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DIDELĖS RIAUŠĖS KAI AE KREMLIAUS DVARO HEROLDAS
Remdamasis iš Maskvos gauto

mis žiniomis, Britų radijas gegužės 
21 d., sekmadienį, pranešinėjo apie 
dideles riaušes, vykusias bent dvi 
dienas praeitą savaitę Kaune. Va
kare ir televizija perdavė žinią.

Riaušės prasidėjo po laidotuvių. 
Buvo laidojamas studentas, kuris 
viešoje aikštėje apsipylė žibalu ir 
susidegino. Po to prasidėjo demons
tracijos, kuriose dalyvavo keli tūks
tančiai jaunimo. Demonstracijose 
buvo šaukiama: „Laisvė Lietuvai!“

Sklaidant demonstracijas, kurios 
išvirto į riaušes, vienas milicininkas 
žuvęs, kitas buvęs sužeistas.

Milicija nepajėgė numalšinti 
riaušių — tai atliko iššaukta ka
riuomenė.

Suimtų esą šimtai.
Pirmadienį, gegužės 22 d., laik

raščiai jau pateikia smulkesnius 
aprašymus, kaip viskas įvyko. Pvz.,

PISI U YJE
— Neseniai mirusio FBI (Federal Bureau 

of Investigation) viršininko Hooverio pa
reigas perėmęs Gray pareiškė, kad dabar 
agentais bus priimamos ir moterys (Hoove- 
ris buvęs priešingas tokiai minčiai).

— 23 m. amžiaus amerikietis Richard C. 
Lapointe, kuris sausio mėn. Las Vegas 
mieste užgrobė lėktuvą ir ties Kolorado te
ritorija nusileido su parašiutu ir 50 tūkst. 
dolerių išpirkų, nuteistas 40 m. kalėti.

— Kasyklose Kellogge, Idaho valstijoje, 
JAV, gaisro metu ir po gaisro žuvo 91 dar
bininkas (daugiau kaip 100 pasisekė išbėg
ti, ir gelbėtojai surado gyvus 2).

— Izraelyje gyvenantiems 400 tūkst. ara
bų bus leidžiama išvažiuoti aplankyti savo 
giminių, gyvenančių arabų kraštuose, bet 
kol kas tik tiems, kurie 1967 m. karo metu 
pateko Izraelio žinion su Jordano teritori
ja, o kitiems daromi didesni sunkumai.

— Betęsiant ginčą dėl atlyginimų, Brita
nijos geležinkeliečiai gegužės 12-15 d. d. sa
vaitgaliui buvo visiškai sustabdę traukinių 
judėjimą 30 valandų.

— Ilkestone (Britanija) šoferis Brianas 
Draperis 'nuteistas 3 mėnesiams kalėti, nes 
reikalavo, kad mokytoja nusižengusiam 
drausmei jo sūnui duotų lazdų, o kai ši ne
paklausė, tai jis lazda apvanojo mokytoją.

— Plate upėje (Argentina) britų laivas 
susidūrė rūke su tanklaiviu, žuvo 73.

— 71 sovietinis karinis patarėjas, grįž
dami iš Egipto namo, turėjo daug auksinių 
daiktų ir muitinėje atsisakė suteikti apie 
juos žinias, bet krašto apsaugos ministeri
ja leido juos iškrėsti, ir jie išskrido su to
mis brangenybėmis tik tada, kai įsikišo am
basadorius Vinogradovas.

— įdomi Vietnamo karo statistika: ame
rikiečiai 1965-1971 m. numetę ten 26 mili
jardus svarų sprogmenų, o tai reiškia tūks
tantį svarų kas minutė.

— Tur būt, nemaža mūsų yna girdėję 
apie vandens čiužinius, tokius patogius gu
lėti, 'bet New Yorfco (JAV) savivaldybėje 
keliamas klausimas, kad juos reikia už
drausti, nes jie kiekvienas sveria iki tonos 
ir kiekviename jų yra iapie 200 galionų van
dens, ir jeigu prakiurtų, visada galėtų už
tvindyti namus, ypač jeigu tokių daiktų 
savininkai įgyvena ne žemutiniame aukšte.

