas visai tei

singai.

DR. P. DAUŽVARDIS NORĖJO 
PASITRAUKTI

Lietuvos Generalinis Konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis prašė Lietuvos Diploma
tijos šefą paleisti jį dėl ligos iš einamųjų 
pareigų. Ministeris S. Lozoraitis atsakė, 
kad prašymo negali patenkinti, nes dr. 
Daužvardžio, didžiai nusipelniusio Lietu
vai diplomato, pasilikimas savo poste ir jo 1 
didelis patyrimas turi pirmaeilės svarbos 
Lietuvos Diplcmatinei Tarnybai.

Ta pačia proga Diplomatinės Tarnybos ir 
savo vardu S. Lozoraitis išreiškė dr. Dauž- 
vardžiui nuoširdžius linkėjimus.

ŪKININKAI NORI NE VIEN TIK 
ROMANŲ

Esame paskelbę lietuvių agronomų užsi
mojimą skirti premijas už romanus ūkinin
ko tema.

„Draugas“ skelbia to konkurso, papildy
mą: konkurse galės varžytis ne tik romanų 
autoriai, bet ir dramaturgai, poemų, apysa
kų autoriai ir net novelistai su rinkiniu.

APKALTINO GUBERNATORIŲ

Advokatas Antanas Novasaitis jr„ daly
vaujant apie 400 asmenų. Philadelfijoje lie
pos 14 d. viešai apkaltino abuojumu ir apa
tija Pensilvanijos gubernatorių Shapp, ku
ris atsisakė paskelbti atsišaukimą ryšium 
su Pavergtųjų tautų savaite.

PARAMA „DRAUGO“ ŽVAIGŽDUTEI

„Draugas“ rašo, kad Lietuvių Fondas pa
skyrė „Tėvynės žvaigždutei“ 200 dol. kon
kursams.

„T. Ž.“ yra „Draugo“ dienraščio dalis 
puslapio vaikams, įsteigta lietuvių mokyto
jų sąjungos Chicagos skyriaus, ir jame ra
šo moksleiviai.

S. KUDIRKOS VARDU

Naujai įsisteigusi New Yorko šaulių kuo
pa pasivadino Simo Kudirkos vardu. Kuo
pos pirm, yra Antanas Reventas.

VICEPREZIDENTAS DR. V. VYGANTAS
Dr. Vyt. Vygantas yra paskirtas Ameri

can Airlines lėktuvų linijos New Yorke vi
ceprezidento pareigoms.

LIETUVIAI KITUOSE KRAŠTUOSE

Rusų žurnalas „Novyj mir“ išsispausdino 
M. Sluckio romaną „Svetimos aistros“. Ry
tų Vokietijos ..Sinn und Form“ V. Miliūno 
novelę „Juodoji srovė“, latvių leidj”kla 
„Liesina“ J. Marcinkevičaus dramą „Min
daugas“, latvių žurnalas „Karogs“ V. Rei- 
merio eilėraščių.

ANTROJI LAIDA

Algirdo Gustaičio ispaniškų knygutę „Li- 
tuania ųuiere ser libre“ (Lietuva nori būti 
laisva) antrąja laida išleido Jonas Kaseliu- 
nas Kolumbijoje.

Devyni autobusai pravažiavo, į Auld Frank 
dėmesio nekreipė, o dešimtame jo vardas užrašytas 
buvo, žvalgėsi ten uniformuotas žmogus, bene pa
matys kur pro kampa Auld Frank streipaliuojantį.

— Kokialme pragare tu iki šiol buvai? Visas 
autobusas turi tavęs vieno laukti.

Paėmė uniformuotasis iš Auld Frank lagami
ną, parodė kur jam sėstis, iš piktumo net kokarda 
jo kepurėje šokinėja.

PRANAS MILAŠIUS

Neišvengsi savo likimo. Kaip kareivio vardas ant 
kulkos užrašytas, kalip laivo vardas ant torpedos. 
Jei likimo tau skirta būti Londone, pagaus tave be- 
streipaliuojantį ir pasodins į autobusą.

O paskui ėmė žemė suktis. Visai taip, kaip mo
kytojas kaimo mokykloje aiškindavo. Auld Frank 
iki šiol netikėjo, kad žemė sukasi. Jis kaip netikintis 
Tomas, niekad netiki, kol pats ko nepatiria. O da
bar dėl žemės sukimosi jokios abejonės nebėra. Pri
sikamavo jis gana, kai žemė suktis pradėjo. Iš pra
džių dar taip baisu nebuvo: pilis ant kalno linktelė
jo ir vėl atsitiesė, centrinis paštas užšliaužė ant gat
vės ir vėl atsitraukė. Bet toliau smarkiau viskas dė
josi, kalnai ir slėniai po kits kito tik skuba, tik su
kasi. kai kalnas atsisuka, išmeta žmones į padangę, 
po to altsisuka slėnis, žmonės smenga į bedugnę. 
Privargęs, prikamuotais Auld Frank prisnūdo, o kai 
pabudo, jau žemė buvo nusisukusi prie Londono.

Svetimas Auld Frank Londone, svetimas tarp 
svetimų. Nieks čia jo nesusta'bdys, nepaklaus kur 
eina, iš kur grįžta, tik skuba bėga visi lyg skruzdės 
skruzdėlyne. Yra Londone Lietuvių Namai, tai nu
eis ten Auld Frank, išsikalbės sutikęs senus pažįsta- 
tamus- Geri tie Londono lietuviai, priima pakeleivį, 
pavalgydina, nakvynę duoda. Apsinaminę jie, už 
namo sodai, vaismedžių pilni, sodo pakraščiais to
poliai žaliuoja, čiulba ulba paukščiai žaliam vyšnių 
sodelyje, visai kaip tėvelio dvarelyje, pasižiūri dar 
Auld Frank ar virš dvaro margi sakalai nekrypuoja.

P. JURJONO GARBĖS ŽENKLAS

Pranas Jurjonas. dirbąs Chicagos centri
niame pašte braižytoju, buvo išrinktas šių 
metų „Outstanding Handicapped Postal 
Employee". Jam buvo įteiktas garbės ženk
las.

P. Jurjonas yra baigęs kurčiųjų kolegiją 
Vašingtone.

J. JANAVIČIENĖS SKULPTŪRA

Dail. Jolanta Janavičienė naujai pastaty
tai Sydnėjaus bibliotekai sukūrė mozaikinę 
skulptūrą.

Pati mozaika yra 20 kv. pėdų pločio, ir 
joje yra kryžius ir aborigenų mitologinio 
pasaulio simboliai.

DR. A. ŠLIURAITEI 85 M. AMŽIAUS

Dr. Aldona Šliūpaitė. aušrininko dr. J. 
Šliūpo vyriausioji duktė, šią vasarą atšven
tė 85 metų amžiaus sukaktį.

Jubiliatė gyvena Santa Monica mieste 
Amerikoje.

APVOGTAS BALFAS

BALFO centras Brooklyne (JAV) jau 
buvo apvogtas du kartus.

Liepos 11 d. naktį vagys išsinešė dvi ra
šomąsias mašinėles (viena jų elektrinė) ir 
skaičiavimo mašiną. O rugpiūčio 3 d. naktį 
jie išsinešė lempų ir rašomąją mašinėlę.

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad BALFO 
įstaiga esanti labai nesaugiame ir apleista
me kvartale.

PAGERBS RAŠYTOJUS

Detroito (JAV) Lietuvių kultūros klu
bas planuoja šį rudenį surengti akademiją 
lietuviams rašytojams pagerbti.

Akademijos tikslas — atskleisti visuome
nei sunkias išeivijos lietuvio rašytojo kū
rybos sąlygas, jo didelę auką tautai ir lietu
vybės išlaikymui. Taip pat numatoma nedi
delėmis premijomis pagerbti keletą rašyto
ju.

