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Vliko Taryba posėdžiavo New Yorke rug
sėjo 10 d. Dr. J. K. Valiūnui išvykus į Eu
ropą ir Afriką, apie pastarųjų dviejų mė
nesių veiklą Tarybą informavo vicepirmi
ninkas J. Audėnas, laikinai einąs Vliko pir
mininko pareigas.

Pranešėjas išryškino visą eilę svarbes
nių Valdybos veiklos bruožų tarptautinia
me gyvenime, į kurį Vlikas vienokiu ar ki
tokiu būdu buvo įsiterpęs.

J. Audėnas savo pranešime nurodė: Simo 
Kudirkos nuteisimas gegužės 17-20 d. Vil
niuje dešimčiai metų kalėti ir jo gynimosi 
kalba iš sovietinio pogrindžio spaudos pa
teko į didžiąją laisvojo pasaulio spaudą. 
Mes laisvame pasauly apie visa tai plačiai 
skaitėme. Vliko Valdyba mano, kad Kudir
ka šia paskutine jau tikro kankinio didvy
riška laikysena Lietuvos laisvės kovon įne
šė nepaprastai didelį indėlį. Busimajame 
gruodžio mėn. Detroite Vliko Seime šis Ku
dirkos įnašas numatyta visapusiškai ap
svarstyti bei padaryti toli siekiančias išva
das ir lietuvių visuomenei ir pasauliui.

Tarptautinius įvykius Vliko Valdyba 
seka labai atidžiai, šalia Sudano komunis
tų buvusio sukilimo, šalia Egipte teisiamų 
komunistų, kurie ruošėsi nuversti dabarti
nę prezidento Sadato valdžią, labai didelę 
reikšmę turi du tarptautiniai įvykiai: JAV 
siekiai užmegzti santykius su komunistine 
Kinija ir keturių didžiųjų valstybių —JAV. 
D. Britanijos, Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos — susitarimais dėl Vakarų Berlyno. 
Šis bei galimi kiti susitarimai gali būti ne
naudingi Baltijos valstybių bylai. B. Berly
nas ligšiol laikytinas pirmuoju tokiu kliu
viniu. Jei, susitarus dėl Berlyno, Fed. Vo
kietija ratifikuotų praeitų metų rugpiūčio 
mėn. Bonnos su Kremliumi Maskvoje pasi
rašytąją sutartį ir įvyktų sovietų atkakliai 
peršamoji Europos Saugumo Konferencija, 
tai tuo atveju Baltijos valstybės būtų dar 
labiau izoliuotos nuo Vakarų, o sovietams 
susidarytų galimybės dar daugiau veržtis į 
Vakarus.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Štai ir po atostogų. Kiekvienas grįžome 

prie Savo įprastų darbų ir kasdieninių rū
pesčių. Atostogų metu kiekvienas stengė
mės gyventi savos vaizduotės sukurtame 
-pasauly, kuriame kūno ir dvasios malonu
mai paprastai užima pirmąją vietą. O kaip 
gi kitaip? Juk tam ir yra atostogos. Atsida
vę Savojo kūno ir dvasios pasismaguriavi- 
mams, mes buvome sukūrę kaip ir savąjį 
sapną, kuriame ošė ir judėjo tik jūra, o vi
sas kitas pasaulis (kuriuo mes iš viso nesi
domėjome), manėme sau, stovėjo vietoje be 
įvykių, tartum sustingęs, ir laukė mūsų 
grįžtant iš atostogų.

Mieli atostogininfcai, jūs klydote. Pasau
lis judėjo; staiga davęs šuolį, jis atsidūrė 
tokioj nepaprastai keistoj vietoj, kad vis 
dlar niekas nežino, kuria kryptimi jis judės 
toliau. Sakiau pabrėžtinai „niekas“ — nei 
Niksonas, nei Brežnevas, nei Brandtas, nei 
Pompidu, nei Goldą Meier. Tik kinietis Mao 
stebi ir galvoja sau su šypsena: „.Pagaliau, 
po daugiau kaip trisdešimties metų...“

Pagaliau- sovietai aiškios panikos apimti; 
todėl jie staiga perjungė savo politinę veik
lą į aukštus bėgius — čia jie škuba į Indiją 
su draugystės rožių puokšte pas Indirą 
Gandį, čia jie skuba pasirašyti sutartį su 
Brandtu dėl Berlyno, čia jie grasina Rumu
nijai dėl jos draugavimosi su Vakarais ir 
kiniečiais, čia jie vyksta pas Pompidų, tikė
damiesi per jį palenkti Vakarus saviems 
planams arba mažiausiai Europą suskaldy
ti. Vienur Sovietams sekasi, kitur ne.

Su ponia Indira Gandi jie sunkumų ne
turėjo. 24 valandoms nepraėjus, Gromy- 
ka -pasirašė draugystės ir abipusės pagalbos 
sutartį dvidešimt penkeriems metams. Tuo 
būdu didžiulis Indijos pusiausalis su 600 
-mil. gyventojų pasidarė saugi vieta rusų 
įtakai -plačiame Indijos vandenyne ir prieš 
Kiniją. Poniai Gandi ši sutartis irgi buvo 
labai paranki, nes kaip tik tuo metu buvo 
jaučiama- karo grėsmė santykiuose su Pa
kistanu ir nejauki įtampa su Kinija.

Visai kitaip vyko reikalai dėl Vakarų 
Berlyno. Pakantrios ir aršios derybos vyko 
daugiau kaip metus. Rugpiūčio mėn. antro
joj pusėj sutartis buvo pasirašyta. Prie pa
sirašiusiųjų tą sutartį Amerikos, Didž. Bri
tanijos, Prancūzijos ir Rusijos ambasado
rių džiaugsmo prisijungė irgi Brandtas, bet 
tikrasis laimėtojas — Rytų Vokietija — ir 
toliau klastingai tyli. Pagal sutartį Vakarų 
Berlynas jau nebe Vakarų Vokietijos dalis; 
jame net bus įsteigtas atskiras Sovietų kon
sulatas. Vakarų Vokietijai daugiausia rūpi
mi tiesioginio susisiekimo su Berlynu reika
lai paliekami ir toliau rytų ir vakarų Ber
lyno įstaigoms betarpiškai spręsti. Tad ru
sai laimėjo visu frontu. Vakarų Vokietijos 
kancleris Brandtas, savaime aišku, trokšta 
būti irgi laimėtoju, bet jo pergalės triumfi

Vilkas informuoja
Tačiau, kai Arabų pasaulis pradėjo kovą 

prieš sovietinį komunizmą ir imperializmą, 
kaip jo laisvės priešus, kai raudonoji Kini
ja greitu laiku pasaulinėje arenoje gali tu
rėti pasaulio reikalų tvarkytojos, lygiai su 
kitomis valstybėmis, vaidmenį, kai visoje 
Sovietijoje literatūrinis ir kitoks pogrin
dis labai gyvai reiškiasi prieš priespaudą, 
tai Baltijos tautoms atsiveria naujos gali
mybės tvirčiau siekti laisvės. Dėl to mums 
tenka dar labiau budėti ir veikti.

I rugsėjo 2-10 d. Paryžiuje vykusią Tarp- 
parlamentarinės Sąjungos konferenciją 
sekti jos darbų bei pateikti jos dalyviams 
žinių apie sovietų neteisėtai įvykdytąją 
Lietuvos okupaciją Vlikas buvo paskyręs 
Birutę VenSkuvienę, prancūzų kalba Vliko 
leidžiamo biuletenio redaktorę. Ji buvo ap
rūpinta reikiama informacine literatūra.

Vliko atstovas Australijoje J. Lapšys (jis 
ir Australijos Ealtų Tarybos pirmininkas), 
artimai bendradai biaudamas su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba, dėjo daug 
pastangų, kad ateinančiais metais Austra
lijoje ruošiamame didžiuliame festivaly da
lyvautų ne iš okupuotų kraštų atkviesti me
nininkai bei sportininkai, bet iš laisvojo 
pasaulio atvykę.

Vliko Valdyba, aukštai vertindama Suda
no vyriausybės kovą prieš sovietinius bei 
vietos komunistus, kurie kėsinosi rugpjū
čio 19 d. nuversti tą vyriausybę, pasiuntė 
raštus visoms -arabų vyri ausyliems, supa
žindindama jas su Baltijos ir kitų tautų 
patyrimais, ryšium su sovietiniais kėslais, 
vykdomais teroru, visur j savo rankas pa
grobti valdžią.

Vliko vidaus veikloje tolokai žengta pir
myn rengiamų studijų srity. Prof. B. Kasias 
savo studiją apie Sovietų Sąjungos ir Nacių 
Vokietijos sąmokslą prieš Lietuvą jau bai
gė, ir Vliko Valdyba su ta studija susipaži
no ir jau ieško leidėjo. Prof. J. Pajaujis 
jau paruošė pirmąją dalį Lietuvos Geno
cido knygos, Vliko Valdyba su ja susipaži
no ir darbą priėmė. Prof. V. Sruogienė jau 

niam vežimui arklys dar nežinomuose lau
kuose tebesigano ir, tur -būt, dar tebėra ne
kaustytas. Brandtas, numatydamas sunku
mus, vėl vyko į Maskvą.

Ši Berlyno sutartis atnešė Sovietams irgi 
didelį tarptautinį diplomatinį laimėjimą. 
Susitarus dėl Berlyno, Sovietams atkrito 
viena kliūtis ir atsidarė įvairūs keliai jų 
diplomatinei veiklai į Vakarus ir į Ameri
kos Jungt. valstybes. Mat, Sovietai ruošiasi 
milžiniškai diplomatinei ofenzyvai — rytų- 
vakarų Europos visuotinės tarpusavės ap
saugos 'bei pagalbos paktui, žinoma, Krem
liaus sąlygomis! Kiniečių grėsmei didėjant, 
Sovietams juk būtinas saugumas iš vakarų. 
Čia ir glūdi dabartinė Kremliaus panika.

Tačiau, palyginti, mažas, bet strategiškai 
labai svarbus kraštas — Rumunija— ir ne
mano būti Kremliaus ištikima sąjunginin
ke šios panikos metu. Jau beveik metai, kai 
Sovietai kalbinasi Rumuniją j karinius ma
nevrus jos ir Bulgarijos teritorijoj. Rumu
nija, mačiusi Čekoslovakijos žlugimą, atsa
kė Sovietams ne tik griežtu ne, bet žymiai 
aršiau —atsikvietė kiniečius. Pastarieji pa
drąsinti pradėjo plėsti savo įtaką ne tik 
Rumunijoj, bet ir Bulgarijoj. Maža to, Ru
munijos ministeris Kunesku pasisakė vie
šai, kad komunizmas nereikalingas jokio 
centro (atseit. Kremliaus), nes kiekvieno 
krašto kumunizmas yra pakankamai pri
brendęs tvarkytis pats. Tokia drąsi Kunes
ku laikysena turėtų priminti tiems, kurie 
žino senosios Romos imperijos istoriją, se
ną romėnų šūkį „Budėk, nes slavai barba
rai jau vėl prie mūsų vartų“.

Štai kodėl Brežnevas skuba pasimatyti su 
Jugoslavijos diktatorium Tito. Deja. Belgra
de vis dar nėra ženklų, kad ten Brežnevo 
kas nors lauktų; kad ir nuvyks, ten jis bus 
labai mažas ir nepageidaujamas svečias.

Viena įtakoms minkščiausių, bet ir svar
biausių vietų Vakarų Europoje, kaip mano 
Kremlius, yra Prancūzija. Mat. dar Dego- 
lio laikais Prancūzija atsiribojo nuo Ame
rikos. išstojo iš NATO, turi vieną didžiau
sių komunistinių partijų krašte, o dabarti
nis Prancūzijos prezidentas Pompidou ir to
liau tęsia diplomatinį flirtą su Kremliaus 
viešpačiais. Štai, laimėjęs Berlyne. Brežne
vas Skuba į Paryžių. Ko ten sieks Brežne
vas, esu trumpai paminėjęs anksčiau; bet 
kokią poziciją užims Pompidu. sunku iš 
anksto spėti, nes, šį laišką rašant. Brežne
vas dar tik rūšiuoja savo diplomatinį laga
miną Kremliuje. Brandtas jau vėl pas Ko
syginą kažkokiems neaiškiems pasitari
mams. o Vilsonas perka bilietą į Maskvą. 
Tik Pompidu sėdi tylus ir laukia klastingo 
svečio.

• ••
Visų šitų staigių naujų politinių prajovų 

ir visos šitos diplomatinės panikos priežas

prisiuntė Vlikui rankraštį jos paruoštos 
studijos „Lietuvos Steigiamasis Seimas". 
Vliko Valdyba su ja dar nesusipažino.