— Jejgu kas žiūri televizijoje „Bonanza“ 
seriją, tai pažįsta Cartwright sūnų Hoss, 
tokį storą vyrą, bet dabar jis mirė (43 m. 
amžiaus).

— Earcelonoje (Ispanija) aną savaitgalį 
buvo areštuota apie 200 žmonių.

— Buvęs Ganos prez. Nkruma vis dėlto 
palaidotas Gvinėjoje, kur jis pastaruoju lai
ku gyveno, nes Ganos vyriausybė neišpildė 
tų didelių reikalavimų, kuriuos Gvinėja iš
kėlė, kaip sąlygos mirusio 'buvusio prezi
dento palaikams įsileisti.

— Austrai dabar gali karinę prievolę at
likti pasirinktinai per du kartus, kaskart po 
3 mėnesius.

— Nile prigėrė daugiau kaip 50 Egipto 
krikščionių maldininkų, važiavusių autobu
su į vienuolyną.

— Austrija savo Salzburge leidžia komu
nistams demonstruoti dėl karo Vietname 
kaip tik tą dieną, kai prez. Nixonas atva
žiuos į Maskvą.

— Filipinuose trys vyrai nuteisti mirti už 
išprievartavimą filmų aktorės Rivos, ir 
bausmė jiems įvykdyta elektros kėdėje, pa
kvietus laikraštininkus ir per radiją pra- 
nešinėjant iš tos mirtininkų kameros.

— Indijos šiaurinę ir rytinę dalį buvo 
■apėmusi karščių banga, ir dėl jų per porą 
savaičių mirė daugiau kaip 100 žmonių.

— Britanijoje sumažėjo 'bedarbių — liko 
tik kiek daugiau kaip 900 tūkstančių.

— Sov. Sąjunga pradėjo per Kiniją gele
žinkeliais įgabenti į Vietnamą ir tokius 
ginklus, kurie iki šiol plaukdavo laivais 
(raketos ir kt.).

„The Times“ rašo apie tūkstančius 
jaunimo, kuris šaukė „Laisvė Lietu
vai“, dvi dienas kovodamas Kaune 
su policija ir kariniais daliniais, 
simpatizuodami tam, kuris, reikš
damas politinį protestą, susidegino.

Rašoma apie policininkus, kurių 
vienas žuvęs, o kitas sunkiai su
žeistas. Minia buvo ginkluota ak
menimis ir pagaliais. Šimtai areš
tuota.

Telefonu iš Kauno į Maskvą pra
nešta, kad viskas aprimo šeštadie
nį, gegužės 20 d., kai įsikišo para
šiutininkų ir KGB daliniai, dau
giau iš Vidurio Azijos ir Kaukazo 
įgulų.

Viskas prasidėjo gegužės 14 d., 
kai katalikas darbininkas Romanas 
Talanta, 20 m. amžiaus, vidurdienį 
žmonių pilname parke atsisėdo, ap
sipylė žibalu ir susidegino. Jis mirė 
po 12 valandų ligoninėje. Tai pa
darė reikšdamas politinį protestą.

Riaušės prasidėjo ketvirtadienį, 
kai buvo laidojamas Talanta. Jau
nimas, ginkluotas akmenimis ir 
lazdomis, užtvindė gatves, pradėjo 
padeginėti namus ir muštis su pa
rašiutininkais ir KGB daliniais. 
Policija ir kariuomenė buvusi gink
luota lazdomis ir aprūpinta sky
dais. Nors minios išsklaidytos penk
tadienį, bet šeštadienį dar daug po
licijos buvę gatvėse. Ji sulaikinėju- 
si visus „įtariamai atrodančius“, 
ypač ilgaplaukius jaunuolius.

Tas, kuris telefonu pranešė apie 
įvykį į Maskvą laikraštininkams, 
slaptosios policijos buvo 3 valandas 
tardomas, ir jam buvo pasakyta, 
kad jis gal bus teisiamas už šmeiži
mą Sov. Sąjungos.