BAIGUSIEJI UNIVERSITETO MOKSLUS

„Mūsij Pastogė“ rašo, kad Adelaidėje 
(Australija) iš viso ligšiol 5d lietuvių baigė 
universitetą.

MANO As lit DIEVO ĮSAKYMAI

Kalbėjome, kati Dievo įsakymai yra sau
gus laivelis. Bet ko mūsų Aš labiau nori: 
saugumo ar neribotos laisvės?

Esame liudininkai, kad šių laikų daugu
mas Aš nori tik laisvės. Laisvės be ribų, 
kuri vadinasi anarchija. Anarchijos vaisiai 
— sunaikinimas ne tik žmogaus Aš. bet ir 
visko, kas tam Aš priklauso. Tai žmogaus 
priplojimas prie Nieko Ribos, tai žmogaus 
aukščiausias pažeminimas ir sutrempimas. 
Tai žmogaus atplėšimas nuo jo tikslo.

***
Žmogus yra sutvertas, kad būtų laimin

gas ir kitus padarytų laimingais.
Kas yra kalbėjęsis ir ilgėliau bendravęs 

su ta dalimi šių laikų jaunimo, kuri vadi
nasi hipiais, tas žino, kad tie jaunuoliai no
ri tik laisvės. Jie atmeta bet kokius varž
tus: bažnytinius ir valstybinius. Ir jie tai 
yra padarė- Bet ar jie laimingi? Laimingi 
tol. kol apsinuodiję! Kai prasiblaivi, jiems 
kartu ir sieloje ir burnoje.

Kitaip ir būti negali. Atmetimas prigim
ties įstatymo, kuris išreikštas dešimčia Die
vo įsakymų, tai sužalojimas savo Aš taip, 
kad žaizda niekada negali užgyti. Jos baisų 
skaudėjimą nuodai gali tik kiek apmarin
ti.

Atmetus 10 Dievo įsakymų, ką galima 
pastatyti į jų vietą?

Mokslą? Nėra tokios mokslo šakos, kuri 
nebūtų panaudojama blogiui — žmogų pa
daryti dar nelaimingesni.

Materialinė lygybė ir gėrybė? Tokio da
lyko pasaulyje nėra ir nebus.

įvesti dar griežtesnius baudžiamuosius 
įstatymus? žmogus gali būti apsuptas viso 
būrio policininkų, jau turėti sukaustytas 
rankas ir kojas ir vis dar pajėgti galvoti ir 
regzti didžiausius naujus nusikaltimus.

Ir taip be galo!
Tik dešimt Dievo įsakymų tegali suval

dyti ir sutvarkyti žmogaus vidinius ir išori
nius veiksmus.

Tik pats žmogus tegaili juos pritaikyti sa
vajam Aš.

Tik pats žmogus tegali savo Aš pagerinti, 
padaryti laimingų, gana dažnai jam pasa
kydamas: „Ne! šitas dalykas tau netinka. 
Jis tave žemina, o ne tobulina!“.

Čia į pagalbą ateina mūsų pačių protas. 
Protingas gi prisivertimas laikyti Dievo įsa
kymus yra nuolatinis savęs kontroliavimas. 
Tai laidas į laimę.

Ne neribota laisvė, ne visko, kas ne ma
no Aš. atmetimas veda žmogų, pasakykim, 
į dievišką gyvenimą, bet savojo Aš kontro
lė.

Tad ar neverta atvirai ir nuoširdžiai pa
sikalbėti su savo Aš. 'kaip ligi šiol žiūrėta į 
Dievo įsakymus ir kaip j juos žiūrėti atei
tyje.

***
— Laikykis drausmės, nepamesk jos; ser

gėk ją, nes ji tavo gyvybė! (Patar. 4,13).
A. J. S.

POPIEŽIAUS DOVANA
„Draugas“ rašo, kad pop. Paulius VI šv. 

Jurgio atžymiu apdovanojo lenkų katalikų 
rašytoją Augustiną Heel.

A. Heel yra parašęs devynis veikalus 
apie Baltijos tautų religinius papročius.

Kai senovėje reikėdavo rinktis į kovą, susirink
davo žemaičiai ir aukštaičiai, o į Sodybų susirenka 
daugiau negu visa Lietuva: be žemaičių ir aukštai
čių, čia dar susirenka dzūkai ir suvalkiečiai. Stovi 
Sodyba, jau metų metai, kiekvienų vasarą ji šimtus 
įvairių tautybių lietuvių priglaudžia. Susirenka žmo
nės iš visos Jungtinės Karalystės, fabriko dulkių 
apsunkintus plaučius gryname ore pravalo, nuo 
įtempto darbo pailsusius raumenis pailsina. Pažįs
tamus sutikę, senus laikus prisimena, apie Lietuvą 
pasikalbai, kaip Lietuvoje buvo ir kaip būtų buvę, 
jei jie Lietuvą būtų valdę.

Du filosofai klausimų aiškinasi, kam pasaulyje 
rusai reikalingi. Jei rusų nebūtų, Lietuvoje nebūtų 
kolchozų, žmonės po senovei ūkininkautų, šiuo lai
ku šienapiūtę baigtų, rugiapiūtei ruoštųs. Kiekvie
nas sutvėrimas yra kokiam nors tikslui sutvertas, 
turi būti ir rusai kam nors reikalingi. Bet kam?

— Išgerkime, gal begeriant paaiškės. Ką ger
sime?

— Paimkim po viskę.
Po vakarienės visi į vienų vietų susirenka, sta

lus apsėda, kalbos pagyvėja, sakytum kaime kaimy
nai, į vienų vietų susiėję, savo kaimo reikalus apta
ria.

Du filosofai mįslę sprendžia: kokiam tikslui 
rusai pasaulyje sutverti?

— Išgerkime, gal begeriant paaiškės.
— Ką gersime?
— Paimkim po vodką.
Užgroja muzika, sukasi plokštelė, gaudžia iš 

plokštelės trimitai, žiba kardai, joja kareivių pulkų 
pulkai, per stalus tarp susėdusių apie juos vyrų žy
giuoja rusų kariuomenė, sustojo poilsiui prie ganyk
lų, kareiviai nusiauna batus, sudžiauna ant tvoros 
autus, felčeris grįžta iš kaimo, lyginęs drigantus, 
eis dabar išgerti, tik negali sugalvoti — į Plungę ar 
Gargždus eiti, tai dabar svyruoja puskelėje, per 
miestų enkavedistai varosi iškeltomis rankomis se
niūną, į Jokūbavą plaukia garlaivis su rūgštu pienu, 
pulkai kareivių su gaudžiančiais trimitais, su bliz
gančiais kardais nujojo prie Žalgirio, dabar muša

• Ji
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XVIII LIET. STUDIJŲ
Pernai, uždarant XVII Stud, savaitę, vi

si dalyviai, patenkinti turėtomis sąlygomis 
Kat. akademijos namuose Stuttgarte, vienu 
balsu pageidavo, kad sexancioji būtų su
rengta panašioje aplinkoje. Rengėjams var
gais negalais pasisekė gauti ir šiemet tas 
pačias patalpas ir tuo pačiu laiku, tik kai
na buvo kiek pakelta. Tačiau dalyviams ji 
pakilo daugiau negu du kartus. Tai atsitiko 
dėl to, kad Vokietijos lietuvių bendruome
nė, paskutiniaisiais keleriais metais paden
gusi didesniąją savaitės rengimo išlaidų da
lį, šiemet teprisidėjo prie programos suda
rymo. Tuo būdu dalyviai visas pragyveni
mo išlaidas turėjo susimokėti iš savo kiše
nių. Tačiau tie, kurie manė, jog pasunkėju
siomis sąlygomis dalyvių skaičius labai su
mažės, didžiai apsiriko.