Papildydamas J. Audėno pranešimą, Vli
ko Valdybos vicepirmininkas prof. B. Ne- 
miėkas smulkiau painformavo Tarybą apie 
Bražinskų bylą. Turkijos teismų sąrangą ir 
numatomą tolimesnę jų bylos eigą, pasinau
dodamas žiniomis, 'kurias Vliko Valdybai 
jos posėdyje rugpiūčio 30 d. pateikė New 
Yorke lankęsis Bražinskų advokatas Cadal 
Yardimci. Bražinskai šiuo metu yra proku
roro žinioje ir laikomi nenubaustųjų kali
nių kalėjime, kol Trebzondo koleginiame 
teisme bus išspręsta jų byla. Jei kas norėtų 
kaliniams ką nors pasiųsti, prašoma tai at
likti per Vliką -arba -per BALFą.

Dr. Nemickas dar painformavo apie ben
drines pabaltiečių organizacijas (komite
tus, tarybas ir pan.) — Taryba jau seniai 
buvo pageidavusi tokių žinių ir buvo pave
dusi jas surinkti Politinės Komisijos na
riui B. Bieliukuii. Buvo rasta net 10 tokių, 
savarankiškai veikiančių, organizacijų. Jų 
reikšmę bei svorį kovoje dėl Baltijos vals
tybių laisvės nutarta apsvarstyti kitame 
Tarybos posėdy.

Taryba pageidavo, kad Vliko Seimai atei
ty būtų šaukiami New Yorke.

Posėdy pagerbti mirusieji: Jurgis Bieliū
nas, Vliko atstovybės pirmininkas Venezue- 
loje. ir prof. Birger Neiman, didelis pabal
tiečių draugas Švedijoje.

Posėdžiui pirmininkavo Pranas Dulevi- 
čius. Valstiečių Liaudininkų atstovas, sek
retorium buvo dr. Bronius Nemickas, Tau
tinio Sąjūdžio atstovas. (ELTA)

PAPRAŠYTI IŠSIKRAUSTYTI
Britanija paprašė per dvi savaites išsi

kraustyti 90 sovietų diplomatų ir nebegrįžti 
15.

tis yra Nixonas. Jis įkišo lazdą į pasaulio 
politinį skruzdėlyną ir padarė tai du kartu.

Vienu kartu jis paskelbė, kad doleris at
palaiduojamas nuo aukso ir tuo pačiu jo 
vertė nustoja pastovumo. Iki tol dolerio 
vertė buvo pagrindas visoms pasaulio va
liutoms. Dabar gi, niekam nelauktai, jos vi
sos staiga nustojo to pagrindo ir pakibo, 
kaip voratinkliai rudens ore. su žinia, kad 
su pirmąja audra jie bus sunaikinti. Būtų 
bergždžia čia leistis į ekonominių mokslų 
mandrybes, kurios ne ekonomistui būtų ne
suprantamos. Pakaks, jeigu pasakysiu, kad 
audros ekonominiame pasaulyje yra dažnos 
ir jų yra buvę jau kelios, ypač dolerio at
žvilgiu (paskutinė buvo š. m. gegužės mėn., 
kai vien Vokietijoje per pusvalandį buvo 
išmesta į rinką du milijardai dolerių par
duoti!). Visas tas audras finansinis pasaulis 
laimingai atlaikė, nes doleris buvo susietas 
su aukso verte. Bet kas atsitiktų, jeigu pa
naši audra kiltų dabar, kai doleris yra at
palaiduojamas nuo aukso vertės? Niekas 
tikrai nežino. Todėl finansinis pasaulis yra 
susirūpinęs naują tvirtą pagrindą pinigams 
surasti. Tai nėra lengvas uždavinys. Esame 
įvairių nuomonių, bet jos perdaug skirtin
gos, kad galima būtų sutarti. Tad šiuo me
tu visas pasaulis gyvena chaose ir nežinio
je.

Antroji lazda, kurią Nixonas įkišo j pa
saulio politinį skruzdėlyną, buvo jo paskel
bimas santykių su Kinija. Pirmosios išda
vos jau matomos (jos aptartos šiame laiš
ke); bet galutinės pasekmės tuo tarpu irgi 
niekam nežinomos. Tuo būdu, šalia ekono
minio. dar politinis chaosas ir tokia pat ne
žinia.

Manau, kad ping-pong‘o trumpa gadynė 
eina jau į galą. Kai Nixonas ruošis savo pa- 
žadėtajai kelionei į Pekingą pas Mao, tuo
met prasidės nauja — proferanso tamsion: 
Mao su Nixonu prieš Brežnevą. Vakarti Eu
ropa, kaip ketvirtasis tylus proferanso part
neris. turės galimybių suvaidinti svarbų 
vaidmenį. Svarbiausias Europos privalu
mas šiame lošime būtų būti vieninga ir ne- 
sinervinti (šiuo metu Vokietijos kancleris 
Brandtas perdaug nervinasi; jis turėtų gal
voti daugiau apie Europos interesus negu 
apie savo asmenišką prestižą). Visiems gi 
lošimo partneriams pravartu būtų prisimin
ti. kad kiekvienas trečiasis žmogus pasauly 
yra kinietis, o triupų tūzas bus bene Mao 
rankoje. Lauksime lošimo pradžios.

Gali betgi atsitikti ir taip, kad proferan
sas iš viso nebus pradėtas. Sovietų dabarti
nei diplomatinei panikai skubiai nesubran
dinus jokių vaisių arba, dar blogiau, kilus 
bet kokiai suirutei Kinijoje, Raudonosios 
armijos generolai gali pradėti žygį į Pekin
gą.

Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas

MIRĖ PROF. B. NERMAN

Prof. Birger Nerman, žymus Švedijos ar
cheologas ir nuoširdus kovotojas už Balti
jos kraštų išlaisvinimą iš sovietų vergijos, 
mirė š. m. rugpiūčio 22 d. Stockholme. (E)

Dr. Dirsei* Nerman
Rugpiūčio 22 d. Stockholme mirė žymus, 

pasaulinio masto, mokslininkas ir didelis 
Baltijos tautų draugas — prof. dr. Birger 
Nerman, sulaukęs 82 m. amžiaus. Jis yra 
gimęs Švedijoje 1888 m. 1923 m. pakviestas 
dėstyti archeologijos Tartu universitete. 
Estijoje, Nerman pradėjo domėtis Baltijos 
tautomis. Jis skatino tų tautų ir Skandina
vijos bendradarbiavimą kultūros, mokslo 
srityse. Nerman yra paskelbęs daugiau kaip 
300 mokslo darbų.

šalia mokslinio darbo, velionis beveik vi
są gyvenimą skelbė reikalą išlaisvinti pa
vergtuosius kraštus ir pirmiausia Baltijos 
valstybes. Nerman per pastaruosius 24 me
tus buvo Baltų Komiteto Švedijoje pirmi
ninku. nuo 1959 m. vadovavo „Birželio Ko
mitetui“. šalia kitų pareigų įvairiose orga
nizacijose, velionis buvo Pasaulio antiko
munistinės lygos Švedijos skyriaus garbės 
pirmininku. Jis palaikė glaudžius ryšius su 
daugeliu antikomunistinių organizacijų, 
lankydamas jų suvažiavimus ne tik Euro
poje, bet ir JAV, Kanadoje ir Azijoje. Ve
lionis turėjo daug bičiulių ir lietuvių tarpe. 
Jam 1965 m. gegužės mėn. viešint New Yor
ke. jo veiklą įvertino Pavergtųjų Kraštų 
Seimo Gen. Komitetas. įteikdamas medalį 
bei raštą. Baltų delegacijos jį pagerbė 
atskirai. (ELTA)

A. BARONAS LATVIŲ KALBA
Aloyzo Barono novelių rinkinį „Keliai ir 

pėdos“ latviai išleidžia savo kalba.

SEPTYNIOS dienos
Kaip nuversti prezidentą?

Lanussė perėmė Argentinos prezidento 
pareigas kovo mėn., bet dabar jo valdžia 
jau susidūrė su didelėmis bėdomis: profesi
nės sąjungos skelbia vienos paros visuotinį 
streiką, ir pinigo vertė krito.

Aukštieji karininkai tariasi, ką daryti. 
Jie nuvertė du prieš Lenussė valdžiusius 
prezidentus, generolus, kurie nevadovavo 
kariuomenės daliniams. Lanussė sunkiau 
nuversti, nes jis ne tik prezidentas, bet ir 
kariuomenės vadas.

Du atsitikimai
Britanijoje paaiškėjo du choleros atsiti

kimai.

Mao mirė?
Tiršti gandai skelbia, kad Kinijos prez. 

Mao Cetungas būsiąs miręs ar sunkiai ser
gąs širdim.

Iš užsienio buvę iškviesti du širdies ligų 
specialistai. Be to, iš kai kur buvusios Ki
nijoje išimtos pirmininko Mao statulos.

Labiausiai pagrįstu spėjimu laikoma tai. 
kad buvo atšauktos metinių iškilmės.

Tačiau gandai ir spėliojimai apie Mao 
mirtį jau nebe pirmą kartą skelbiami.

Bombos ties šiaurės Vietnamu
JAV aviacija vėl pradėjo smarkiai bom

barduoti šiaurės Vietnamą.
Pagrindiniai taikiniai esą raketų įrengi

mai ir priešlėktuvinės artilerijos centrai.

Sutariama dėl bazės
Su Maltos vyriausybe pagaliau sutarta, 

kad saloje ir toliau bus NATO ir Britanijos 
bazė.

Malta nuomos gaus už tą bazę 9į mil. 
svarų metams.

Brežnevas Jugoslavijoje
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Brežnevas lankėsi Jugoslavijoje.
Ta proga jis nesąmone išvadinęs visus 

gandus ir įtarinėjimus, kad Sov. Sąjunga 
galinti pulti Jugoslaviją, nors jam nepatin
ka krašto tvarkymasis ir ryšiai su buržua
ziniais kraštais.

Bendri bandymai
JAV ir Sov. Sąjungos erdvės tyrimų spe

cialistai jau svarsto, kaip abiejų kraštų 
bendromis pastangomis bus galima įrengti 
erdvės stotis ir gaminti sudėtinius erdvės 
laivus.

Tuos specialistų planus ir projektus, aiš
ku, turės tvirtinti ar atmesti vyriausybės, 
nes tarp abiejų kraštų dar nėra nieko su
tarta tuo erdvės tyrimo klausimu.

Prieš Bendrąją Rinką
Londone rugsėjo 28 d. Britanijos komu

nistų partija suruošė mitingą pasisakyti 
prieš Europos Bendrąją Rinką.

Mitinge kalbėjo ir kitų partijų vadai: Ita
lijos, Airijos, Prancūzijos, Danijos, Belgi
jos, Olandijos ir Rytų Vokietijos.

PA S A II rJK
— Norėdama aptvarkyti savo prekybos 

su užsieniu balansus, Argentinos vyriausy
bė trims mėnesiams sustabdė importą.

— JAV per 10 metų didžiuosius nusikal
timus atliekančių moterų padaugėjo 200 
procentų, vyrų 72 proc.

— 18 m. amžiaus amerikietis Terry Lee 
Valmassoi iš Michigano tris mėnesius kas
dien turės prieš savo miestelio rotušę pa
kartoti ištikimybės priesaiką — bausmė už 
išniekinimą Amerikos vėliavos, kurią jis 
buvo užsisiuvęs ant savo kelnių sėdynės.

— Britų statytoji televizijos serija „The 
Forsyte Saga“ New Yorko televizijoje bus 
rodoma ištisai per 24 valandas iš karto.

— Graikijoje bus teisiama dabar kalėji
me laikomoji penicilino išradėjo Flemingo 
našlė, kuri kaltinama kartu su kitais ruo- 
šusis išvaduoti iš kalėjimo norėjusį nužu
dyti minister) pirmininką graiką.

— Indijos kaimelyje Maharašta 60 mirė 
ir 40 pavojingai serga iš tų. kurie krautu
vėlėje gėrė su laku sumaišytą alkoholį.

— Britanija vėl ruošiasi pabranginti paš
tą — pirmos rūšies laiškų kainą iš 3 pakelti 
iki 4 penų.

— Sustabdymas 5 dienoms didžiųjų laik
raščių Britanijos leidėjams bus kaštavęs 
apie 3 mil. svaini, ir nepaleista į žmones bu
vo apie 80 mil. egzempliorių laikraščių.

— Šimtai Romos kačių, kurios prisilaiky
davo vienos senovinės pagoniškos šventyk
los griuvėsiuose, susimetė j naujai pastaty
tą teatrų ir įsikūrė ložėse ir kėdėse, kartu 
užnešdamos baisybę blusų.

— Taifūnas Bess palietė Taiwano sąsiau
rį. palikdamas 11 žuvusių, 28 sužeistus, 
daugiau kaip 11 tūkst. benamių.

— Japonijos biznieriai ruošiasi per Airi
ją savo gaminiais užtvindyti Europą.

— Britanija bedarbių turi 929.121.

Dėl to karo nebus
Tarp Izraelio ir Egipto paliaubos tęsiasi 

jau 13 mėnesių. Bet dabar Izraelis pašovė 
Egipto bomboneši, o Egiptas — Izraelio 
transporto lėktuvą.

Laikydamas transporto lėktuvo nušovi
mą provokacija, Izraelio krašto apsaugos 
ministeris gen. Dajanas vis dėlto nesitiki, 
kad visa tai išsivystytų į karą.