Telefoniniai pasikalbėjimai su 
kitais Baltijos kraštų miestais rodą, 
kad žinios apie įvykius Kaune žo
džiu sklinda visur per visą Pabalti
jį

Šeštadienį, gegužės 20 d., „Kauno 
tiesa“ parašė, kad tyrimai parodė, 
jog Talanta buvęs psichiškai ne
sveikas ir narkotikas. Laikraštinin
kus Maskvoje apie įvykius informa
vęs asmuo priminė, kad toks aiški
nimas yra noras suniekinti jaunuo
lį, idant jis nebūtų padarytas tau
tiniu kankiniu.

„The Daily Telegraph“ išsispaus
dino savo bendradarbio Maskvoje 
Tony Conyers pranešimą. Praneši
me žinios yra maždaug tos pačios. 
Tik Conyers rašo, kad jaunuolis Ta
lanta mirė po 2 dienų, kad po lai
dotuvių šimtai jaunimo išėjo į gat
ves, ginkluoti akmenimis ir paga
liais, riaušės vyko visą naktį, o 
penktadienio rytą gatvėse jau buvo 
tūkstančiai. Kad „Kauno tiesa“ pa
skubėjo parašyti apie Talantą, lai
koma tai ypatingu, rimtu atveju, 
nes šiaip sovietinė spauda panašius 
įvykius arba nuslepia, arba žymiai 
vėliau komentuoja.

Conyers primena ir kitus nese
nus įvykius — katalikų reikalavi
mus tikėjimo laisvės, 17 tūkst. pa
sirašytąjį memorandumą ir kliudy
mus rinkti parašus ir Lietuvos oku
pacijos faktą.

„The Guardian“ išsispausdino 
daugiau santraukinį Reuterio-UPI 
agentūrų pranešimą.

KALBAMA APIE S. KUDIRKĄ

Simas Kudirka, jo žygis, pareiškimai 
teisime Vilniuje 'ir nuteisimas kalėti priver
čiamųjų darbų stovykloje vis dar komen
tuojami įvairių laikraščių ir ypač JAV-se. 
Čia prisimintinas Thomas A. Lane straips
nis „Lietuvis jūrininkas nuteistas“, įdėtas 
„The Wanderer“ laikrašty St. Paul, Minne
sota valst. Ypač dėmesio vertas Royal M. 
Wharton straipsnis „Kudirkos tragedija — 
Sovietai vis dar pasiryžę sunaikinti mažu
mas“. Jį paskelbė žinomas Vašingtono sa
vaitraštis „Human Events“ balandžio 1 d.

Autorius teigia, kad S. Kudirkos tautinis 
ryžtas primena sovietų rašytojo Andriejaus 
Amalriko pranašavimą knygoje „Ar Sovie
tų Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?“ Esą, 
Amalrikas numatė, kad tautiškumas galįs 
būti pažeistas, tačiau jis nepalaužtas to
kiose tautose, kaip Lietuva. Įdomu, kad ir 
pats Amalrikas dabar atlieka bausmę so
vietų priverčiamojo darbo stovykloje. 
Wharton savo straipsnį baigė žodžiais: „Ne
svarbu, ar Amalriko tezė, spėjimai pasiro
dys teisingi, vistiek tokie žmonės, kaip Si
mas Kudirka turi1 būti gerbiami už jų iš- 
gkirtinę drąsą, o jų ryžtingi veiksmai tu
rėtų būti žinomi visose laisvę gerbiančiose 

tautose“. (ELTA)

GENRIKAS ZIMANAS — KREMLIAUS 
ŠAUKLYS OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Šių metų pabaigoje sueina 50 metų, kai 
buvo sudaryta Sovietų Sąjunga. Anuo metu 
į jos sudėtį įėjo, be Rusijos, Maskvos nuka
riautos Ukraina, Gudija ir trys Užkaukazės 
sovietinės respublikos. Kaip ir visa kita, 
kas dedasi Sovietijos ribose, ir Sovietų Są
jungos sudarymas vaizduojamas kaip Mas
kvos valdytų respublikų „savanoriško“ ap- 
sijungimo aktas. Bolševikai dar prieš na
cionalistus išrado „savanoriškos prievar
tos“ receptą...