Pradžia
' Pirmoji diena parodė, kad į XVIII Stud, 
savaitę renkasi ne mažiau tautiečių, negu į 
ankstyvesnes. Liepos 18 d. vakarieniauti 
susėdo apie 40 asmenų, o į 20 vai. įvykusį 
susipažinimo vakarą atvyko per 50. Viskuo 
besirūpinanti Alina Grinienė Rengimo ko
misijos vardu (J. Barasas, A. Grinienė ir 
P. Nevulis) pristatė svečius. Tuo ir baigėsi 
„oficialioji dalis“. Netrukus pasigirdo lie
tuviška daina. Apie 23 vai. viena dalis sve
čių tyliai pasitraukė manydama, kad bus 
dar pakankamai laiko išsikalbėti ir išsidai- 
nuoti, o entuziastingieji ir gerokai po vidur
nakčio dar nenoriai skirstėsi.

Pirmadienis (liepos 19 d.) pradėtas įpras
tu studijų savaitės ritmu. 8 vai. katalikų 
dvasinių reikalų rūpintojas kun. A, Rubi- 
kas mažojoje koplytėlėje aukojo šv. mišias 
ir pasakė rūpestingai paruoštą pamokslą.

10 vai. konferencijų salėje moderatorius 
dr. Kajetonas Čeginskas iš Uppsalos atida
rė Savaitę. Jis pasveikino dalyvius (apie 
40) ir palinkėjo jaukios bei darbingos nuo
taikos. Kalbėtojas atkreipė dėmesį j tai, 
kad Vokietijos lietuvių kasmet ruošiamos 
studijų savaitės jau savo geografine padė
timi yra tarpininkės tarp tėvynės ir užsie
nio. Pasidžiaugė, kad susirinko lietuviai iš 
daugelio kraštų. Tuščios tik kėdės, skirtos 
broliams iš Lietuvos. Kada nors atvyks ir 
jie. Tada šie renginiai atliks savo tikrąją 
paskirtį.

Aiškindamas lietuviškųjų studijų savai
čių sąvoką, nurodė, jog kirtį reikia dėti ant 
pirmojo žodžio (lietuviškųjų). Studijinis jų 
.pobūdis pasireiškia tiesos ieškojimu bei ži
nių perteikimu moksliniu metodu. Čia nė
ra vietos improvizacijai.

Aplinkui girdime skundus, jog Vakarų 
visuomenė, o įkartu su ja ir čia gyveną lie
tuviai, sumaterialėjo, kad dvasinis pasaulis 
dirvonauja. Stud, savaitės įrodo, jog galima 
išlaikyti minties pirmumą.

Šiemetinė Sud. savaitė sutampa su tau
tos sukilimo 30 metų sukaktimi. 1941 m. 
mūsų maža tauta pasipriešino dviems tota- 
listinėms sistemoms. Tikslo sukilėliai nepa
siekė, bet jis liko siekiniu ateičiai.

Lietuvoje ši sukaktis draudžiama, bet čia 
mes galime ir.privalome garsiai ją skelbti. 
Atsistojimu pagerbti per sukilimą žuvusie
ji broliai.

kryžiuočius, k • ioja kardais, bado ietimis, totoriai į 
kryžuočius iš saidokų šaudo, staiga užsidega Lan
keliškių klebono daržinė.

Palauk, palauk! čia kalžkas netvarkoj, kažkas 
ne taip, kaip turėtų būti. Pasakykit jūs, kurie isto
riją mokėtės, kuriais metais buvo Žalgirio mūšis ir 
kuriais metais degė Lankeliškių klebono daržinė? 
Tarpas yra keli šimtali metų, tai kaip čia dabar yra, 
kad viskas vyksta kartu: ir Žalgirio mūšis, ir kle
bono daržinė dega, ir visi kiti įvykiai? Vyrai, kurie 
daugiau prasilavinę, žino, kodėl taip yra: žemė su
kasi, besisukdama sujaukė pasaulio istoriją. Reikia 
dabar išeiti į lauką, tegul čia tos istorijos išsipainio- 
ja, tegul visi įvykiai į jiems priklausančius metus 
grįžta, kaip mokytų žmonių surašyta.

Lauke saulė leidžiasi, jau medžių viršūnes sie
kia. Leidžiasi ne ten, kur turėtų leistis, nes kur ji 
dabar raudonuoja, ten turėtų būti rytai. Užklausė 
Auld Frank vyrus, Anglijojgimusius ir Augusius:

— Kur vakarai?
— Matai, kur saulė leidžiasi, ten turi būti va

karai.
— Aye, ten turėtų būti vajkarai, jei ten saulė 

leidžiasi, bet kad ten rytai pagal Auld Frank nujau
timą. A, matai, žemė sukasi, tai rytai su vakarais 
susimaišė. Ak, ta angliška žemė ir tų angliška saulė, 
viską sumaišo ir pasaulio šalis ir istoriškus įvykius.

Ramu vakare prie vandens, vien tik žuvys 
karts nuo karto pliaukšterėja^vandens paviršiuje, 
sujuda vanduo, ir vis didėjantis vandens ratas ple
čiasi paviršium, kol pagaliau pranyksta krašto ne
pasiekęs. Kitame krašte pieva, kurią iš visų pusių 
supa miškas, kaip rėmai paveikslą. Tikras kalimo 
vaizdas. Rodos, tu čia atvedei arklius po dienos dar
bo ir supančiojęs paleidai juos pamiškėje. Saulė jau 
visai dingo už medžių, kažin iš kur ji rytoj patekės, 
rytuose ar vakaruose? Padangėje viena po kitos su
žiba žvaigždės, auksiniu atspindžiu atsišviesdamos 
ežerėlio vandenyje. Pro debesies kampą pasirodė 
veidas, baimingai apsižvalgė ir vėl už debesies pasi
slėpė. Veidas toks žemaitiškas, matytas, bet Auld 
Frank niekaip negali atsiminti, kur jį matęs, kur 
sutikęs.

Kalbėtojas atkreipė visų dėmesį į salėje 
esančius du aktyvius sukilimo dalyvius — 
prof. Z. Ivinskį ir Aliną Grinienę ir juos 
pasveikino.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė
Pirmuoju šiemetinės Stud, savaitės pa

skaitininku moderatorius pristatė kun. Bro
nių Liubiną, 3-jų Vokietijos LB Tarybų 
narį, nuo 1959 VLB Valdybos narį, 3 metus 
(1960-62) jai pirmininkavusį ir dabartinį 
vicepirmininką. Jau kelinti metai Stud, sa
vaites globoja ir finansiškai remia Vokie
tijos lietuvių 'bendruomenė. Susipažinti su 
šios organizacijos istorija, sąranga bei veik
la ir skirta pirmoji XVIII Stud, savaitės 
paskaita.

Kun. Br. Liubinas kantriai surinko ir 
pateikė gausią medžiagą apie Vokietijos LB 
kūrėjus (įkurta 1949 m., pirmoji Valdyba 
sudaryta 1950. II. 16, tais pačiais metais iš
rinkta pirmoji VLB Taryba iš 12 narių), 
statutus (pirmasis statutas VLB Tarybos 
priimtas 1950. VII. 22 Schweinfurte, vokie
čių teisme Hannoveryje įregistruotas 1953. 
VIII. 20, Nr. 964, keletą kartų nežymiai 
keistas, o paskutinis pakeitimas įvykdytas 
1967. IV. 2), narius bei apylinkes (šiuo me
tu veikia 34 apylinkės su apie 970 narių), 
organus — Tarybą (iš viso buvo 8 VLB Ta
rybos, į kurias išrinkti 56 asmenys; š. m. 
lapkričio 23 d. bus renkama 9-ji VLB Ta
ryba), Garbės teismą (nuo VLB įsisteigimo 
1950 m. iki šiol yra buvę 22 Garbės teis
mai), Kontrolės komisiją ir Valdybą (nuo 
VLB įsisteigimo iki šiol yra buvę 23 VLB 
Valdybos, kuriose dirbo 42 asmenys, pirmi
ninkavo 10 asmenų), lėšas, veiklos sritis — 
Vasario 16 gimnazijos įkūrimų, materiali
nio pagrindo jos egzistencijai sudarymą 
(Romuvos įsigijimą, naujų rūmų pastaty
mą), informaciją, apylinkių darbuotojų su
važiavimus, vargo mokyklas, vaikų vasaros 
stovyklas, jaunimą, kultūrinius renginius, 
VLB Valdybos leidinius, socialinių reikalų 
tvarkymą. Nepraėjo tylomis nė pro lietu
viškąsias darbo kuopas JAV-bių kariuome
nės daliniuose Vokietijoje bei jų santykius 
su VL Bendruomene. Trumpai apžvelgė ir 
Vokietijos LB santykius su kitais lietuviš
kaisiais veiksniais — VLIKu bei jo Vykdo
mąja Taryba, evangelikų bei katalikų sielo- 
vadomis, diplomatais, BALFu ir kit. — su 
Lietuvių bendruomenėmis kituose Europos 
kraštuose ir Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimus.