Penketas dienų be laikraščių
Britanija penketą dienų išbuvo be di

džiųjų laikraščių, kai atitinkamos spaustu
vininkų profesinės sąjungos pradėjo kelti 
naujus reikalavimus ir nepilnai atlikti 
darbą.

laikraščių leidyklos šįkart buvo sustab- 
džiusios darbą ir laukė, kol bus susitarta.

Nutrūko pasitarimai
Rytų ir Vakarų Vokietijų atstovai buvo 

susitikę Rytų Berlyne tartis dėl sąlygų, 
kaip vykdyti susitarimą dėl Berlyno, bet po 
pusvalandžio Federalinės Vokietijos atsto
vas išėjo, nes nebuvo pajėgta susitarti dėl 
keturių pasirašytosios sutarties vertimo — 
abi pusės skirtingai verčia.

Kinijos klausimas J. Tautose
JAV norėti) įsileisti į Jungtines Tautas 

komunistinę Kiniją ir palikti jose naciona
listinę Formozą — Ta i w aną.

Dvidešimt penkių tautų komitetas daugu
ma balsų priėmė Albanijos rezoliuciją J. 
Tautose visur įsileisti komunistinę Kiniją 
ir iš visur išmesti „Čiang Kaišeko kliką“.

JAV rezoliucija pasiūlyta įtraukti darfoo- 
tvarkėn po Albanijos rezoliucijos.

Gyvas ir geros sveikatos
Kinijos ambasados skelbia, kad Mao Ce

tungas yra gyvas ir sveikas.
Tačiau per Japoniją ateina žinios, kad 

Kinijoje visiems atostogaujantiems ka
riams įsakyta grįžti. Tai siejama su padi
dėjusiu įtempimu Sov. Sąjungos pasienyje.

Susitiks Aliaskoje
Prez. Nixonas skris į Aliaską susitikti su 

Japonijos imperaterium Hirohitu.
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A. KAIRIO BROLIUKAI
Anatolijus Kairys yra prirašęs apsčiai 

draminių veikalų, kurių nemaža išvysta ir 
Amerikos lietuvių sceną. Kai kurie tų vei
kalų yra konkursuose laimėję premijas.

Nors jis nėra avangardininkas, bet sten
giasi pasinaudoti moderniojo teatro prie
monėmis. Tas sena ir nauja derinimas, 
matyt, daro j j priimtiną maždaug visiems. 
Nepereidamas visiškai j modernizmą, jis 
tebėra visiems, o ne tik išrinktiesiems su
prantamas. Neatitoldamas nuo lietuvių 
gyvenimo ir interesų, jis būna ir aktualus.

Bet jis rašo draminių dalykų ir vai
kams. Tur būt, pačiu populiariausiu jo pa
rašytu vaidinimu vaikams reikia laikyti 
trijų veiksmų pasaką Du broliukai (išlei
do Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija). Čikagos Alvudo vaikų teatras

NAUJOJI VILTIS
TauitinirJkiškoji srovė, kaip matome, su

judo su savo žurnalu. Dar ne taip seniai 
buvome susilaukę jos leidžiamojo politikos 
ir 'kultūros žurnalo „Naujosios Vilties“ Nr.
I, o štai jau ir Nr. 2.

Šis numeris pradedamas vedamuoju 
„Vienos iliuzijos tragiška pabaiga“, kuria
me plačiau sustojama ties Jurgio Lebedžio. 
Jono Kazlausko, Kazio Umbrazo, Juozo 
■Senkaus ir Stasio Budrio mirtimis Lietuvo
je, iškeliant galimas okupanto keršto prie
žastis ir susidorojimą su nepaklusniaisiais.

Dr. J. Balys straipsnyje „Kas yra tau
ta?“ bando atsakyti į tą klausimą. į kurą 
daug kartų ir įvairiaip yra ir kiti atsakinė
ję. Ta tema rašyti autorių bus paskatinę 
kitų pasisakymai, ypač tų, kurie iš viso yra 
linkę paneigti tautą, sakydami, kad tai yra 
atsitiktinai vienoje vietoje atsidūrusi žmo
nių bendruomenė, kuri susigyvena. Toks 
požiūris į tautą, aišku, labai „modemus“ ir 
priimtinas didiesiems kraštams, turintiems, 
taip sakant, tautybių suvirinimo katilą 
(pvz., JA V, kur tautybės gera valia sunyks
ta, arba Sov. Sąjunga, kur vedama sąmo
ninga nutautinimo politika). Dr. J. Ealio 
išvedžiojimai kalba prieš kosmopolitizmą.

Lyg ir paryškinti tai temai žurnale 
spausdinamas Richard Kolm straipsnis 
„Etniškumo reikšmė JAV-se“. Dar didesnių 
straipsnių yra A. Jurgėno „Išeiviai kovoje 
dėl Lietuvos laisvės“ ir dr. B. Nemicko 
„Rusijos-Kinijos kivirčas“.

Spausdinama V. Alanto ištrauka iš naujo 
romano, Č. Gedgaudo „Kęstučio priesaika“,
J. Jurevičiaus „Kun. V. Miromis — visuo
menininkas, valstybininkas“, J. Gliaudos 
„Apie Ruigį aušroką“, naujų knygų recen
zijos (V. Alanto, J. Gliaudos), apžvalga. 

LAUKINĖS ANTYS
(iš romano „Vėjas lekia lyguma.“)

Pradėjo lyti stipriai, su perkūnija. Lietaus sro
vės šnarėjo krūmuose, tekėjo srovelėmis, ir, rodos, 
pelkės vis labiau pilnėjo. Rodos, visa virė ir mušė iš 
dugno viršun. Buvo vidudienis, bet aptemo, ir, su
sispietę krūvelėmis ar pavieniai, slėpėsi vyrai po 
krūmokšniais nuo stipriomis linijomis krintančio 
vandens ir slėpė ginklus. Tik pelkių take sargybiniai 
stovėjo tylūs, lyg norėdami išgirsti garsus, kurių ne
paskandino lietaus kritimas. Vyrai buvo apsidengę 
trumpomis palapinėmis, ir iš po jų pūpsojo trumpa- 
vamzdžiai automatai, šeštokas susigūžęs drauge 
su Mikalojum sėdėjo po šaltekšniu, jo lapai šlamė
jo, pro šakas krito lašai ir barbeno į abu vyrus den
giančio nedidelio karinio apsiausto viršų-

Kai po valandos sustojo lyti, pelkės garavo 
kaip uždegtos. Kvepėjo drėgme ir žolėmis. Prašvi
tusi saulė garino žemę, ir vyrai džiovinos! drabu
žius. Uosis su keletu kitų kalbėjosi apie bunkerio 
kasimą ir nakties žygiui paskyrė žmones, kurie turė
jo parūpinti maisto.

Vieta poilsiui ar ilgesniam apsistojimui buvo 
puiki. Statė po kai kuriais tankesniais medžiais že
mas palapines, įtvirtino jas. šeštokas su Mikalojum 
ir Vėtra prie žemos, storos vinkšnos šakų prisinešė 
samanų. Jos buvo minkštos ir drėgnos, tačiau ligi 
vakaro galėjo pradžiūti. Naktį vyrai tikėjosi atsiga
benti daugiau kastuvų ir palapinėms medžiagos. Pa
lių pelkės buvo milžiniškas saugių kimsynų ir vers
mių plotas. Čia vyrai galėjo bent kiek daugiau būti 
saugūs, ir tai kažkaip gerai veikė visų savijautą. Ro
dos, kad kažkur kitur už tų pelkių taip pat nieko 
pikto nebuvo ir jie po kiek laiko galės grįžti į savo 
įprastą darbą. Pavakariais šeštokas užmigo, kaž
kaip viskas nutilo, rodos, nieko čia nebuvo, tik lau
kinės antys, kurios pakildavo ir staiga vėl nusileis
davo. Nors beveik visi buvo alkani, bet naktį turėjo 
atgabenti maisto. Visai pavakary Mikalojus atnešė 
duonos, lašinių bryzelį ir, visa savo aštriu peiliu pa
dalinęs pusiau, vieną dalį atidavė šeštokui. Jie sėdė
jo prie vinkšnos, valgė ir žiūrėjo į kimsynus, juose 
išmėtytus krūmokšnius, tarp kurių augo vietomis 
balti, susukioti beržai.

Naktį dalis vyrų išėjo, likusieji turėjo stovėti 
sargyboje. Vienoje pamainoje trejetą valandų nuo 
vidurnakčio stovėjo Mikalojus su šeštoku ir sekė

Dieną prieš tą naktį du nuėjo į bažnytkaimį ir 
ten pasislėpę praleido visą dieną. Pavakare jie įme
tė į policijos būstinę granatą, ir namas užsidegė. Po 
to pasitraukė iš bažnytkaimio, o po valandos iš 
miestelio važiavo sunkvežimiu dvidešimt rusų pa
degėjų gaudyti.

Buvo visai pavakarys. Prie kelio posūkio, kur 
buvo aukšta patiltė, krūmuose jau laukė iš anksto 
nuėjęs šeštokas, Mikalojus, Strėlė, Ąžuolas, Deši
nys ir Vėtra. Priartėjus sunkvežimiui, vyrai visi iš 
karto paspaudė gaidukus, šeštokui pasirodė lyg 
sunkvežimis būtų gyvas, jis, rodos, nuo šūvių pašo
ko ir trenkėsi į nedidelę cemento užtvarėlę. Vieni 
rusų pabiro į griovį, kiti ant kelio, ir vyrai paleido 
dar keletą šūvių. Ir staiga visa nutilo- Rodos, nieko 
nebuvo, tik ant kelio sklaidėsi dulkės. Iš jų pakilo 
vienas rusas ir pradėjo ant kelio suktis, lyg užsuktas 
žaislas, ir šaukti. Nuo smūgio jis buvo apsvaigęs ir 
pamišęs. Po sunkvežimiu sutraiškytais kaulais gulė
jo rusai. Kiti jų buvo dar gyvi ir sunkiai dejavo. Ne
buvo kada ilgai delsti. Vyrai surinko rusų šautuvus 
ir granatas, pasiėmė šovinių, Ąžuolas įplėštą, bet 
neblogą brezentą. Sunkvežimis buvo perlūžęs. Mo
toras buvo atsirėmęs į kelią, pora ratų stūksojo 
aukštyn, kiti gulėjo prispausti krūvos laužo-

Mikalojus neiškentęs paėmė lapuką popierio, 
nupaišė ant jo Gedimino stulpus ir, užrašęs „visus 
jus ištiks toks pat likimas, čia mūsų žemė“, užkabi
no ant vienos aukštyn iššokusios, suskilusios lentos, 
kuri kyšojo lyg peilis. Visur dvokė benzinu ir mėš
lu. šeštoką krėtė kažkoks kovos ir pasibiaurėjimo 
šiurpulys. Jis vilko du automatus ir dvi sunkias juos
tas šovinių. Jie visi skubiai bėgo lauku į toliau esan
čius krūmus ir jais skubiai žygiavo pelkių link. Tru
ko valanda, kol Ąžuolas juos įvedė į pelkę. Nors jis 
rodos, gerai žinojo taką, bet vos kitų nepaskandino, 
pasukęs ne toj vietoj į kairę.

Tik po trijų valandų prie sudaužytos mašinos 
sustojo pora sunkvežimių ginkluotų rusų. Iš vieno jų 
iššoko pulkininkas Burlitskis ir, šviesdamas lempu
te, dairėsi. Kiti traukė iš po sunkvežimio lavonus, 
keletas prispaustų dar atrodė gyvi. Burlitskis, paste
bėjęs raštelį, paėmė jį ir šį kartą suprato, kas jame 
parašyta. Gedimino stulpai jam buvo panašūs į kar
tuves, ir tai jį siutino.

Palių pelkių pilies vyrai žinojo, kad vieną die
ną juos puls. Jie buvo atsargūs ir tam ruošėsi. Pel
kės juos saugojo, bet visi suprato, kad ne amžinai.

(Bus daugiau)

tą veikalą yra pastatęs net tris kartus 
(kartą 1969 m. ir du kartus 1970 m.).

Ši A. Kairio pasaka yra apie du broliu
kus, kurie nebuvo pavyzdingi. Jie ir mo
kytis nenori, ir neklauso, ir apie lietuvių 
kalbą ir jos raštą nė girdėti nenori. Visiš
kai kitokia yra pavyzdingoji jų sesutė. 
Kadangi pasakoje viskas galima, tai į abie
jų berniukų laikyseną pedagogiškai re
aguoja paukščiai ir žvėrys —- pirmajame 
veiksme voveraitė ir kiškiai, o vėliau ir 
žąsys, ir pelėda, ir šarkos, ir meškiukai, ir 
miškinis įsijungia į istoriją. Genas žodis, 
kritika vaikų nepataiso. Bet pražuvę sū
nūs pagaliau grįžta į gerą kelią ir žąsies 
plunksna pasirašo įžadą mylėti savo kraš
tą, skaityti savo raštą ir būti geri.