Pagal sovietuose praktikuojamą paprotį, 
per ištisus 1972 metus visa propagandinė 
valstybės ir partijos mašinerija išlygiuota į 
sakytąją sukaktį. Taip pat Lietuvoje viskas 
pajungta Sovietų Sąjungos penkiasdešimt
mečio jubiliejui. Spauda, radijas, televizi
ja, agitacinis aparatas jau kelintą mėnesį 
įkyriai ir nuobodžiai kalte 'kala vargšams 
Lietuvos žmonėms, kokią neišpasakytą pa
laimą atnešęs Sovietų Sąjungos atsiradi
mas.

Kaip vienas uoliausiųjų Maskvos politi
nio biuro direktyvų Lietuvoje propagatonių 
reiškiasi draugas Genrikas Zimanas. Lietu
vių kalbos dėsniai reikalautų, kad draugas 
Zimanas savo vardą rašytų „Henriku“. Bet 
drg. Genrikas pabrėžtinai ir savo vardą su
rusino, kaiip ir iš viso jis nepaprastai stro
piai stengiasi vykdyti jam pavestąją ar pa
ties prisiimtąją misiją, būtent, klostyti lie
tuvių tautai genialiausiojo iš genialiausių
jų Lenino išreikštą antgamtinę išmintį. 
Nors draugo Zimano tautiečiai griebiasi vi
sokiausių, kartais net kraštutinių, nevilties 
inspiruotų, priemonių, kad tiktai galėtų ko 
veikliausiai ištrūkti iš sovietinio rojaus, drg. 
Genrikas vaidina Lietuvoje „lenininės na
cionalinės (politikos“ entuziastingo skelbėjo 
ir mokyto aiškintojo vaidmenį. O kai So
vietų Sąjungos sukaktis rengiamasi minėti 
„tautų draugystės“ ženkle, tai Zimanui ten
ka savo rūšies vyriausiojo „rašto žinovo“ 
rolė.

Apie Genriiko Zimano svorį Maskvos pa
tikėtinių rujoje galima spręsti iš to, kad 
jis 25 metus, nuo Lietuvos reokupacijos 
1945 m. iki 1970 m., išbuvo oficiozo „Tie
sos“ vyriausiuoju redaktorium, o dabar ei
na monopolinės komunistų partijos mėne
sinio žurnalo „Komunisto“ vyr. redakto
riaus pareigas. Tiesa, Maskva ir savo ištii- 
kimdausiems tarnams neduoda pilnos va
lios. „Komunisto“ vyr. redaktoriaus pava
duotoju, kitais žodžiais tariant, vyriausiuo
ju cenzorium jau metų metais primestas 
„tovarišč“ Pavel Gel'bak iš Jelizavetgrado, 
buvęs „Sovietskaja Litva“ redaktorium. 
Negana to. Iš „Komunisto“ redakcinės ko
legijos, sudarytos iš 13 žmonių, aptinkame 
dar du „tovariščius“ (Britovą ir Moskvi- 
ną), be to, draugus Izaoką Kardiną ir Leibą 
Zelanskį, kuris yra ir ■atsakingasis redakci
jos sekretorius.

Taigi Genriiko Zimano vaidmuo partijos 
žurnale negali būti, šalia maskvinių emisa
rų, ypač įtaikus. Bet tai nekliudo draugui 
Genrikui pajusti savo įšauki — rašyti so
vietiniais nacionaliniais klausimais (beje, 
sovietų žargone tegalima vartoti „naciona
linį“, o ne „tautinį“ klausimą). Genrikas 
Zimanas nesaikingai ir nekukliai kalba Lie
tuvos ir lietuvių tautos vardu visur ten, kur 
tik iškyla „nacionalinis“ klausimas. Kar
tais jis mask viniluose rusų leidiniuose klas
tingai įdavinėja lietuvių tautą dėl jos tau
tinio sąmoningumo, dėl prisirišimo prie pa
veldėtos tikybos ir kitokių nedorybių. Jis 
yra sudėliojęs kelias brošiūras „lenininės 
nacionalinės 'politikos“ klausimais, jis, kaip 
ir galima buvo laukti iš Kremliaus heroldo, 
pasigardžiuodamas užgyrė naująją sovieti- 
nės komunistų partijos 1961 metų progra
mą, kuri Skelbia tautų susiliejimą į vieną 
(rusų!) tautą ir atskirų kalbų išnykimą, iš
skyrus, žinoma, „didžiąją rusų kalbą“.