Baigdamas paskaitą, prelegentas pranešė, 
kad klausytojams, besidomintiems Vokieti
jos LB praeities smulkmenomis, prie pa
skaitos yra prijungtas priedas, kuriame ga
lima rasti sudėtį visų Vokietijos LB Tary
bų su alfabetiniu jų narių sąrašu ir popu
liariausiais pirmaisiais trimis visų VLB Ta
rybų nariais pagal rinkimuose gautą balsų 
skaičių, visų Garbės teismų ir Valdybų su 
alfabetiniu jų narių bei pirmininkų sąrašu.

Pradėdamas diskusijas, moderatorius, o 
vėliau ir kiti kalbėtojai pastebėjo, kad 
tiems, kurie kada nors rašys Vokietijos LB 
istoriją, ši paskaita bus nepamainomas ži
nių šaltinis.

Pasisakymams dėl paskaitos ir dėl Vo-

Visai kaip kaime: ir pieva ir miškas, — sako 
veidais, vėl išlindęs iš už debesies.

— Je, kaip kaime, — atsako Auld Frank. — 
Kažkaip negražu klausti, kas tu toks.

— Matydavau aš tave, kai tu arklius į pamiš
kę vakarais atvesdavai. Bet tada nesėdėdavai pa
miškėj dykas, traukdavai tuoj pat namo, nebent 
prie vaivoryno kokiai minutei sustodavai. Matyda
vau tave per naktį bulvėse šerno laukiantį. O šernas 
ateidalvo į patį miško pakraštį, patraukdavo šnervė
mis orą ir atgal į mišką grįždavo. Ir žiemą tave nak
timis pamiškėje matydavau, į kailinius susivynioju
sį, stirnų į rugius ateinant laukiantį.

Nupasakojo, apsidairė ir vėl už debesies užlin
do. O veidas toks žemaitiškas, pažįstamas, ir jis 
Auld Frank pažįsta. Tur būt, iš to paties kaimo, tik 
į senatvę veidai pasikeičia, raukšlėmis išsivagoja, tai 
sunku atpažinti. Kai veidas vėl iš už debesies pasi
rodė, Auld Frank užklausė jį:

- Ko tu taip baimingai žvalgaisi, ar nusikal
tęs kuo esi, nuo policijos slapstaisi?

— Policija man nepavojinga, — sako veidas, 
- bet rusai ir amerikiečiai mane kankina. Rusai 

dar ne taip baisūs, jie mane tik gelžgaliais apmėto, 
o amerikiečiai ir patys ant mano veido sulipa, štai 
ir dabar jie atskrenda, tai ir slapstausi tarp debesų, 
gal nesuras šį kartą.

Ir nenuostabu, kad seno draugo negali atpažin
ti: įsivaizduok, kaip tavo veidas atrodytų, jei kas ko
jomis nutapūžiotų.

Laikas jau, tur būt, eiti miegoti, o prieš tai rei
kia dar išgerti ko nors, kad geriau miegotųsi, taip 
visi protingi žmonės daro.

Prie stalų alasas aprimęs, plokštelė nustojusi 
suktis, nebegaudžia dabar trimitai, nežiba kardai, 
Žalgirio mūšis baigtas, kryžiuočiai, kurie gyvi liko, 
dabar užsidarę Marienburgo pilyje, lietuviai aplink 
pilį apstoję uliavoja, karts nuo karto iš patrankos 
į storas pilies sienas iššaudami, Lankeliškių klebo
no daržinė jau iki pamatų nudegusi, leidžia dabar 
gaisrininkai vandenį ant raudonų žarijų, kad vėjas

SAVAITĖ
kietijos LB apskritai buvo pasinaudota po
piete.

Meilė, džiazas ir velnias
Tokia tema paskaitą tą pačią dieną va

kare skaitė dr. Jonas Grinius. Jis apžvelgė 
ir įvertino Juozo Grušo draminę kūrybą jo 
70-jų gimimo metinių proga. Dr. J. Grinius 
buvo J. Grušo studijų ir kūrybinių svarsty
mų draugas, literatūros kritikas, pats sukū
ręs keletą dramų, tad labai kompetentingas 
kalbėti jam skirtąja tema.

J. Grušas, anot paskaitininko, jaunystėje 
pabandęs kitus literatūros žanrus, okupaci
jų metais pasuko į dramą. 1944 m. Kauno 
teatras parodė jo pirmąją dramą „Tėvą“, 
kurią pokario metais autorius perdirbo į 
„Tėvą ir sūnų“. 1955-56 m. pasirodė du 
silpnoki dalykai — „Dūmai“ (komedija) ir 
vodevilis „Nenuorama žmona“. Stipresnis 
veikalas yra 3-jų veiksmų drama „Vedybų 
sukaktis“ ( 1959). Drama „Erunzos paslap
tis“ (1966) mažiau apkrauta sovietinio gy
venimo smulkmenomis, negu anksčiau su
minėtosios. Ji vaizduoja žmogaus dalią to- 
talistiniame režime ir jį kaltina. Šiuo vei
kalu Grušas sugrįžo į filosofinius žmogiš
kosios būties vandenis, braunasi į ontolo
ginio blogio paslaptį.

Nuo sovietinės tikrovės atsijusios trys 
politinės J. Grušo dramos—- „Herkus Man
tas“ (1957), „Zigmantas Sierakauskas“ 
(1960) ir „Profesorius Markas Vidinas“ 
(1962) arba „Žmogus be veido“ (eiliuota 
redakcija). Pastarojoje, kuri yra menkiau
sia iš visų trijų, vaizduojamas atominių fi
zikų sąžinės konfliktas Vakarų pasaulyje. 
Geresnė yra senųjų prūsų sukilimą prieš 
kryžiuočių ordiną vaizduojanti drama 
„Herkus Mantas“. Žiūrovams nesunku iš
vesti lygiagretę tarp prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius XIII š. ir lietuvių sukilimo 
prieš sovietus po antrojo pasaulinio karo. 
„Zigmantas Sierakauskas“ vaizduoja lietu
vių-lenkų 1863 m. sukilimą prieš rusus. Ir 
šiame veikale' laisvė laikoma aukščiausia 
vertybe.

J. Grušo kūriniuose dažnai sutinkame iš
davystę. „Meilės, džiazo ir velnio“ (1967) 
dramoj ji traktuojama kaip niekšybės arba 
velniškojo blogio išraiška, o meilė — kaip 
aukščiausias gėris.

„Tėvo“ dramoj (1944) J. Grušas apoteo- 
zuoja tiesą ir meilę. Sovietiniame jos va
riante „Tėve ir sūnuje“ meilė pralaimi. Ji 
rehabilituojama „Meilės, džiazo ir velnio“ 
tragikomedijoj, vaizduojančio! protestuo
jančio ir valkataujančio jaunimo gyvenimą. 
Meilei veikale atstovauja Beatričės-Betos 
personažas, kuris yra vienas didžiausių ra
šytojo kūrybinių laimėjimų.