Visame veikale nuolat pabrėžiama pa
mokomoji mintis, ypač reikalas būti lietu
viais.

Veikalas yra eiliuotas. Scenoje, aišku, 
jam gyvumo teikia visi tie paukšteliai ir 
žvėreliai, jų kalbos ir dainos. ,

Tik abejotina, ar atskiros kolonijos 
daug kur turės - pakankamai pajėgų ir 
energijos pastatyti tą veikalą — suruošti 
vaikams šventę.

K. Abr.

Į LAISVĘ

Lietuvių Fronto Bičiulių leidžiamojo „Į 
Laisvę“ žurnalo Nr. 51 (1971 m. gegužės 
mėn.) A. Maceina rašo komunizmo ir ru
siškumo santykių klausimu straipsnyje 
„Nuo ko mes bėgome?“

M. Naujokaitis straipsnyje „Tauta ruo
šiasi sukilti“ prisimena -1941 m. sukilimą. 
K. Škirpos spausdinamas 'atsiminimų pluoš
tas „1941 metų sukilimo vadovietė Berly
ne“.

V. Vaitiekūnas rašo apie velionį prel. M. 
Krupavičių „Krupavičius — bendruomeni- 
ninkas“.

- Apstu apžvalginių straipsnių.

BUS MINIMAS DOSTOJEVSKIS
Sov. Sąjungoje ruošiamasi plačiai ir iš

kilmingai minėti .rusų rašytojo F. Dosto
jevskio gimimo 150 m. sukaktį.

Pradedamas leisti akademinis jo raštų 
rinkinys.

Ilgą laiką Dostojevskis buvo nepriimti
nas.

J. AVYŽIUS RUSŲ KALBA
„Družba narodov“ pradėjo spausdinti J. 

Avyžiaus romaną „Sodybų tuštėjimo me
tas“.

pelkių taką. Rodos, pelkės judėjo, šnabždėjo ir jose 
klaidžiojo žiburiai- Dangus gi buvo giedras ir pilkš
vas. Toli kartais nuaidėdavo šūvis, kažkur sukauk
davo šuo, buvo tylu, ir atrodė, kad niekur nėra ka
ro.

Prieš aušrą grįžo vyrai su maistu, antklodėmis 
ir atnešė porą piūklų ir kastuvų. Mikalojus su šeš
toku sugulė po vinkšna.

Kai šeštokas pabudo, šalia sėdėjo Mikalojus 
su peiliuku rankose ir ištiesė jam šachmatų karalie
nės figūrą.

Aloyzas Baronas
— Va, žiūrėk, jau ir karalienę išdrožiau.
šeštokas pakilnojo rankose vidurinio piršto dy

džio figūrą ir, įsižiūrėjęs į karalienės tokį ryškų vei
dą, nusistebėjo:

— Bet, žiūrėk, juk ji panaši į Valentų dukrą, 
Uosio pusseserę, kur tu tarnavai ir kuriuos išvežė į 
Sibirą.

Mikalojus droviai nusišypsojo ir pasakė:
— Juodąją karalienę irgi tokią išdrošiu.
Pelkės buvo saugūs namai. Vyrai gerai čia įsi- 

ruošė, lyg niekada iš čia nebesirengtų kraustytis. 
Jie čia galėjo bent laikinai ilsėtis ir apsitvarkyti. Nu
trintos kojos, subraižymai ir sužeidimai gijo. Nak
timis išeidavo kur nors ir užpuldavo kurią nors ko
munistinę įstaigą, pataikūnai bėgo į miestus, jie visi 
bijojo. Porą kartų buvo įsivėlę į kautynes su rusais 
ir turėjo sužeistų. Pelkėse dabar gyveno beveik pus
šimtis vyrų. Tai buvo saugi ir stipri pelkių pilis, 
taip teigė Aitvaras. Mikalojus baigė drožti šachma
tų figūras, ir šeštokas kartais surasdavo partnerių. 
Karaliaus veide kiti įžiūrėjo Uosio bruožų, ir seny
vas partizanas Dėdė, lyg kažką svarbaus praradęs, 
pasakė:

— Va, tai Dievas todėl ir baudžia Lietuvėlę, 
kad negalėjome tokių žmonių kaip Mikalojus išmo
kyti.

Vieną dieną prie šeštoko priėjo Uosis:
— Tu, jei nori, gali išeiti iš čia. Bet jei nenori, 

tai turėsi šią naktį eiti pasalas-
— Puiku, — atsakė šeštokas. Jis, taip be dides

nių pareigų būdamas, jautė nuoskaudą ir pažemini
mą. Dabar šiuo pasiūlymu jis buvo sulygintas su ki
tais, ir tai jį džiugino.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ATIDARYTA SODYBA

Sydnėjaus Moterų Socialinės Globos d-ja 
suruošė savo pastatytosios lietuviškos sody
bos atidarymą.

Sydnėjaus visuomenė labai džiaugiasi ta 
sodyba ir reiškia didelę pagarbą savo 
darbščiosioms moterims.

PAGERBTAS PROF. K. PAKŠTAS

Lietuvių ateitininkų federacijos iniciaty
va, minint -penktąsias metines nuo visuome
nininko prof. K. Pakšto mirties, šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje buvo pastatytas 
jam paminklas.

Prof. J. Eretas yra parašęs prof. K. Pakš
to monografiją.

GERIAUSIAI PERKAMA KNYGA

„Naujienos“ rašo, kad šiuo metu Ameri
koje geriausiai perkama L. Dovydėno atsi
minimų knyga „Mes valdysime pasaulį“.

Joje L. Dovydėnas rašo apie komunistus 
ir komunizmą Lietuvoje.

GATVĖS LIETUVIŠKAIS VARDAIS

Lawrence miestas netoli Bostono (JAV) 
turi nemaža gatvių, pavadintų Vilniaus, 
Kauno, Varnių, Luokės, Palangos, Gedimi
no, Birutės, Vyties vardais.

Pirmieji lietuviai šiame mieste apsigyve
no maždaug 1864 m., po sukilimo Lietuvo
je.

Lietuviškus gatvių vardus lietuviai išsi
rūpino per miesto savivaldybę.

PAIEŠKOMI SVETUR MIRUSIŲJŲ 
GIMINĖS

„Naujienos“ rašo, kad „Gimtasis kraš
tas“ 'beveik kiekviename numeryje spaus
dinamame skyriuje „Kam teks palikimas“ 
skelbia kai kurių mirusių užsienio lietuvių 
pavardes. Bet laikraštis nurodo: „Niekad 
neteko pastebėti, kad ten būtų skelbiami 
mirusieji Lietuvoje ir būtų ieškoma užsie
nyje gyveną artimiausi giminės“.

DAIL. URBONAS RUOŠIASI PARODAI

Prabuvęs keletą metų Amerikoje, daili
ninkas L. Urbonas grįžo į Australiją ir ruo
šiasi naujai savo kūrinių parodai.

Amerikoje ir Kanadoje viešėdamas, jis 
suruošė daug savo darbų parodų. Įdomu ' 
tai, kad jo nupieštasis Vydūno portretas,'
apkeliavęs Amerikos ir Kanados lietuvių 
kultūros centrus, dabar, kaip iš „Mūsų Pa
stogės“ matyti, atiduotas jos spaudos ba
liaus loterijai.

TARPTAUTINĖJE JAMBOREE

Tryliktojoje Pasaulinio Skautų Sąjūdžio 
Jamboree Japonijoje dalyvavo ir lietuvis 
vyriausias skautininkas Petras Molis.

P. Molis vyko su Tarptautinio Skautų 
Biuro pritarimu, kaip oficialus Amerikos 
skautų globojamas svečias. Taip pat P. Mo
lis dalyvavo skautų sąjūdžio konferencijo
je Teiki jo mieste.

YRA IR TOKIŲ...

„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad Sud
bury gyvenanti Grasė Petrėnienė išleido 64 
psl. knygutę „Mažoji lietuvių poezija“.

Toje knygutėje yra parinkta Mažvydo, 
Donelaičio, Strazdo, Baranausko, Vienažin
džio, Kudirkos ir Maironio poezijos ištrau
kų.

Įdomu tik tai, kad šalia lietuvių klasikų 
Grasė Petrėnienė sudėjo ir savo pirmuo
sius eilėraščių bandymus. Kaip matyti, tie 
jos eilėraščiai vargu ar ką sužavės, nebent 
viską išpirktų tos garsiosios pavardės.

Knygutė išleista savo lėšomis ir išspaus
dinta saleziečių Romoje.

KASMETINĖS PREMIJOS

Amerikos Šaulių s-ga nutarė kasmet ap
dovanoti pačius iškiliausius šaulius-žuma- 
listus.

Šių metų premijos mecenatai kanadiečiai 
šauliai G. ir E. Rugieniai paaukojo 225 dol., 
ir iš tos sumos buvo apdovanoti Kunigunda 
Kodatienė, Vladas Mingėla ir Algirdas 
Eudreckas.

TEATRO PADĖTIS
Maskvoje leidžiamasis žurnalas „Teatr“ 7 

nr-je plačiai rašė apie teatrus Lietuvoje. 
Esą, Lietuvos teatrinis gyvenimas vis la
biau traukia dėmesį, ir iš kaimyninių res
publikų atvykstama specialiai pamatyti at
skirų spektaklių (čia, matyt, turima galvo
je J. Miltinio kai kurie pastatymai Panevė
žio teatre). Pažymėtina, kad daug lietuvių 
aktorių, kino ir teatro gastrolinių kelionių 
dėka yra susilaukę ne tik sąjunginio, bet 
ir pasaulinio pripažinimo. (ELTA)

J. PIKČILINGIO STILISTIKA
Vilniuje išleistoje Juozo Pikčilingio kny

goje „Lietuvių kalbos stilistika“ (342 psl., 
I dalis), šalia kitų klausimų, aptariamas 

aiškumas, tikslumas, paprastumas,
grynumas, glaustumas, gyvumas, įtaigumas 
ir kt. Knyga skirta studentams, studijuo
jantiems kalbą ir literatūrą bei žurnalisti
ką. (ELTA)

kalbos

ŽODYNAI

Vilniuje šių metų pabaigoje ir kitais me
tais numatoma išleisti visą eilę naujų žo
dynų ar pakartoti bei papildyti seniau iš
leistus. Vilniškė „Elta“ paskelbė, kad baig
tas sudaryti „Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas“. Jis bus trečdaliu didesnis už išleis
tąjį 1954 metais. Taip pat paruoštas stam
bus anglų — lietuvių kalbos žodynas (16 
autorinių lankų). Numatoma pakartoti 1963 
m. išleistą vokiečių — lietuvių kalbų žody
ną, taip pat paruoštas bei suredaguotas 
prancūzų — lietuvių kalbų žodynas, tačiau 
jo atspausdinimo dar teks palaukti. Ruošia
mas latvių — lietuvių kalbų žodynas bei 
lenkų — lietuvių kalbų žodyno antroji lai
da. Galvojama ir apie atvirkštinius — lie
tuvių — vokiečių, lietuvių — anglų ir kt. 
žodynus.

Jei apie tokius žodynus tik galvojama, tai 
lietuvių — rusų kalbų žodynas skubiai ruo. 
šiamas, jis netrukus pasirodys, nes jo lau
kiama, girdi, ne tik pas mus, bet ir užsieny. 
Paruoštas spaudai medicinos terminų žody
no rankraštis — jame terminai pateikiami 
lotynų, lietuvių ir, žinoma, rusų kalbomis.

(ELTA)

PASIGENDAMA KLASIKŲ

Teatrologas Markias Petuchauskas, „Lit. 
ir Meno“ savaitralšty (Nr. 33) vertindamas 
okup. Lietuvos dramos teatrų pastatymus 
1970-71 m. sezone, iškėlė vieną stambią ne
gerovę. Esą, jau daug metų praėjo, kai pa
sirodė paskutinis H. Vancevičiaus pastaty
mas — Šekspyro „Antonijus ir Kleopatra“ 
(dar seniau —J. Miltinio rež. „Makbetas“), 
jau daug metų nestatoma antikinių tragikų 
bei kitų, kaip Moljero, Ibseno, Čechovo ir 
kt. pastatymų. Dramos teatras, teigiama, 
negalįs tobulėti, vengdamas statyti klasiki
nius veikalus.

Įdomu, kad po daugelio metų Petuchaus- 
ko pasiūlyta: kuri nors Lietuvos aukštoji 
mokykla privalėtų praktiškai imtis Balio 
Sruogos teatrinio seminaro tradicijas at
gaivinti. (ELTA)

PAŽANGUMAS IR LAIMĖ

Esame liudininkai, kad pasaulio išvirši
nis veidas keičiasi labai greitai. Gamta ir 
jos jėgos nugalėtos, pasirūpinta geriausių 
susisiekimo priemonių, paįvairinta apsiren
gimas ir maistas. Mokslo pažangumas padi
dino paties žmogaus asmeninius patogu
mus, žymiai pailgino amžių, nes medicina 
tiesiog daro „stebuklus“.