Nenuostabu, kad filosofijos mokslų dak
taras Genrikas Zimanas ėmėsi plunksnos 
ryšium su Sovietų Sąjungos 50 metų su
kaktimi ir paskelbė vilniškėje „Tiesoje“ 
(1972. IV. 26) metrinį straipsnį „Tarybinės 
vėliavos Pabaltijyje“ pavadinimu. Ligšiol 
Genrikas specializavosi Lietuvos „naciona
liniais“ klausimais. Nūn jis, matyt, norėda
mas pateisinti neseniai įsigytąjį daktaro 
laipsnį, pasišovė įmantriai prabilti visų 
Baltijos valstybių vardu. Savo straipsnyje 
Zimanas Sovietijoje įprastais istorijos gru
baus klastojamo metodais stengiasi įrodyti, 
kad Zigmo Aieksos-Angariečio (kurį, beje, 
pats anų laikų „genialusis tėvas ir mokyto
jas“ liepė nužudyti) ir Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko (kuris pakeltas į šventojo Iljičo 
neklystantį pranašą, vienintelis likęs gyvas 
po „valymų“...) 1918-19 m. bandytoji su
kurti sovietinė Lietuva buvusi nuslopinta 
„vakarų imperialistų“, 'kurie parėmę „vie
tinę kontrrevoliucinę buržuaziją“. Tačiau 
drg. Genrikas tik vos-ne-vos užsimena apie 
„Tarybų Rusijos pagalbą“ 'anų laikų sovie
tiniam režimui įsitvirtinti Lietuvoje. Beje, 
tuo metu Leninas nė nemanė kurti net ir 
sovietinės Lietuvos, o suplakė ją su sovieti

ne Gudija. Net pats daktaras Genrikas drįs
ta netiesiogiai pakritikuoti šventojo Iljičo 
politiką. Girdi, „Lietuvos komunistai nepa
kankamai įvertino ir neskelbė nepriklauso
mybės, nors iš esmės jie vieninteliai iš visų 
partijų kovojo už Pabaltijo tautų nepri
klausomybę“. Už nepriklausomybės „ne
įvertinimą“ pagal sovietinės logikos ekvili
bristiką 'bėda suverčiama .^Lietuvos komu
nistams“, bet Leninas savo dekretuose pri
pažinęs Pabaltijo respublikų nepriklauso
mybę.

Kokie nenaudėliai turėjo būti tų laikų 
„Lietuvos komunistai“, kad ožiavosi prieš 
Lenino pripažintąją Lietuvos nepriklauso
mybę, neštą prieš Lietuvos komunistų no
rą ant raudonosios armijos durtuvų!

Dr. Genrikas savo straipsnyje dviem at
vejais cituoja sovietinės hierarchijos viršū
nėje sėdintį vyriausiąjį žynį Brežnevą. Miat, 
dabartinėje sovietinėje liturgijoje užtenka 
aukščiausiąjį bosą pagarbstyti du kartus. 
Stalino laikais draugas Genrikas tokios ap
imties elaborate, kaip mūsų aptariamasis 
straipsnis, keliaklupčiaudavo prieš „genia
lųjį tėvą ir mokytoją“ bent dešimt kartų. 
Jis, be abejojimo, anais laikais karštai plo
jo „tėvui ir mokytojui“ ir tuomet, kai šis 
liepė „represuoti“ (to žodžio atitiktis reiš
kia „likviduoti“, „nužudyti“) visus tuos ne
vidonus Lietuvos komunistus, kurie, matyt, 
priešinosi Lenino pripažintajai Lietuvos ne
priklausomybei. Tarp tų „represuotųjų“ 
buvo ir visi tie, kurie 1918 m. gruodžio 18 d. 
manifestu paskelbė, pagal daktaro Genriko 
suktą formulavimą, kad „karinės Vokieti
jos okupacijos ir jos sukurtos nacionalisti
nės marionetinės „tarybos“ valdžia nuvers
ta“. Kad toji „tarybinė“ (atseit, Valstybės 
Tarybos 1918 m. Vasario 16 d. aktu pa-, 
skelbtoji) Lietuvos valstybė priklausė nuo I 
„Vakarų imperialistų“, Zimanui nekelia

SEPTYNIOS dienos
Laivai kita kryptim

Pirmomis šiaurės Vietnamo blokados die
nomis pastebėta, kad į jo uostus plaukę apie 
25 prekiniai komunistinių kraštų laivai pa
suko į Kinijos uostus.