Juozas Grušas yra vienas svarbiausių lie
tuvių dramaturgų, pasižymintis filosofiniu 
žvilgsniu — visažmogišku problemingumu. 
Kai kurios jo dramos, pvz., „Meilė, džiazas 
ir velnias“, galėtų būti vaidinamos bet ku
riame pasaulinio garso teatre.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
STUBURO PATOLOGŲ KONFERENCIJA

„Tiesa“ rašo, kad rugsėjo men. Druski
ninkų kurorte įvyko stuburo patologijos gy
dymo metodikos mokslinė konferencija.

Konferencijoje dalyvavo 300 mokslinin
kų iš Lietuvos ir Sov. Sąjungos ir buvo su
rengta lietuvių medikų iniciatyva.

Ta proga išleistas ir specialus mokslinių 
darbų rinkinys.

TRADICINIAI STUDENTIŠKI VAKARAI

„Tiesa“ rašo, kad, pagal įsigyvenusią tra
diciją, Vilniaus universiteto pirmaklasiai 
studentai surengia iškilmes eisenomis į 
Tauro kalną ir iškilmingu mokslo metų ati
darymo vakaru.

Šiemet taip pat trimis kolonomis 1.500 
studentų žygiavo Vilniaus gatvėmis į Tau
ro kalną. Ten studentų agitatorių brigados 
„Fakto“ artistai suvaidino egzaminą pirma
kursiams ir seniems studentams.

O vakare Profsąjungų kultūros rūmuose 
įvyko iškilmingas mokslo metų atidarymas, 
kur ir komunistų partijos atstovai palinkė
jo mokslo sėkmės.

Tokie mokslų atidarymo vakarai vyko vi
sose aukštosiose Lietuvos mokyklose.

MIKROELEMENTŲ DAKTARAS

Kauno agro-chemikas docentas Bronius 
Baginskas ištyrė mikroelementų kiekį Lie
tuvos dirvožemiuose ir jų įtaką žemės ūkio 
kultūroms ir gavo žemės ūkio moksli; dak
taro laipsnį.

ŠEIMOS SANTYKIAI

„Tiesa", be kita ko, rašo šitaip:
„Atvažiavo iš sostinės sūnus su marčia. 

Pabuvo, pasidairė dienelę kitą — ir atgal. 
Supluko motina, beruošdama lauktuves 
mieste likusiems anūkėliams. Slėgė sūrius, 
mušė sviestą, nuėmė nuo aukšto kadugiu 
kvepiantį skilandį, maišus obuolių pripylė. 
Net braSka naujutėlė svečių mašina. Sėdo 
sūnus už vairo, dingt senajai galvon — ogi 
savo jaunų dienų draugę aplankysiu, vis 
neprisiruošiu. Gal nebus labai iš kelio, už- 
veš sūnus... Sėdo močiutė į mašiną, štai ir 
kelelis pas draugę. „Šitokiu keliu naują 
mašiną varysi!“ — aiktelėjo marti. „Kiek 
čia to kelio. Ir pėsčia nueis. Nueisi, motin?“ 
— paklausė sūnus ir. nelaukdamas atsaky
mo, sustojo.

Išlipo motina ir nuėjo pėsčia...“

FILMAS „MAŽA IŠPAŽINTIS“

Klaipėdoje sukamas naujas lietuviškas 
filmas „Maža išpažintis“ pagal V. Bubnio 
apysaką.

Filme vaidina Panevėžio dramos teatro 
aktorius G. Karka, Kauno dramos teatro 
aktorė R. Staliliūnaitė ir kt. Taip pat filme 
vaidina ir būrys Klaipėdos moksleivių.

kibirkščių ant kitų rastatų nenuneštų, seniūnas jau 
enkavedistų ištardytas ir katėjime uždarytas, rusų 
kareiviai pakelyje prie ganyklos sumigę, ganykloje 
už tvoros guli ožys, nuo padžiautų autų smarvės pa
stipęs, garlaivis iškrovė rūgštą pieną Jokūbavo uos
te, atplaukė dabar į Torphichen Dry Docks 
remontui, felčeris negali atsikelti nuo stalo, kažin 
kas jo paties naginių apyvaromis pririšo jo koją prie 
stlo kojos, pagaliau atsinypriojo nuo stalo, eis dabar 
važiuoti namo, važiuojant per mišką iššoks ant ke
lio Riekus, atims pnigus, tai išgersime dar, nebus pi
nigų kišenėse, nereikės Rickaus bijoti.

Du filosofai sprendžia mįslę: kam rusai pasau
lyje reikalingi?

— Išgerkim, gal begeriant paaiškės.
— Ką gersim?
— Paimkim trejų devynerių.
Išgėrė juodu po stikliuką trejų devynerių, tuoj 

abiejų veidai nušvito, vienu akimirksniu viskas 
aišku pasidarė.

-— O jeigu rusų pasaulyje nebūtų, — pradėjo 
vienas.

— O kais tada machorką surūkytų? — užbaigė 
antras.

O dienos viena po kitos tik skrenda, nuskren
da ir negrįžta, laikas jau važiuoti atgal, iš kur atva
žiavęs. štai ir vėl Auld Relkie pasitinka Auld 
Frank, saulės apšviestus kaminus iškėlęs šypsosi 
kiekvienu langu- Škotiška saulė, per naktį Firthe 
išsimaudžiusi, skaisti kaip kūdikio veidas, kyla virš 
miesto. Kils ji taip kiekvieną rytą, vistiek, kaip že
mė sukaliosis, pakils ji iš Firth of Forth, iškils virš 
pilies, apie pietus sustos virš Armadale, tada pa
lengva slinks link Glasgow ir už Glasgow nusileis 
į Firth of Clyde. Ir visada tvarkingai, ramiai, vis 
tuo pačiu keliu kiekvieną dieną, niekas neišmuš ško
tiškos saulės iš jos paisirinktojo kelio.

O kitą metą, taip maždaug apie vidurvasarį, 
kai šienapiūtė jau baigta, o rugiapiūtė dar nepradė
ta, tur būt, vėl susisukalios žemė, ir Auld Frank, 
jei dar bus gyvas, tur būt, vėl atsiras Londone, pas
kui Sodyboje. Nenusikratysi jo, kaip blogo pinigo.

MAŽOJI LIETUVIŠKOJI TARYBINĖ 
ENCIKLOPEDIJA

Lietuvoje 10 metų bėgyje buvo atspaus
dinta trijų tomų „Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija“.

„Tiesa“ rašo, kad tuose trijuose tomuose 
sutalpinta 20 tūkstančių straipsnių apie ta
rybinę Lietuvą ir jos žmones ir tris tūks
tančiai iliustracijų ir žemėlapių. Dar bū
sianti išleista ir rodyklė, kuri padės grei
čiau susirasti reikalingą dalyką.

Numatoma kas 3-5 metai papildyti šią en
ciklopediją tęstiniais leidiniais.

LAIMĖJO „PAŽANGA“

Dienraščio „Tiesos“ pereinamąjį prizą 
futbolininkams laimėjo Vilniaus „Pažan
ga". sumušusi Panevėžio „Statybą“ rezulta
tu 3:1 (1:0). Teisėjai buvo iš Kauno.

Į DANGŲ, TIK NE DABAR

Įpuola misijonierius į saliūną šaukda
mas:

— Gailėkitės už nuodėmes, jūs, nelaimin
gieji! Gerdami tą velnio brogą, jūs stačiai 
į pragarą nugarmėsite. Visi, kurie norite į 
dangų, ateikite čia prie manęs! Stokite, va, 
čia, iš šalies!

Visi girtuokliai išsirikiavo prie misijo- 
nieriaus, tik vienas liko prie baro.