Ir Bažnyčia pateko į tos „pažangos“ ver
petus. Panaikinta pasninkai, sutrumpintos 
pamaldos, kad tik tam „pažangos“ žmogui 
būtų patogiau ir lengviau garbinti Dievą.

Dabar ne žmogus turi nusižeminti prieš 
Dievą, bet Dievas prieš žmogų. Ligi šiol 
žmogaus nusižeminimo ženklas buvo atsi- 
įklaupimas. Dabar gi „pažangusis“ Dievo 
rankų padaras — žmogus, jau stovėdamas 
-— išdidumo ženklas — priima Dievą šv. 
Komunijoje.

Nuosekliai ir Anglijos karalienė turėtų 
štai kaip elgtis: įteikdama savo kuriam pa
valdiniui kokį garbės ženklą ar medalį, tu
rėtų ji prieš tą pavaldinį atsiklaupti.

»*»

Eet tai tik vienas „pažangumo knygos“ 
puslapis.

Atsiverškime antrąjį puslapį. Kas ten?
Karai, badas, katastrofos, žudymai, plė

šimai, nedarbas, skurdas, nesąžiningumas, 
dorovės smukimas, apatiškumas ir dar vi
sa eilė „pažangumo dorybių“.

Ar žmonės, paliesti vieno ar kito tų daly
kų, jaučiasi laimingi?

Deja! Atsakymas yra neigiamas.
Turime sutikti, kad žmogus, ar kaip ben

druomenė, ai’ kaip individas, laimėjo sau 
malonumų ir patogumų iš pasaulio pažan
gos. bet nepadidino nei savo, nei kitų lai
mės.

žmogus kontroliuoja ir diriguoja natū
ralaus pasaulio išteklius, bet nesirūpina pa
gaminti ir duoti tai, ko jis pats labiausiai 
nori ir kiti trokšta, — saugaus, laimingo ir 
tvarkingo gyvenimo. Taip yra todėl, kad 
žmogus, užvaldydamas visa, užmiršo apval
dyti pats save ir savo artimą laikyti savo 
broliu.

Ne 'asmeniški patogumai ir žemiškų gė
rybių gausumas daro žmogų laimingą, bet 
nusilenkimas Dievo įsakymams ir siekimas 
to paties tikslo, kurio Dievas siekia — žmo
gaus laimės.

Nors laikymasis Dievo įsakymų atrodytų 
labai sunkus dalykas, bet galutinai yra už
tikrinimas žmogaus laimės. Kristus aiškiai 
pasakė: „Jei nori įeiti į gyvenimą, laikyk 
mano įsakymus“ (Mato 19, 17).

Geras dalykas žemiškoji materialinė pa
žanga, kurią reikia puoselėti ir branginti, 
bet dar geresnis dalykas palenkti save Die
vo įsakymams.

Būkite pasidavę Dievui...
Artinkitės į Dievą, ir jis artinsis į jus.
Nusižeminkite Viešpaties akivaizdoje, ir 

jis išaukštins jus... (Jok. 4.7-10).
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XVIII LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ LIETUVOJE
Lietuva ir žydai istorijos šviesoje

Prof. dr. Z. Ivinskis iš Bonnos ketvirta
dienio rytą pasinaudojo Studijų savaitės fo
rumu tarti tuo klausimu mokslininko žodį.

Žiaurumais žydų atžvilgiu vokiečių oku
pacijos metu lietuvius neteisingai kaltina 
patys žydai ir komunistai. Pirmieji — dėl 
tikrosios padėties nežinojimo, antrieji — 
norėdami suniekinti 1941 m. sudarytąją 
Laikinąją Lietuvos vyriausybę ir prieSso- 
vietinius sukilėlius.

Pirmieji žydai Lietuvoje pasirodė Vytau
to d. laikais XIV š. gale. Jie atvyko iš Len
kijos ir gavo privilegijas. Tolydžio žydams 
atiteko kredito įstaigų monopolis. 1440-92 
m. sutinkame žydų muitininkų. XVI š. bu
vo žydų Lietuvoje įsigalėjimo amžius, žy
dai gyveno daugiausia miestuose, vis plės
dami savo veiklos sritis. Jie stvėrėsi pre
kybos miško medžiaga, smuklių laikymo. 
Nė vienas dvarininkas neišsiversdavo be 
žydų patarnavimo. Nuo XVII a. vidurio 
prasidėjusios Lietuvos nelaimės neaplenkė 
nė žydų.

XVIII a. žydai vėl ėmė atsigauti. Jie įsi
tvirtino dar prekyboje bei amatuose. Iki 
valstybės padalijimo žydai Lietuvoje ne
pergyveno jokių persekiojimų. Viešai žydus 
užkabino bene pirmasis vysk. M. Valančius, 
tačiau ne dėl jų rasės ar tikybos, o bendrų 
savo pamokymų liaudžiai rėmuose. Jis ra
gino lietuvius pradėti prekiauti ir verstis 
amatais, kur anuomet dirbo tik žydai, ir 
skelbė blaivybę. Ir Kudirkai užkliuvo žydai, 
demoralizuoją liaudį. Vaižgantas į ..Pra
giedrulius“ įvedė du simpatingus žydų per
sonažus. Savo veikaluose žydus vaizdavo 
dar J. Vilkutaitis, V. Krėvė ir kiti.

Nuo 1804 m. Rusijoje žydai galėjo gyven
ti tik šiaurės vakarų gubernijose. Nuo 1905 
m. revoliucijos rusų visuomenėje pradėjo 
reikštis antisemitizmas. Įvykdavo pogromų. 
1911-1913 m. viešumą jaudino garsioji Uk
rainos žydo Beilio byla, palikusi visuome
nėje priešžydiškų nuotaikų. Iš vakarinių 
gubernijų žydai ėmė emigruoti.

Žydų vaidmuo nepriklausomoje Lietuvo
je buvo įvairiopas. Lietuvių tautiniame ju
dėjime iki nepriklausomybės atgavimo žy
dai nedalyvavo. Visose nepr. Lietuvos vy

MARGASIS MANO
GYVENIMAS

JONAS LIOBĖ
Atsiminimai 75 metų gyvenimo sukakties 

proga

Kaip gyenant Lietuvoj, taip pat ir išeivi
joje, daugiausia rašo atsiminimus tik aukš
tieji žmonės — prezidentai, ministerial, ge
nerolai, rašytojai. O jei aš, kad ir papras
tas žmogelis, išdrįsau 75 metų sulaukęs šio
kius tokius parašyti, tai pasinaudodamas 
laikraščių keltomis mintimis, kad kiekvie
nam verta palikti, ką atsimeni.

Esu gimęs 1896 m. rugsėjo 22 d.
Savo gyvenimą praleidau be jokių žymes

nių įvykių, tai ne kažin ką ir parašysiu. 
Savo 'gyvenime kalnų nesupyliau ir duobių 
neužlyginau. Tik esu dėkingas Dievui, kad 
leido man iki šiol gyventi ir-vis dar būti 
sveikam ir pagal amžių stipriam.

Gimiau Audeniškių vienk., tada buvo 
Aluntos valsčius ir parapija, Ukmergės 
apskritis. Tėvai, Juozapas ir Ona žigelytė, 
žemės neturėjo. Tėvas buvo batsiuvys. Aš 
buvau pirmasis jų sūnus. Tik toj vietoj, kur 
gimiau, neteko ilgiai gyventi. Kiek atsime
nu, kai buvau. 4 ar 5 metų, išsikėlėm, ir nuo 
tada prasidėjo mūsų „klajoklinis“ gyveni
mas. Kai jau man suėjo 7-3 metai, tėvas 
pradėjo nuomoti žemes, o man reikėjo ga
nyti bandą — gyvulius. Tais laikais apie 
mokyklą nebuvo kalbos. Turėjau noro ir 
patraukimo mokytis, bet tėvelis neturėjo 
noro manęs pamokyti, nors ir ašaras paro
dydavau, kad neleidžia mokyklon. Jis sa
kydavo: „Iš mokslo duonos nevalgysi“. Tai 
ir likau bemokslis. Bet dėl to nejaučiau 
■rūstybės ant tėvelio. Dėl to neleido, kad, 
kol piemeniu buvau, reikėjo ganyti, o kai 
jau turėjau, 12-13 metų, jau ir lauko darbus 
dirbau — akėjau^ ariau., šieną ir javus plo
viau. O kai prasidėjo 1914 m. karas, metė 
tėvas žemes, ir .apsigyvenom Aluntoj. Mane 
leido tarnauti ten pat Aluntoj. Prie vals
čiaus buvo pašto arkliai, ir jais reikėjo ve
žioti paštą ir rusų valdininkus. Atlyginimas 
'buvo 10 rublių mėnesiui ir savas maistas. 
Žinoma, susidarydavau šiek tiek priedo, 
kai ką veždavau ir gaudavau arbatpinigių. 
Tekdavo važinėti aplinkui — Utena, 
Anykščiai, Kurkliai, Ukmergė, Molėtai ir 
kt. Ištarnavau beveik metus, kol priartėjo 
vokiečių kariuomenė. Kai jau vokiečiai bu
vo netoli Aluntos, tuomet valsčiaus sekre
torius rusas turėjo bėgti. Jis pasiėmė porą 
geresnių arklių, fajetoną su būda, na, ir 
mane už vežiką. Išvažiavom į Švenčionė
lius. Ten apsistojom, 'bet važinėdavom į 
Švenčionis, nes ten buvo apskritis. Po kiek 
laiko Švenčionyse buvo imami naujokai net 
trijų apskričių — Ukmergės, Panevėžio ir 
Švenčionių. Kas atvyko, tuos ėmė, o kas 
nevyko, taip ir pasiliko, nes daug kui- jau 
buvo vokiečiai. Buvo imami ir mano metai, 
nes ėmė, kam buvo 19 metų.

Kadangi aš buvau sekretoriaus vežikas, 
tai jis man pasakė, kad nesirodyčiau. Taip 
ir padariau, kaip jis liepė. Tai ir likau ne

riausybėse iki 1924 m. buvo ministeris be 
portfelio žydų reikalams. Nepr. kovose da
lyvavo nemažas skaičius žydų. Gana akty
viai reiškėsi žydai Lietuvos seimuose, ypač 
Steig. seime. Iškilesnieji įsijungė į Lietu
vos reikalų gynimą tarptautinėje plotmėje. 
Vidaus gyvenime žydai buvo labai ortodok
siški. Daug nesusipratimų įvyko dėl krau
tuvių iškabų žydų kalba, dėl rusų kalbos 
vartojimo kasdieniniame gyvenime. Nema
žą trynimąsi tarp lietuvių ir žydų kėlė pir
mųjų pastangos užimti prideramą vietą 
prekyboje, pramonėje, amatuose, o taip pat 
laisvosiose akademinėse profesijose.

Žydų įnašas į lietuvių kultūrą nėra dide
lis. Praturtėję žydai netapo mūsų meno ir 
mokslo mecenatais. Atskiri jų tautiečiai 
reiškėsi teisėje, muzikoje, literatūroje ir ki
tose kultūros srityse.

Dauguma žydų, ypač jaunųjų, sovietinę 
okupacijų pasitiko su džiaugsmu. Jie pa
dėjo okupantams persekioti lietuvius pat
riotus. 1941 m. užėmę Lietuvą hitlerininkai 
stengėsi įtraukti lietuvius į žydų naikinimą. 
Pavieniai asmenys, daugiausia asmeninių 
motyvų skatinami, vokiečiams talkino. Vo
kiečių duomenimis, iki 1941. XII. 1 Lietu
voje nužudyti 137.346 žydai. Daug lietuvių 
žydus gelbėjo nuo mirties. Dalis gelbėtojų 
skaudžiai nukentėjo.

Liepos 22 d. popietė priklausė muzikai. 
Valt. Banaitis iš Bonnos skaitė apie

Juozą Gruodį — sinifonininką.
Kompozitorius (1884-1948) priklausė pir

majai lietuvių profesinės muzikos kūrėju 
kartai, kuri paaukojo net savo talentą, kad 
sukurtų stiprius pamatus naujai statomos 
kultūros atžalai. Besidarbuojant dirigentu, 
pedagogu, visuomenininku, mažiausia laiko 
liko kūrybai. Bet Gruodis pakėlė Kauno 
muzikos mokyklą į konservatorijos—aukšt. 
mokyklos lygį, buvo pirmasis ir svarbiau
sias kompozicijos profesorius. Be jo pastan
gų, be jo išmokslintų kompozitorių (Račiū
nas, Juzeliūnas, Klova, Gaidelis ir kt.) 
šiandien nebūtų nei „tarybinės“, nei „neta
rybinės“ profesinės lietuvių muzikos.

Gruodis buvo didelis muzikinis eruditas, 
savotiškas „enciklopedininkas“. Norėdamas 

I įrodyti pasauliui, kad lietuviai yra tarptau-

paimtas. Nors sekretorius buvo rusas, bet, 
matyt, turėjo man gerą širdį. Tik vėliau 
kalbino, kad su juo vykčiau Rusijon, kaip 
pasiuntinys. Aš atsisakiau, ir jis nevertė 
manęs.

Po kelių dienų j Švenčionėlius atvyko 
arklių savininkas, kuris turėjo tą paštą ve
žioti savo arkliais. Iš karto sekretorius ne
norėjo dar duoti arklių, o taip pat ir ma
nęs. Bet pagaliau jie susitarė, sekretorius 
sutiko atiduoti arklius ir mane, o patsai iš
dūmė Rusijon.

Kai grįžom Alunton, atsimenu kaip šian
dien, buvo trečiadienis, o jau penktadienį 
užėjo vokiečių kariuomenė. Tai tokiu būdu 
palikau nuo rusiškos kariuomenės. Jei ne
būčiau tarnavęs valdiškam pašte, būčiau 
gal ir patekęs Rusijon. Daugelis tų metų 
■maino pažįstamų tada buvo paimti, ir ne- 
kurie nebesugrįžo. O aš iki šiai dienai dar 
gyvenu.

Tada neteko ilgesnį laiką pagyventi pas 
tėvą. Motina buvo mirusi. Tuojau vokiečiai 
pradėjo imti laisvesnius vyrus darbams. 
Tai ir aš buvau paimtas ir nuvežtas į Rad
viliškį dirbti prie geležinkelio. Ten buvo 
specialiai įrengti darbininkams barakai, 
kuriuose gyvenom apie 200 vyrų. Buvom 
aptverti spygliuotomis vielomis, ir sargyba 
stovėdavo dieną ir naktį aplinkui baraką 
už vielų. Į darbą varydavo kaip kareivius 
rikiuotėj, aplinkui eidavo su šautuvais sar
gybiniai.

Darbas buvo sunkus, o valgymas pusba
dis. Graužėm ant kelio radę senus ir neži
nia kieno kaulus. Daržuose nupjautų ko
pūstų kotus rovėm ir graužėm, kad tik gy
vybę palaikytume. Kas bėgdavo, o keli to
kie buvo pastebėti, tai sargybinių buvo nu
šauti. Kitus pagaudavo keliuose, tai atva
rytus labai mušdavo. Tad ir aš bijojau bėg
ti. Bet, išlaukęs 10 mėn., pabėgau. Dviese 
ėjom 2 savaites, kol pasiekėm Aluntą. Lai
mė. kad nesugavo. Ėjom ne keliais, o lau
kais ir miškais. Radau tėvą vedusį antrą 
žmoną. Vesti jam reikėjo, nes buvo, be ma
nęs, dar 4 vaikai, ir tėvas negalėjo jų au
ginti, nes reikėjo duoną uždirbti.

Atsigavęs nuo bado ir sustiprėjęs, išėjau 
tarnauti už berną. Tas ūkininkas turėjo pu
sę valako. 10 ar 11 hektarų. Turėjau visus 
darbus dirbti — arti, akėti, plauti, o žiemą 
nuo 12 vai. naktį keltis — dviese spragilais 
javus kuldavome iki aušros. Po pusryčių 
reikėdavo gyvulius pašerti ir į mišką va
žiuoti malkų parvežti. Dvejus metus ištar
navau, kol buvau pašauktas kariuomenėn. 
Turėjau 24 metus amžiaus, kai šaukė į ka
riuomenę. Anksčiau negalėjo šaukti, kol 
Aluntos valsčių lenkai laikė užėmę. O kai 
lenkų kariuomenė pasitraukė tolyn Vil
niaus link, tuomet net 4 metų gimimo ėmė, 
tai ir aš patekau į paskutinius metus. Tai 
buvo 1920 metais.

(Bus daugiau) 

tinio lygio, savo kūryboje naudojo pačią 
sunkiausią, rafinuočiausią ano meto techni
ką. Ypač jo simfoninė muzika skambėjo 
„nesuprantamai“, tarsi chaotiškai, šian
dien, pasiklausę įgrojimų, esame kitos nuo
monės: mūsų ausis daug ko „pramoko“. 
Gruodis šiandien skamba tarsi modernizmo 
klasikas, tarsi Regerio tąsa, nekažinkiek 
toli nuo Skriabino ar Stravinskio. Bet jis 
buvo iki kaulų „liaudiškas“ kompozitorius. 
Teisybė, Gruodis nekartą šaipėsi iš popu
liarių, neva „liaudies dainų“. Kas kita su
tartinės. Pagrojus dvi vyrų chorui aranži- 
ruotas sutartines, klausytojai galėjo įsiti
kinti tos muzikos „keistumu“, dinamišku
mu, disonansiškumu, sinkopiniais, beveik 
groteskiškais ritmais. Lygiai tais pačiais 
bruožais pasižymi ir Gruodžio simfoninė 
muzika!

Mokėjo jis rašyti ir „kitaip“ — trumpes
nius dalykus (simf. poema „Rudenėlis“, dvi 
orkestrinės siuitos, originalinės dainos, 
meistriSki chorai). Visad svajojo parašyti 
operą, parašė vieną baletą, „Jūratę ir Kas
tytį“, draminę muziką 4-iems veikalams. 
Šie orkestriniai kūriniai Lietuvoje anksčiau 
tebuvo grojami tik vieną kartą! Palengvin
ti publikai kelią bent į intelektualinį jo 
ark. muzikos supratimą 1939 m. parašė sim
foniją „Iš Lietuvos praeities“. Pagal paties 
autoriaus pateiktą programą buvo išanali
zuotas kūrinys su kiekvienos dalies ištrau
komis — iliustracijomis.

Tolimesnė pakopa buvo „Orkestrinės va
riacijos lietuvių liaudies dainos ‘Ulijona' 
tema“. Referentas griežtai paneigė, kad šis 
kūrinys esąs kažkoks „tarybinės valdžios 
produktas“. Veikalas buvo kompozitoriui 
radiofono užsakytas dar 1942/43 m. sąvar
toje ir užbaigtas 'beveik laiku, bet koncer
tinę rampą teišvydo, regis, tik 1945 m. Jis 
tapo Gruodžio „gulbės giesme“. Mirė 1948 
m. balandžio 16 d. rytą — tą pačią dieną, 
kurią „Tiesoje“ pasirodė jo „atgaila“: atsi
sakąs sekti „supuvusį vakarų“ formalizmą, 
eisiąs VKP (b) nurodytu keliu ir rašysiąs 
jau muziką „iš liaudies į liaudį“... šiandien 
bandoma tai nušviesti, kaip „testamentą“.

Demonstruojant muziką, pagrota ištrau
kų iš daugelio Gruodžio veikalų.

(Bus daugiau)

KAS APSIMOKA?

„Jeigu žmogus gerai paskaičiuotų — pa
matytų, kad smulkus grobstymas neapsi
moka“.

(Iš netaisytų rankraščių)

KARVES TURINČIŲ GYVENTOJŲ 
SVEIKATA

„Pranešame, kad birželio 29 d. bus tikri
nama miesto gyventojų, turinčių karves, 
sveikata. Gyvulius prašome nuvesti į mies
to turgavietę“.

(Iš vet. apylinkės skelbimo)

SU IŠGĖRIMO ŽENKLAIS

„Į mano mostą vairuotojas tik uždūmino 
ir buvo pagautas svetimame rajone su išgė
rimo ženklais.

(Iš visuomeninio autoinspektoriaus 
raporto)

(„Šluota“)

Taip pasakė Nikita
Duokite mums laiko, ir mes pagaminsi

me jūsų žmonoms kelnaičių tokių spalvų, 
kokių niekur kitur jūs nepamatysite.

«**
Mes palaidosime kapitalizmą, bet tą lai

dojimą atliks kiekvieno krašto darbininkai; 
jie palaidos savuosius kapitalistus.

Mes duosime užsakymus tiems, kurie no
ri dorai uždirbti.

»**
Mes išleidžiame milžiniškas pinigų sumas 

raketoms ir atominėms bomboms, o jos nė
ra Skirtos dešroms pjaustyti.

*♦*
Dieve saugok nuo to, kad mes turėtume 

sprogdinti tas 'bombas bet kieno teritorijo
je — tai didžiausia mūsų gyvenimo viltis.

Aš esu Sovietų Sąjungos ministeris pir
mininkas, ir man nieko nereikia.

*»*
Kinai sako, kad jie dabar jau remsis sa

vais ištekliais, o po to rašo mums, prašyda
mi kreditų.

***
Dievas davė jums Adenauerį, ir Dievas 

davė mums kvailokų sąjungininkų.
♦ ♦♦

Angliją, kuri yra buvusi jūrų ponia, Ang
liją, kurios nuosavybė buvo Afrika ir Azi
ja, mes palikome užpakalyje.

♦ ♦♦
Kai jūs nulupate savo klientus, jūs turė

tumėte dar palikti šiek tiek odos augti, kad 
galėtumėte ir vėl juos nulupti.

»♦»
Jeigu aš būčiau anglas, tai būčiau kon

servatorius.
*»*

Kai žmogus turi daugiau valgyti, jis da
rosi demokratiškesnis.

NAUJOS KNYGOS

Lietuvoje išleista 1950 m. tragiškai žu
vusio (gal nužudyto?) poeto Kazio Jakubė- 
no knyga „Šimtas vyturėlių“ (D. Tarabil- 
dienės iliustracjos, 30.000 egz. tiražas). Poe
tas dabar pristatytas, kaip „vienas žymiau
sių lietuvių vaikų poetas“. Jau trečią kartą 
išleistas A. Bieliausko romanas „Mes dar 
susitiksim, Vilma“ (karo metu į Sovietų 
Sąjungą pasitraukusių lietuvių gyvenimas).

(ELTA)

M. SLUCKIO NAUJA KNYGA

„Vagos“ leidykla išleido Mykolo Sluckio 
apysakų ir apsakymų knygą „Merginų sek
madienis“.

ALGIMANTO BALTAKIO RINKTINĖ

Poetas Algimantas Baltakis išleisdino sa
vo poezijos rinktinę „Stebuklinga žolė“.

Knygą iliustravo V. Jurkūnas jaunesny
sis.

DOVANA UNIVERSITETUI

Miškininkas Jonas Gelaževičius padova
nojo Vilniaus universitetui 3.200 archyvi
nių vienetų dešimčia kalbų, tarp jų B. ir S. 
Jundzilų darbus.

Iš SĄSKRYDŽIO Į ŽEMĖS ŪKIO DARBUS

„Tiesa“ rašo, kad rugsėjo mėn. Grabu- 
tiškėse, netoli Kauno marių, įvyko Kauno 
miesto jaunimo sąskrydis, vardu „Tų die
nų šlovė neišblės“.

Sąskrydyje dalyvavo 300 merginų ir vai
kinų iš aukštųjų ir vidurinių mokyklų ir 
pramonės įmonių.

Sąskrydžio dalyviai padėjo gėlių prie Le
nino paminklo Kaune, aplankė devintąjį 
fortą ir tarybinių karių kapines Aukštuo
siuose Šančiuose.

Iškilmių proga buvo išsiųsti vadinamie
ji „darbo desantai“, vaikinai ir merginos, 
talkininkauti žemės ūkio darbams į Kaišia
dorių Fravienos kolūkį.

GAMINS STIKLINIUS INDUS

Panevėžio stiklo fabrikas numato neto
limoje ateityje pagaminti stiklines saloti
nes.

Vėliau numato pertvarkyti gamybos tech
nologiją, kad būtų galima padaryti stiklinių 
indi; — lėkščių, peleninių ir kitokių rakan
dų.

PLAKATŲ ALBUMAS

„Minties“ leidykla išleido Antano Ged
mino ir Juozo Galkaus albumą „Lietuvos 
plakatas“.

Albume surinkti 1833-1969 m. išleistie
ji plakatai ir apžvelgiama Lietuvos pla
katų istorija.

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, iy2 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.

ATSIŠAUKIMAS GELBĖTI ČIURLIONĮ

„Literatūra ir menas“ išsispausdino iš 
„Literaturnaja gazeta“ prašymą „Išgelbėti 
Čiurlionio spalvas“.

Tą prašymą yra pasirašę V. Čiurlionytė- 
Karužienė (M. K. Čiurlionio galerijos vedė
ja), J. Čiurlionytė (menotyros daktarė), E. 
Balsys (liaudies artistas), J. Kuzminskis 
(Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos pir
mininkas), A. Sidorovas (Mokslų akademi
jos narys) ir F. Rozineris (literatas).

Pasirašiusieji nurodo, kad didysis daili
ninkas ir muzikas Čiurlionis paliko stambų 
palikimą — savo paveikslus. Jo vardas yra 
plačiai žinomas ir už Lietuvos sienų. Jo 
darbų galerija Kaune yra gausiai lankoma 
iš visų Sov. Sąjungos kraštų ir iš užsienio 
atvažiuojančių žmonių. Dideliais tiražais 
spausdinami jo muzikos kūriniai, pagamin
tas apie jį filmas, leidžiamos apie jį kny
gos. O toliau rašoma:

„1969 metai suteikė didelį džiaugsmą: 
atidarytas naujas galerijos pastatas, kur 
puikiai eksponuota visa Čiurlionio tapyba. 
Dejia, kyla grėsmė, kad Čiurlionio darbai 
pamažu išbluks.