— Argi tu į dangų nenori? — paklausė 
misijonierius.

— Nenoriu, — atsakė girtuoklis.
— Tamsta nori pasakyti, kad nenori eiti į 

dangų, kai numirsi?
— O, — atsakė girtuoklis, — kai numir

siu... Aš maniau, kad tamsta organizuoji 
ekskursiją jau dabar...

(„Tėviškės Žiburiai“)

LITERATAI

Psichiatrinės ligoninės koridoriuje susi
tinka du ligoniai.

— Labai džiaugiuos sutikęs tave. Grąžin
siu tau knygą, kurią perskaičiau. Dėkoju 
už paskolinimą. Tai įdomiausias veikalas, 
kokį man teko kada skaityti. Tik vienas 
trūkumas — per daug personažų, kurių pa
vardės sunku atsiminti. Tiek jų daug pri
rašyta. ..

Tuo metu praeidamas klinikos korido
rium gydytojas, pastebėjęs savo pacientus, 
bevartančius storą telefonų knygą, sušuko:

— Tai jūs ją skaitote? Aš jos visą savai
tę ieškojau.

(„Naujienos“)

SKĖRIAI LEDYNUOSE

Visiems žinoma, kad skėriai yra pusiaujo 
arba subtropikų vabzdžiai. Kaip bebūtų 
keista, tačiau kai kuriuose Amerikos ledy
nuose randama sluoksnių, kurie sudaryti iš 
sušalusių... skėrių. Tikriausiai tai kadaise 
buvusių milžiniškų skėrių būrių kelionių 
pėdsakai. Matyt, didžiulius skėrių būrius 
uraganai nublokšdavo virš ledynų, o ten 
šaltas vėjas ir sniego pūgos suklodavo juos 
ant ledyno ir užpildavo sniegu. Sniego bū
davo tiek daug, kad jis greitai susigulėdavo 
ir virsdavo ledu, užkonservuodamas skė
rius daugeliui šimtmečių. Didžiausias ir 
įdomiausias ledo užkonservuotų skėrių 
sluoksnis yra Birtuto (Beartooth) kal
nuose. JAV Montanos valstijoje. Panašus 
reiškinys pastebėtas ir aukščiausiuose Af
rikos kalnuose.

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.

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
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Europos Lietuvių Eroniliu
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ

Tautos Fondo Valdyba patvrtino naują T. 
Fondo Atstovybę D. Britanijoje, kuri pasi
skirstė pareigomis šitaip:

pirmininkas — inž. A. Gašlūnas, 
vicepirm. — P. Mašalaitis, 
iždininkas — J. Vilčinskas, 
sekretorius — J. Lūža, 
narys Londone — Z. Juras ir 
narys Škotijoje — K. Savonis.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškajam 
spausdintam žodžiui paremti: 2,35 svarus P. 
Zamarevičius, 1,23 sv. J. Adomaitis, po 
0,90 sv. L. Čiudiškis, F. Ramonis ir J. Vals- 
kis, 0,65 sv. A. Šliauteris, 0,45 sv. S. Macū- 
ras, po 0,40 sv. E. Silniokienė. D. Kaniaus
kas, M. Mozūras, J. Kemazickas 'ir V. Bra
zaitis, 0,25 sv. L. Švalkus, 0,15 sv. A. Prač- 
kauskas.

LONDONAS
PAMALDOS WEST EALINGE

Rugsėjo 26 d., 12.30 vai., bus lietuviams 
pamaldos, kaip ir anksčiau, 1 Courtfield 
Gardens, London, W. 13.

VIENYBININKAI LONDONE

Praeitą savaitę Londoną apžiūrinėjo ir 
Lietuvių Namuose viešėjo „Vienybės“ re
daktoriaus Jono Valaičio vadovaujama 16 
vienybiečių i'š JAV ekskursija.

IŠ Londono pro Maskvą jie išvyko į Lie
tuvą. Iš ten grįžę ekskursantai dar lankysis 
Vienoje ir Romoje ir rugsėjo mėn. pabaigo
je grįš į New Yorką.

DAINAVOS SAMBŪRIO SUSIRINKIMAS

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Valdyba kviečia Lietuvių Namuose visuo
tinį narių susirinkimą, kuris vyks sekma
dienį, rugsėjo 19 d., 4 vai. p. p. Prašome vi
sas nares būtinai dalyvauti.

Bus svarstoma senų daiktų išpardavimo 
„Jumble Sale“, rudens baliaus, kalėdinio 
bazairo ir kiti reikalai.

„Dainavos“ kalėdinis bazaras įvyks gruo
džio 3-5 dienomis.

Nepamirškime prisidėti darbeliais ir au
komis — laikas greitai bėga.

Tautietės, norinčios įsijungti į mūsų dar
bą, kviečiamos atsilankyti į susirinkimą.

Dainavos Valdyba

DAINAVOS „TURGELIS“

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūris praneša, kad šeštadienį, spalio 
2 d., Įvyks senų ir naudotų daiktų išparda
vimas „Jumble Sale“ St. Anselm bažnyčios 
salėje, The Green, Southall, Middlesex.

Labai reikalingos dovanos, pvz., naudoti, 
bet sveiki ir švarūs įvairių rūšių suaugusių 
ir vaikų drabužiai, indauja, šaukštai, bizan- 
teria, žodžiu, viską, kas nereikalinga ar ne
naudojama, priimsime su dėkingumu.

Daiktus prašome pristatyti į Lietuvių Na
mus Londone, 2 Ladbroke Gardens, W. 11. 
Jeigu susidarytų sunkumų dėl daiktų pri
statymo. prašome telefonu kreiptis į G. Ga- 
siūnienę tel. 422 0594 arba į M. Varkalienę 
tel. 660 1433.

šio „turgelio“ visas pelnas skiriamas šal
pai. Kadangi mūsų senelių ir šalpos reika
lingųjų lietuvių būrelis kasmet didėja, mes 
kreipiamės į visus tautiečius, prašydamos 
mus kuo daugiau paremti ir mūsų kasą su
stiprinti, ypač dabar, 'artėjant Kalėdoms.

Dainavos Valdyba

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

POBŪVIŲ RUGIAPIŪTĖ

Manchesterio apyl. lietuviai rugpiūčio 
mėnesį laiko lyg ir visokių linksmybių, 
atostogų, poilsio užbaigtuvėmis.

Tai graži proga šeimyniniams pobūviams. 
Mūsų iškilieji tautiečiai tuo ir pasinaudojo. 
Gausybė svetelių džiaugėsi Lauruvėnų, 
Pupelių, Sasnauskų, Damauskų vaišingu
mu,' namų išpuošimu, ištaigingumu ir paro
dyta lietuviška meile.

Lyg viską apvainikuodamos, visos orga
nizacijos suruošė didžiulį pagerbimą savo 
ilgamečiu! mokyt. D. Damauskui jo 65 m. 
sukakties proga. Visur būta sveikinimų, 
pasigėrėjimo žodžių, dainų, gėlių, dovanų. 
Užmiršta tremtis, lietuvį ištikusi žiauri ne
dalia, ir bent kelioms valandoms pasijusta 
vėl tėvynėje, savųjų tarpe.

Ir atrodo, kad E. Sasnauskienė su D. Dai- 
nausku, sulaukę pensininko amžiaus, pra
dėjo naują lapą — ištisa eilė pagerbimo po
būvių mūsų vertingiems sukaktininkams, 
kurie diena po dienos laukia „senelio“ var
do.

Šiaip visos apyl. organizacijos ruošiasi 
pradėti visuomeninį lietuvišką darbą iš pe
ties, nes rudenėlis čia pat.

— O. D. Damauskai išvažiuoja vienai sa
vaitei V. Vokietijon aplankyti savo giminių.

— Tekstilės pramonei susilpnėjus, eilė 
tautiečių irgi pajuto sumažėjusio darbo (ir 
nedarbo) nepriteklius.