„Čiurlionio paveikslams kenkia spalvų ir 
popieriaus, ant kurio jie nutapyti, kokybė. 
Spalvas naikinamai veikia popieriuje esan
ti mediena ir kanifolijos 'klijai. Keičiasi pa
veikslų koloritas, jie blunka^ ir daug kas 
jau nebepataisoma.

„Ką dar galima padaryti?
„Pirmas ir neatidėliotinas dalykas—da

bartinės paveikslų būklės užfiksavimas, 
padarant faksimilines kopijas. Paskui bū
tina kai kuriuos paveikslus konservuoti ir 
restauruoti.

„Tačiau Lietuvoje nėra nei specialistų, 
nei tam reikalingų įrengimų. Tad labai no
rėtųsi, kad ir TSRS Kultūros miniterija, ir 
mūsų meninės organizacijos artimiausiu 
metu išstudijuotų šią problemą. Reikėtų 
surinkti visas žinias apie žinomus analo
giška technika pieštų paveikslų faksimili
nio kopijavimo, konservavimo ir restaura- 
vi būdus, pasinaudojiant ir užsienio paty
rimu.

„1975 metais sukaks šimtas metų, kai 
gimė dailininkas. Tegu jubiliejaus išvaka
rių netemdo baimė dėl jo paveikslų liki
mo“.

PRIZININKŲ ŠEIMA
Tarptautinėje vaikų piešinių folkloro te

momis parodoje Martine mieste (Slovaki
joje) didįjį prizą už grafiką laimėjo Dai
na Steponavičiūtė.

Dainos tėveliai Algirdas Steponavičius 
ir mama Birutė Žilytė yra iškilūs dailinin
kai, gavę už savo darbus tarptautinėse pa
rodose aukščiausius pripažinimus.

PUSTUŠTIS IR PUSPILNIS
Pesimistui gyvenimas pustuštis, o opti

mistui — puspilnis.
(Makedoniečių aforizmas)
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Europos Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

P. Šabiinska’s — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. B.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
rudens balius

įvyks spalio 23 d., šeštadienį, Lietuvių 
Sporto ir Socialiniam Klube (345a Victo
ria Park Road E9 5DX).

Pradžia 7 vai. vakare. Įėjimas 30 penų.

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 j 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

LIETUVOS RAŠYTOJAI LONDONE
Grįždamas namo iš Airijos, trumpam 

Londone buvo sustojęs rašytojas Justinas 
Marcinkevičius.

Britanijoje atostogavęs, keletą dienų 
Londone praleido Mykolas Sluckis.

LATVIŲ CHORŲ KONCERTAS
Spalio 16 d. Londone, Porchester Hali 

(Porchester Rd., W. 2). latviai ruošia savo 
tautinių dainų ir liaudies dainų chorinės 
muzikos koncertą.

Koncerte dalyvauja chorai iš įvairių D. 
Britanijos vietų. Atidarys Charge d'Affai- 
res T. V. Ozolinš.

Pradžia 3,30 vai.
Ten pat mažesnėje salėje bus Mara Sar- 

fcane ir Baiba Rixdane darbų paroda.

L. L. M. SAMBŪRIO „DAINAVA“ DARBŲ

TVARKARAŠTIS
1971. IX. 30 nuo 12 vai. Turgelio daiktų 

tvarkymas.
1971. X. 2 Jumble Sale, st. Anselms, Baž

nyčios salėje, The Green, Southall.
1971. X. 24 susirinkimas Rudens baliaus 

reikalu.
1971. XI. 6 Rudens Balius.
1971. XI. 21 susirinkimas bazaro reikalu.
1971. XII. 3-5 Bazaras Latvių namuose.
1972. I. 9 metinis narių susirinkimas.

AUDRONĖ KUBILIŪTĖ — MISIŪNIENĖ 
LANKĖSI LONDONE

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
spaudos ir informacijų komisijos pirmi
ninkė Audronė Kubiliūtė — Misiūnienė, 
vykdama į Europos žemyną, lankėsi Lon
done ir turėjo čia pasikalbėjimų su DB 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
nariais P. L. J. K. reikalais.

Grįždama iš Europos, dar trumpam bu
vo sustojusi ir tuo pačiu Jaunimo Kongre
so reikalu kalbėjosi su DBLB vicepirmi
ninku ir Jaunimo Kongreso komisijos pir
mininku Kastyčiu Baubliu.

NOTTINQHAMAS
SPALIO MĖNESYJE

Lietuvių Židinyje spalio mėnesyje Roži
nio pamaldos bus kasdien: šiokiadieniais 
vakare 7 vai., o sekmadieniais po 11.15 vai. 
Mišių. Negalintieji dalyvauti kviečiami tai 
atlikti namie. Prie asmeninių intencijų 
jungti Lietuvos ir jos Bažnyčios reikalus.

Kas neturi ir norėtų rožinio, gali gauti Ži
dinyje.
£;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiH.
I j

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambūris =

1 maloniai kviečia visus lapkričio 6 d- (šeštadienį) į |

I TRADICINI RUDENS BALIU I
I I
E Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns., W 11 =
| g

| Pradžia 8 vai. Veiks turtingas bufetas g
| Gros puikus orkestras Loterija =
i |
= =
giiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii^

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Spalio 9 d., šeštadienį, punktualiai 6 vai. 
p. p., Ukrainiečių klubo salėje (30 Bin- 
tinck Rd.) rengiamas

Tautos šventės Minėjimas.
Pogramoje numatoma paskaita, o meni

nę dalį atliks šiaurinės Anglijos lietuvių 
gerai, nors ir slapta, apmokytų partizanų 
dalinys, susibūręs prie Bradfordo Vyties 
klubo. Jis suvaidins epizodą iš mūsų par
tizanų kovų — 3-jų paveikslų „Nenuvys- 
tantį vainiką“ ir dar muzikinį vaizdelį 
„Ar atsimeni?“

Vėliau bus šokiai, geram orkestrui gro
jant. veiks baras su šiltais ir šaltais už
kandžiais. Visus maloniai kviečia iš arti 
ir toli atvykti ir praleisti vakarą patrioti
nėje ir linksmoje nuotaikoje

DBLS Skyr. Valdyba

GLOUCESTERIS IR STROUDAS

LIETUVIŠKI FILMINIAI VAIZDAI

Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Jloucesterio ir Stroudo padaliniai spalio 
2 d., 4.30 vai. po pietų, ukrainiečių klube 
(37 Midland Rd., Gloucester) rengia ak
tualių lietuviškų filminių vaizdų ir kitų 
vairumų popietę. Juos supras ir jais gro
žėsis visi. Tad visus iš visur ir kviečiame.

Liet, pamaldos Gloucesteryje bus spalio 
! d., 13 vai., o Stroude spalio 3 d., 12 vai. 
Įraukiame visų.

Kapelionas ir ALKB Tarybos

COVENTRY
SUŽALOTI SUSISIEKIMO NELAIMĖJE

Prieš porą savaičių, aplankę netoli Guild- 
fordo draugus, grįžo namo į Coventrį J. Ku- 
nigiškis su žmona ir dukrele ir Vaišnora, ir 
pakeliui juos ištiko didelė auto katastrofa.

Mašina atsitrenkė į medį, ir visi keleiviai 
buvo labai smarkiai sužaloti. Ypač sunkiai 
sužalota Kunigiškienė — jai lūžo kaklo 
kaulas. Kunigiškiui sulaužyta koja. Vaiš
norai labai sužalotas veidas.

Visi jie guli Banbury ligoninėje netoli 
Oxfordo.

BIRMINQHAMAS
PADĖKA

23 birminghamiečai reiškia viešą padėką 
dr. Kaziui ir Birutei Valteriams, kurie ma
loniai užkvietė mūsų bendruomenę atsilan
kyti pas juos. Rugpjūčio 11 d. nuvažiavę pa
jutome, lyg kad būtume pas dėdę ir tetulę 
patekę, visą gražios dienos popietę jautėme 
linksmą nuotaiką. Lietuviškas juokas, atsi
mušęs į kalnus, ąžuolus ir į „Vilties“ gėly
nus, teikė daug jaukumo atvykusiems. To
kias nuotaikas retai kada galima pajusti. 
Čia nebuvo kaušo, čerkos ar uzbono, bet 
niekas tokių ir nepasigedo, sėdėdami lyg 
lietuviškame prieklėtyje ir gardžiuodamies 
patiektaisiais gardumynais.

Nemažas dėkingumas tenka ir panelei 
Valterytei, be kurios būtų buvę nuobodu 
mūsų atsivežtajam atžalynui.

Vienas iš 23 birminghamiečių

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

DERBYJE — spalio 17 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — spalio 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BRADFORD — spalio 3 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — spalio 10 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — spalio 17 d., 12.30 v.
LEEDS — spalio 24 d., 2.30 v. p. p., Holy 

Rosary bž.
HALIFAX — spalio 31d., 1 v. p. p.

ŠVEICARIJA
STANULIŲ PARODA

Rugsėjo 16 d. Ženevoje atidaryta Gabrie- 
lio Stanulio paveikslų paroda. Dailininkas 
išstatė 35 paveikslus. Toje pat parodoje da
lyvauja Stanulio žmona, gim. Rotschild, su 
12 skulptūrų.

G. Stanulis dėsto profesoriaus teisėmis 
skulptūrą Ženevos meno mokykloje (Ecole 
des Eeaux-Arts). Savo kūryboje jis perėjo 
iš skulptūros į tapybą.

VOKIETIJA
Dainininkai Astra Fabianienė — Šaltytė 

su broliu Alfredu šalčiu išvyksta mėnesiui 
gastrolių į Ameriką. Rugsėjo 19 d. „Margu
tis“ ruošia jiems pirmąjį pasirodymą Chi- 
cagos lietuviams. Jų pirmas lietuviams pa
sirodymas ruošiamas Chicagos Jaunimo 
Centre.

Izabelė šrederienė su vyru bosu Herber
tu šrederiu dažnai koncertuoja Hamburge 
įvairiose mokyklų salėse, o kartais ir di
džiojoje muzikos salėje.

Kun. Justinas Kazimieras Vaišvilas, 
orientalinės teologijos daktaras, liepos mėn. 
šventė savo parapijiečių tarpe savo kuni
gystės 25 m. sukaktį.

Kun. prelatas Vladas Salaviėjus, besidar
buojąs gudų tarpe, paminėjo savo kunigys
tės sidabrinį jubiliejų Schongau miesto se
nelių prieglaudoje ir vietos bažnyčioje.

BALTUOS VALSTYBĖS VOKIETIJOS 
TELEVIZIJOJE

Rugsėjo 1 d. telefonu iš Vokietijos pra
nešta Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnui: rug
piūčio 31 d. vakare Vokietijos televizijoje 
buvo parodytos Baltijos valstybės 1918- 
1940 m. laikotarpiu.

Buvo rodomi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vaizdai, įvykiai, asmenys ir politinio, ūki
nio bei kultūrinio gyvenimo bruožai. Fil
mas buvęs laibai gerai paruoštas. (ELTA)

MIRUSIEJI
Moita Trampaitė-Raiterienė, gimusi 1914 

m. gruodžio 14 d. Bartininkuose, Vilkaviš
kio apskr.. mirė rugpiūčio 15 d. Salzgitter- 
Lebenstedt.

PRATĘSIAMAS KONKURSAS MIŠIOMS 
PARAŠYTI

„Muzikos Žinių“ žurnalo skelbtasis kon
kursas bendrosioms — kasdieninėms mi
šioms parašyti pratęsiamas iki 1972 m. sau
sio 1 d.

Mišios turi būti parašytos pagal naująją 
liturgiją, lietuvišku tekstu, dviems balsams 
(pritaikytu giedojimu vienam balsui), c-1- 
e-2 apimtyje, nesudėtingos formos, su var
gonų palyda. Skiriama 300 dol. premija. 
Siųsti šiuo adresu: „Muzikos Žinios“, 209 
Clark Pl., Elizabeth, N. J. 07206.

KUNIGAI LIETUVOJE MAŽĖJA
Rugpiūčio mėn. mirė klebonas kun. Anta

nas Žilinskas, gimęs 1902 m., kunigu įšven
tintas 1928 m.; Liolių klebonas kun. Vikto
ras Vunderlikas, g. 1909 m., įšventintas 1942 
m.;, Onuškio klebonas kanauninkas Juozas 
Jaruševičius, g. 1906 m., įšventintas 1933 
m., ir Rudaminos klebonas kun. Boleslovas 
Ligeika. g. 1908 m., įšventintas 1936 m.

Rugsėjo 4 d. Palangoje palaidotas Plun
gės klebonas kun. Kazimieras Klovas, g. 
1910 m., kunigu įšventintas 1936 m. Velio
nis buvo anksčiau Palangos klebonu 1961- 
1970 m.

OBELAITĖS ŽIEDAI RUDENĮ
Pensininko Adomo Tomkevičiaus sodely

je Drevemoje, Klaipėdos rajone, rugsėjo 
mėn. pražydo antaninė obelaitė. A. Tomke- 
vičius ;ant obelaitės suskaičiavo aštuonetą 
žiedų.

PAIEŠKOJIMAS

Vokietijoje 1969. II. 16 mirė nuo Tilžės 
kilusi Maria Martha Gottschalk, kuruos 
duktė Gisela Gottschalk ar Gitta Gottschal- 
ikaitis, 1948. II. 20 iš Kiel miesto išplaukė į 
Angliją. Po to apie ją motina nebeturėjo 
jokių aiškesnių žinių, tik tiek, kad ji Kiel 
mieste išsiregistruodama atžymėjo save lie
tuve, ir gandais paremtą spėjimą, kad ji 
gali būti ištekėjusi už Jono Vokaičio ar Vai
lokaičio.

Kadangi ji yra vienintelė paveldėtoja, 
notaras Vokietijoje norėtų su ja susisiekti 
palikimo reikalu. Notaro adresas yra: Lot
har Henn, D-703 Boeblingen, Altvaterstras- 
se 4, W. Germany.

Ji pati ar žinantieji apie ją prašomi ra
šyti nurodytuoju adresu notarui arba DBLS 
Valdybai.

PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui Juozui 

Gutauskui, visiems draugams bei pažįsta
miems, padėjusiems man sunkioje valando
je, pareiškusiems užuojautą, dalyvavusiems 
laidotuvėse ir padėjusiems ant kapo gėlių 
bei vainikų, o ypač kun. J. Sakevičiui, atli
kusiam religines apeigas, — nuoširdžiai dė
koju.

M. GUTAUSKIENĖ

Pasukus nuo Ignalinos
DŪDŲ APYLINKIŲ GAMTOS PAMINKLAI

Apie 10 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos 
esančių aukštokų kalvų keteroje įsikūrę 
Kaneišių, Kukoriškės ir Dūdų kaimeliai. 
Ant aukštų kalvų plokščių paviršių pūpso 
dar aukštesni kauburiai. O abipus keteros 
giloki kloniai, čia vadinami lobais. Vienas 
žemiau įsikūręs kaimelis net vadinamas 
Lobiniais. Tais lobais sruvena du mažyčiai 
upeliai: šiaurine keteros pašlaite Dūda, o 
pietine — Švogina. Jų senosios versmės te- 
nutolusios viena nuo kitos per 2 km, o savo 
vandenis jos jau plukdo į skirtingus upy
nus: Dūda į Dauguvos, o Švogina į Nemu
no. Taigi šioje vietoje -ta ketera skiria Ne
muno ir Dauguvos upynus.

Kraštovaizdis šiose apylinkėse nenuobo
dus. Pasukus nuo Ignalinos — Tverečiaus 
vieškelio ties Vidiškėmis į šiaurę, atsiveria 
platūs reginiai. Dešinėje kyla dar aukštes
nio Daugėliškio kalvoto masyvo keteros, 
kairėje žemėjanti pašlaitė, kuri panyra po 
melsvokų šilų lygumomis — prasideda Až- 
vinčių girios rytinis pakraštys.

Nuo Kaneišių keliukas šlaitu veda Kuko
riškės link. Nusileidus į -lobą, kelias nuotai
kingai suvingiuoja. Čia pat kairėje pakelėje 
dėmesį patraukia aukštas kauburys. Kuko
riškės žmonės jį vadina piliakalniu.

Toliau kelias leidžiasi prie Dūdos upelio. 
Abipus kelio senų klevų alėjos liekanos. 
Prie upelio senoji Dūdų dvarvietė. Žymu, 
kur būta rūmų, tvenkinių, malūno. Daug

ROMANOVAI
Sakoma, kad Rusijos Romanovai yra kilę 

iš Prūsijos lietuvių, kurie 13 šimtmečio pa
baigoje atsikėlė į Rusiją. Kai Kotryna di
džioji pradėjo valdyti Rusiją, tai Maskva 
dar tebebuvo medinis miestas, jos gatvės 
skendo didžiausiuose klanuose. Kotrynos 
laikais buvo sutvarkytos gatvės ir mieste 
uždrausta statyti medinius namus. O Kot
ryna buvo vokietė, gimusi Šlezvigo provin
cijoje.

Kai sostą perėmė Romanovai, Rusija jau 
buvo dalinai sukultūrinta.

Caras Nikalojus II 1917 m. buvo revo
liucijos nuverstas ir 1918 m. liepos 16 d. 
sušaudytas su visa šeima Ekaterinoslave 
(bolševikų vadinamame Stalingrade).

Bet ar tikrai taip atsitiko? Nepriklauso
mos Lietuvos laikais Paleckis buvo išleis- 
dinęs knygą, kurioje užtikrinta, kad visa 
Romanovų giminė tikrai sušaudyta.

Vakaruose buvo skleidžiamos žinios, kad 
caro giminė buvo išgelbėta. Tiesa, trečią 
dieną po sušaudymo baltagvardiečiai su
mušė bolševikus ir norėjo rasti likučius su
šaudytųjų, kurie buvo apipilti benzinu ir 
sudeginti, radę gyvą tik caro šunį.

Vaistininkas, kuris turėjo parūpinti prie
monių lavonams deginti," neįrodė, kad to
kiu -kiekiu benzino būtų buvę galima su
deginti 15 žmonių lavonus.

Eolševikų teismas nuteisė 5 asmenis su
šaudyti iš -tų, kurie saugojo caro giminę.

Kambarys, kur šaudyta, buvo švarus. Net 
ir geriausiai valant, taip nebūtų buvę gali
ma išvalyti. Bolševikai, baltųjų spaudžia
mi, paskubomis turėjo viską palikti.

Kai bolševikai derėjosi su vokiečiais Lie
tuvos Brastoje, Vilhelmas ir Anglijos kara
lius reikalavo, kad caro šeima būtų išleista 
į užsienį. Bolševikai pažadėjo tai padaryti.

Caro sesuo, kuri gyvena Anglijoje, užpir
ko Londone mišias už išžudytąją caro gimi
nę. Anglijos karalius, kuris buvo rusų caro 
svainis, net atstovo neatsiuntė į pamaldas.

Caro buvo daug pinigų investuota vaka
rų -bankuose. Niekas iš caro giminių nepa
reikalavo tų pinigų, net caro sesuo.

1925 metais Lietuvos laikraščiai rašė, 
kad kažkas Vokietijoje susitiko ir atpažino 
caraitę Olgą.

Vakariečiai rodo nuotraukas visų carai- 
čių, kurios prieš antrąjį pasaulinį karą gy
veno Lenkijoje, -be to, parodo jų tėvo kapą. 
Jis miręs 1941 metais. Bet nepasako, kur 
yra tas kapas.

Vokietijoje caraitė Olga ieškojo tėvo pa
likimo, -bet -tikrai negalėjo įrodyti, kad ji 
yra caraitė. Caraitis pabėgęs iš Lenkijos į 
Berlyną ir prisipažinęs, kad jis esąs rusų 
caro sūnus. Jis tarnavęs lenkų kariuomenė
je ir buvęs vyriausias žvalgybininkas. Da
bar jis esąs Amerikoje ir norėtų gauti tėvo 
palikimą, bet sunku įrodyti, -kad jis toks 
yra. Nei jis, nei jo seserys neįrodo, kiek 
tų pinigų turi būti. Vieni sako, kad yra 70 
milijonų, kiti sako, kad 170 milijonų. Iš tie
sų esą daugiau kaip 2.500 milijonų.

Šateikis

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. 

senų medžių, jų paunksmėje nauji namai. 
Salia nauj a muro mokykla.

Nors čia būta sunkios priespaudos, šios 
apylinkes turi senas švietimo tradicijas. 
Majoruose 1919 m. -buvo atidaryta mokykla. 
Ajitaxmeneje 19z0 m. taip pa.„ Pastarojoje 
mokėsi net 75 vaikai. Lenkų okupacijos me
tais Antakmenėje vietinis jaunimas, vado
vaujamas J. Kanopxos, suvaidino apie 2U 
vaidinimų.

Nuo Dūdų keliuko tęsinys looo viduriu 
veda į Antakmenės kaimą. Abipus klonio 
skiauterėtos -keteros su aukštais kauburė
liais. Kairėje tokio kauburiuxo viršūnę ap
gulę seni, nuo baudžiavos laikų išlikę Ant- 
akmenės kapeliai. Už tų kapelių, kairėje 
kelio pusėje, lyg užantyje, prie kitų kupe- 
tiškos išvaizdos kauburių guli didelis kong
lomerato luitas — žvirgždo ir gargždo lip
dinys, sucementuotas karbonatingų vande
nų. Tai savotiškas gamtinis betonas. Mūsų 
krašte jo pasitaiko, bet ne per dažniausiai. 
Sis yra ne vietinės kilmės —• atvilktas ledy
nų.

Žmonės nuo seno tam neįprastam ir dide
liam uolos luitui jautė pagarbą. Matyt, kad 
šis akmuo yra buvęs apeiginiu, gal aukuro 
akmeniu. Vyresni žmonės pasakoja, jog dar 
jų tėvai, eidami į bažnyčią, iš paveldėtos 
pagarbos padėdavo ant akmens aukų ir se
niesiems dievams. Niekas jų neliesdavo. 
Dabar akmenį ir vadina aukų akmeniu, ar
ba aukuru, jį gerbia, užlaiko tvarkingai.

Praeito šimtmečio viduryje čia prie ak
mens lankėsi žinomas grafikas ir akvarelis- 
tas Napoleonas Orda. Tai buvo įdomus 
žmogus, kilęs nuo Gardino. Baigęs Svislo- 
čės gimnaziją, mokėsi Vilniaus universiteto 
matematikos fakultete. 1831 m. kovojo su
kilėlių eilėse. Sukilimui pralaimėjus, emig
ravo į Šveicariją, iš jos persikėlė į Prancū
ziją. Mokėsi ten dailės ir muzikos. Paliko 
kūrinių fortepijonui, muzikos vadovėlį. Bu
vo asmeniškai pažįstamas su Šopenu ir Lįs
tų, kurie vertino jo muzikinius sugebėji
mus. Piešimo mokėsi pas žinomą peizažistą 
Zirardą. 1856 m. sugrįžo į gimtinę ir daug 
keliavo, čia iš natūros piešė senovės archi
tektūros paminklus, pilis, kitus retus ob
jektus. Buvo išleistos aštuonios serijos jo 
albumų. Juose yra nemaža senosios Lietu
vos vaizdų. Tarp jų randame ir Dūdų ak
menį, kurį jis vadina „pagonišku alto
rium“.

Dūdų apylinkių laukuose randama neoli
to dirbinių — gerai nugludintų akmens kir
vukų.

Dar prie Dūdų senųjų paminklų reikia 
paminėti Bajorų piliakalnį, esantį netoli 
Antakmenės kaimo. Jo šlaitai, ypač šiauri
niai, labai statūs, viršūnė iškyla 10-15 m. 
Papėdėje aptikta senos gyvenvietės žymių, 
rasta brūkšniuotos keramikos nuolaužų.

Nuo čia jau netoli ir Grybėnai, šalia ku
rių šile yra vienas didžiausių Lietuvoje Ge- 
džiūnėlių pilkapynas.

Geogr. m. k. č. KUDABA (Mokslas 
ir Gyvenimas)

ILGIAUSIOJI KELIONĖ PLAUSTU

Baigėsi dar viena tolimojo plaukiojimo 
kelionė, turėjusi tikslą įrodyti, kad Ameri
kos indėnai ir Azijos gyventojai turėjo vie
ną protėvynę.

Keturi keliautojai — ispanas, prancūzas, 
čilietis ir kanadietis per 161 dieną nuplau
kė „La baisa" plaustu 13 tūkst. kilometrų: 
nuo Guajakilio (Ekvadoras) Ramiuoju 
vandenynu iki Mululube (Australija). Per 
visą kelionę jie valgė vien žuvį ir gėrė lie
taus vandenį. Drauge su jais ant mažytė- 
laičio medžio plausto plaukė katė (dar vie
na katė ir papūga žuvo audros metu).

„Mes daug kartų nukrisdavome už borto, 
— pasakoja vienas ilgabarzdžių keliauto
jų, — būdavo, jau visai netekdavome vil
ties, bet galų gale vis dėlto įrodėme, kad 
toks primityvus plaustas, kaip mūsų, prieš 
daugelį šimtmečių galėjo tiek nukeliauti“.

„La baisos“ odisėja — pati ilgiausioji iš 
iki šiol užregistruotų kelionių plaustais. 
Garsųjį Turo Hejerdalo plaukiojimą „Kon- 
Tikiu“ ji viršijo daugiau kaip penkiais 
tūkstančiais kilometrų.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius 
praleisti atostogas mūsų svečių 

namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už 
kelių minučių kelio miesto autobusų 

garažas. Mūsų visi kambariai turi šiltą 
ir šaltą vandenį. Turime leidimą 

gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs 
pietūs.

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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