D. Dainutis

BRADFORDAS
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

Gloucester!© 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
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 vakarą links
moje nuotaikoje.

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

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA I 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

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VADUOS SUSIRINKIMAS

Rajono Vadijos, vienetų vadovų ir vado
vių ir Skautų vienetų tėvų komitetų pirmi
ninkų suvažiavimas ir posėdis šaukiamas 
rugsėjo 25 d., 1 vai. po pietį), Manchesterio 
Lietuvių Klubo patalpose (121. Middleton 
Rd., Manchester 8).

Kviečiu vadovus, vadoves ir tėvų komite
tus atkreipti dėmesį ir dalyvauti posėdyje. 
Posėdis svarbus, jame bus aptariamos Ra
jono tolimesnės veiklos gairės.

Atvykstantieji į posėdį, prašomi apie tai 
pranešti kiek galint skubiau ps. A. Jakima
vičiui: 10, Fraser Rd., Manchester. M8 6HH.

Posėdžio dienotvarkė:
1. Posėdžio atidarymas.
2. Sveikinimai.
3. Kvietimas į darbo prezidiumą.
4. Paskutinio posėdžio protokolo skaitymas.
5. Rajono Vado pranešimas.
6. Rajono Dvasios Vadovo pranešimas.
7. Seserijos Vadeivės pranešimas.
8. LSE V-jos Vietininko pranešimas.
9. Rajono Kasininko pranešimas.
10. Pranešimai iš vietovių.
11. Sekančių metų skautų stovyklos klau
simas.
12. 2-jo Jaunimo Kongreso, įvykstančio 1972 
m., klausimas.
13. Budėkime leidimo klausimas.
14. DBLS Jaunimo ir skautų bendradarbia
vimo klausimas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Posėdžio uždarymas.

s. J. Maslauskas
Rajono Vadas

Atitaisymas
Nemaloni klaida įsiskverbė į aukotojų są

rašą. Atsiprašome. Londono parapijiečių 
aukų sąraše iškreipta rėmėjo pavardė. E. 

Lietuvyje Nr. 29 pažymėta: P. Rimaitis. Tu
ri būti: P. Ramaitis, kuris visuomet nuošir
džiai paremia skautų sąjūdį ir šį kartą au
kojo 2 sv.

Atsiprašom ir dėkojam.

Rajono Vadovybė

VOKIETIJA
KUNIGO VACLOVO ŠARKOS

SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
Liepos 21 d. suėjo 25 metai, kai Eichsta- 

etto (Bavarijoje) katedroje teologijos stu
dentas Vaclovas Šarka kartu su 7 studijų 
kolegomis priėmė kunigystės šventimus. Iš 
tų 8 vyrų 2 jau mirė Vokietijoje: kun. Sta
sys Lisauskas mirė 1966 m. vasario 4 d. 
Memmingene ir kun. Viktoras Kaleckis 
1970 m. rugsėjo mėn. Dieburge. JAV gy
vena kunigai Juozas Budzeika MIC, Anta
nas Bukauskas ir Jonas Klimas. Vladas Sa- 
laviejus gyvena Schongau/Lech, vadovauja 
gudų katalikų sielovadai Vokietijoje, turi 
rytų apeigų protoarcheriejaus rangą. Dr. 
Kazimieras J. Vaišvilas klebonauja Augs
burgo vyskupijoje Hofsteten parapijoje. 
Kun. V. Šarka yra lietuvių kapelionas ir 
lietuvių kunigų dekanas Šiaurės Vokietijoje 
su būstine Hamburge.

Tuoj po primicijų kun. Šarka buvo pa
skirtas į SpaCkenberg/Geesthacht lietuvių 
stovyklą dirbti sielovadoje dekano kun. 
Vikt. Dabušio vadovybėje. Vėliau, kai di
džioji emigracijos banga buvo sutelkusi 
daug tautiečių į pereinamąsias stovyklas, 
kun. Šarka apsigyveno Bremen-Grohne, kur 
ne tik rūpinosi tiesiogine sielovada, bet 
teikė visokeriopą pagalbą į JAV ir kitur iš
vykstantiems lietuviams. Nuo 1951 m. gy
vena Hamburge ir iš ten aptarnauja smul
kiomis grupelėmis išsiblaškiusius lietuvius 
nuo Baltijos jūros iki Žemosios Saksonijos 
sostinės Hannoverio. Pamaldas laiko Ham
burge, Luebecke, Neustadte, Bremene, Ge- 
esthachte, Hannoveryje, Salzgitter-Leben- 
sedte ir eilėje kitų vietovių. 1955 m. vasario 
14 d., vykdamas į Vasario 16 minėjimą Gee- 
stahchtan, buvo labai sunkiai sužeistas eis
mo nelaimėje, dėl to jau buvo plačiai pa
sklidusi žinia apie kun. šarkos mirtį ir kai 
kur buvo atlaikytos gedulingos pamaldos 
už jo vėlę, o kurso draugai JAV buvo pra
dėję rinkti aukas paminklui ant kapo. Ta
čiau nepaprastai sveika prigimtis nugalėjo 
visas ligas, ir po metų kun. Šarka vėl ėmė
si vystyti savo šakotą veiklą Vokietijos lie
tuviuose.

Jubiliatas nepasitenkina vien tiesioginė
mis sielovadininko pareigomis, o yra giliai 
įsitraukęs ir į Vokietijos LB darbą. Nuo 
1956 m. liepos 29 d. yra VLB Tarybos na
rys, rinkimuose 1956, 1959 ir 1962 m. gavęs 
II-ją vietą, o 1956 m. ir 1968 m. surinkęs 
daugiausia balsų iš visų kandidatavusių. 
Hamburge i'š seno yra Vokietijos LB Valdy
bos įgaliotinis prie vietos vyriausybės, o 
nuo 1970 m. eina tas pareigas taip pat Han- 
novery prie Žem. Saksonijos krašto vyriau
sybės.

Kun. šarka nuo 1952 m. leidžia savo pa
rapijos biuletenį „Aušros Vartus“, spausdi
namą rotatorium, ir jiį siuntinėja toli už sa
vo parapijos ribų, o taip pat visai lietuvių 
periodikai, kuri iš biuletenio noriai semia 
žinias. Jis veikia taip pat sporto srityje, pir
mininkauja „Baltikes“ sporto klubui ir pats 
jame yra žaidęs tinklinio komandoje. Ne
vengia talkininkauti kitataučių sielovadoje, 
ypač lenkų ir kitų slavų, nes gerai moka jų 
kalbas, o turėdamas gražų ir stiprų balsą, 
noriai dalyvauja iškilmingose pamaldose 
rytų apeigomis.

Yra gimęs kun. Vaclovas 1922 m. gegužės 
2 d. Kaniūkų kaime, Dūkšto parapijoje. 
Dūkšte baigęs pradžios mokyklą, gimnazi
jos mokslus išėjo Vytauto Didž. gimnazijo
je Vilniuje. Kunigystei ruošėsi Vilniaus. 
Kauno ir Eichstaetto kunigų seminarijose. 
1944 m. vasarą pirmasis iš lietuvių klierikų 
pasiekė Bavariją ir pirmasis buvo priimtas 
į Eichstaetto kunigų seminariją, kurion tų 
metų rudenį susirinko apie 80 lietuvių stu
dentų, o vokiečių tebuvo vos keletas. Eich
staetto seminarijoje su'kaktininkas buvo 
vienas klierikų vyresniųjų, vadinamas pre
fektas. Nuo pat gimnazijos laikų yra skau
tas. o dabar skautų kapelionas Vokietijoje. 
Veikia taip pat ir ateitininkuose.

Hamburgo lietuviai, vadovaujami LB 
apylinkės pirmininko Jono Valaičio, suruo-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

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.
GLOUCESTERYJE — spalio 2 d„ 13 vai.. 

šv. Petro bažn., London Rd.
STROUDE — spalio 3 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAME — spalio 3 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
BIRMINGHAME — spalio 10 d„ 11 vai., 19 

Park Rd., Moseley, Birmingham 13.
LEICESTERYJE — spalio 10 d„ 12 val„ 

Sacred Heart, Mere Rd. 

šė iškilmingą savo kapeliono pagerbimą 
rugpiūčio 22 d.

J. Valaitis taip pat stengiasi jubilejaus 
proga išeisti kun. Vaclovo Šarkos biografi
ją. kuria bus įamžinta judriojo kunigo veik
la. (VKV Informacijos)

VAIKŲ STOVYKLA

Romuvoje šiemet vyko nuo liepos 25 d. 
iki rugpiūčio 15 d. Ją suorganizavo VLB 
Tarybos referentas vaikų reikalams tėv. A. 
Bernatonis ir VLB Valdybos pakviestas 
mokyt. A. Palavinskas, talkinamas mokyt. 
R. Baliulio bei E. Baliulienės ir D. Bruso- 
kaitės-Eerruer iš Prancūzijos. Vaikus pri
žiūrėjo, įvairių žaidimų bei dainų ir tauti
nių šokių mokė moksleiviai P. Dauknys, V. 
Poškaitis, P. Urbanas, studentai — Ang. 
Gaidelytė iš Hamburgo, dvi Aldonos — 
Dabrilaitė ir Rygelytė — iš JAV, P. Koly- 
čius iš Kanados ir M. Čeginskaitė iš Švedi
jos. Medicinine priežiūra rūpinosi gail. se
suo M. Palavinskienė. religinį patarnavimą 
teikė kun. J. Dėdinas, tėv. A. Bernatonis ir 
kun. J. H. Šulcas. Gerą ir skanų maistą ga
mino trys virėjos, vadovaujamos O. Bartu- 
sevičienės, senj. Stovyklavo apie 60 lietuvių 
šeimų vaikų iš Vokietijos. Prancūzijos. Šve
dijos ir Belgijos.

Kadangi oras pasitaikė giedras ir šiltas, 
jaunieji stovyklautojai dažnai būdavo ve
žami maudytis. Rugpiūčio 3 d. surengta 
naktinė iškyla į mišką, iš kurios vaikai grį
žo apie vidurnaktį kupini įspūdžių. Rugpiū
čio 6 d. suorganizuota išvyka į Heidelber
gą. kur apžiūrėta pilis ir susipažinta su uni
versitetiniu miestu prie Neckaro. Vakarais 
buvo ruošiami šokiai, žiūrimi lietuviški fil
mai apie nepr. Lietuvą, Vasario 16 gimnazi
ją, Maironį ir kiti, kūrenami laužai ir t. t.

Rugpiūčio 7 d. vakare studentų iš JAV 
iniciatyva suruoštas bazaras — čigonų sto
vykla su čigonų šokiais, ateities būrimu, 
strėlių ir kaštonų mėtymu į taikinius, jėgos 
bandymu, kavine palapinėje, obuolių if 
bulvių kepimu prie laužo, egzotine muzika 
ir t. t.

Kiekviena diena būdavo pradedama ryti
ne mankšta. Po pusryčių pakeliama vėlia
va. Priešpietiniams užsiėmimams visi vai
kai būdavo paskirstomi į tris grupes: vieni 
šokdavo, kiti dainuodavo, o treti mokyda
vosi lietuvių kalbos pasikeistinai. Tais po
piečiais, kai nebūdavo vykstama maudytis, 
užsiiminėdavo rankdarbiais ir piešimu. Po 
vakarienės — vėliavos nuleidimas, visiems 
giedant Lietuvos himną.

Rugpiūčio 14 d. įvyko baigiamasis lau
žas. Po vakarienės paskutinį kartą nuleista 
Lietuvos trispalvė. Stovyklos vadovas mo
kyt. A. Palavinskas padėkojo visiems sto
vyklos globėjams, rėmėjams ir talkinin
kams už paramą ir darbą, ypač BALFui už 
700 dol„ Labdarai už 400 DM, Liet. Raud. 
Kryžiui ir dr. St. Sereikai, aukojusiems po 
200 DM, Romuvos gyventojui A. Mikalaus
kui už 100 DM, A. Stasiūnienei už 50 DM, 
Vasario 16 gimnaz. direkt. V. Natkevičiui 
už ledus (30 DM), tėv. A. Bernatoniui už 
atsisveikinimo vaišes vadovams ir talkinin
kams. Išreiškė viltį, kad visi stovyklautojai 

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų 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.

buvo patenkinti ir kad ateinančiais metais 
vėl visi susitiks Romuvoje.

Kadangi vėliavos nuleidimo metu pra
pliupo smarkus lietus su audra ir laužo 
lauke negalima buvo kurti, vaikučiai salė
je parodė, ką jie per 3 stovyklavimo savai
tes išmoko: apie dvi valandas lietuviškai 
deklamavo, dainavo ir šoko. Buvo daug ko
miškų ir sąmojingų numerių. Komišką Sa
dutę pašoko mergaitėmis persirengę sto
vyklos vadovai bei talkininkai.

Mažiesiems stovyklautojams pavargus ir 
nuėjus ilsėtis, valgyklos salėje įvyko atsi
sveikinimo naktipiečiai su dainomis, šokiais 
ir žaidimais. (VKV Informacijos)

DAR VIENA STOVYKLA

Nordrhein-Westfalijos lietuvių vaikų va. 
saros stovykla vyko nuo liepos 5 d. iki 25 
d. Esslingene. Ją surengė ir jai vadovavo 
VLB Valdybos įgaliotiniai Gv. Šimkevičius 
ir Stasys Jasulaitis, talkininkavo E. Šimke- 
vičienė. Živilė ir Angelė Vilčinskaitės ir ki
ti.

ABRAOMAS FELD PASAKOJA

Vašingtone leidžiamas „Jewish Week — 
American Examiner“ paskelbė Rygoje gi
musio žydo Abraomo Feld prisiminimus 
apie žydus Sovietų Sąjungoje. Feld prieš 
pusantrų metų gavo leidimą išvykti į Izra
elį ir neseniai lankėsi su paskaitomis JAV.

Feld, kalbėdamas apie žydų padėtį So
vietų Sąjungoje, nurodė, jog ta padėtis žy
miai skirtingesnė Ealtijos kraštuose. Prieš 
tuos kraštus rusams okupuojant, ten viręs 
„turtingas, pilnutinis“ žydų gyvenimas. Ry
goje prieš rusų okupaciją 1940 metais žydų 
gyventojų buvo 60.000, šiandien jų beliko 
35.000. Dauguma Baltijos žydų norėtų emig
ruoti į Izraelį. Esą. Baltijos kraštų žydai 
labiau žydiškesni (jidiš) ir daugiau tautiš
kai įsisąmoninę, negu Rusijos žydai.

„Jewish Week" liepos 1 d. laidoje skelbė: 
daugiau kaip 80 žydų vykdė viėšus bado 
streikus Maskvoje ir Rygoje, protestuoda
mi prieš sunkumus vykti į Izraelį, ir liovėsi 
streikavę, kai buvo pagrasinta, kad būsite 
suimti... Viena žydų grupė, 33 asmenys, at
vykę iš Rygos ir Vilniaus, vykdė 48 vai. 
streiką Maskvos centrinėje pašto įstaigoje, 
o dar 50 žydų panašiai demonstravo Rygo
je. Rygos ir Vilniaus žydai išsiuntė protes
to raštą J. Tautų Žmogaus Teisių Komisi
jai. Šį raštą J. Tautų gen. sekretoriui U 
Thantui įteikė Yosef Tekoch, Izraelio am
basadorius J. Tautose. (ELTA)

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvi“ Ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius galima pinigus siųsti šiuo 
adresu:

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

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