Dar prieš pradedant minoms veikti iš 
Haiphongo uoste buvusių 36 laivų 8 pasku
bėjo išplaukti.

Karas tikrai bus
Egipto prez. Sadatas atmetė savo krašto 

vadovaujančių politikų pasiūlymą tartis su 
Izraeliu.

Karas esąs neišvengiamas, ir jis Sov. 
Sąjungos krašto apsaugos ministerį marš. 
Grečką paprašė raketų ir bombonešių.

Maldų knyga nebuvo įteikta
Sov. Sąjungos žymus mokslininkas Sle- 

pakas, gyvenąs Maskvoje, kaip žydas, yra 
atleistas iš televizijai dirbančios laboratori
jos, nes paprašė vizos išvažiuoti.

Tai, atrodo, labai jaudina britų politikus. 
Dėl to jie nupirko žydišką maldaknygę, ku
rioje pasirašė ministeris pirmininkas ir 
opozicijos vadas ir 200 parlamento marių 
ir išsiuntė jo sūnui, 'kaip paguodos ženklą.

Deja, knyga pasiekė Maskvą, bet ne try
likametį Leonidą Slepaką.

Gaisro aukos
Osakoje, Japonijoje, kilo gaisrais daugia

aukščiame name, kuriame buvo parduotu
vės, restoranai ir net teatras, ir žuvo 118 
žmonių (sužeista 38).

Urguplus nepripažintas
Turkijos prez. Sunajus nepripažino nau

ju ministeriu pirmininku pasiūlytojo Ur- 
guplaus ir jo nurodytųjų asmenų į naują 
vyriausybę.

Prezidentas nusprendė, kad naujoji vy
riausybė neatitiktų kariuomenės vadų rei
kalaujamų sąlygų, dėl to, jeigu jai būtų 
leista perimti pareigas, galėtų įsikišti ka
riuomenė ir perimti valdžią.

Rezoliucija patenkina opoziciją
Vakarų Vokietijos opozicinė krakščionių 

demokratų partija pradeda galvoti, kiad bus 
galima tvirtinti parlamento sutartis su 
Maskva ir Varšuva, jeigu Sov. Sąjunga pa
tvirtins rezoliuciją, numatančią taikos su
tartyje galimybę svarstyti sienų klausimą.

Sov. Sąjungos ambasadorius Falinas pa- 
t kino, kad Sov. Sąjungos aukščiausioji ta
ryba patvirtins tokią rezoliuciją.

Parlamentas patvirtino sutartis
Vakarų Vokietijos parlamentas patvirti

no 1970 m. su Sov. Sąjunga ir su Lenkija 
pasirašytąsias sutartis.

Sutartys lengvai praėjo pro parlamentą, 
nes opozicinė krikščionių demokratų parti-

I ja nutarė susilaikyti.
I Sutarčių patvirtinimas reiškia, kad dabar

abejojimų. Lygiu būdu daktaras Genrikas 
negali išsiversti be sovietinio žargoninio 
teiginio: „Tikrą nepriklausomybę nuo iš
naudotojų ir užsienio imperialistų viešpata
vimo Pabaltijo darbo žmonės vėl atgavo 
tik 1940 metais, kai jie, broliškųjų Tarybų 
Sąjungos tautų remiami, nuvertė kapitalis
tų jungą ir atkūrė Tarybų valdžią“.

Šį kartą „Tarybų valdžia“ rašoma jau 
didele raide ir be svetimženiklių, nes tik 
nuo to laiko, kai į Lietuvą įriedėjo sovietų 
tankai ir kai Kremlius, slaptai susimokęs 
su Hitleriu, aneksavd Lietuvos valstybę, 
prasidėjo „tikroji nepriklausomybė“. Drau
gas Genrikas šio „išvadavimo“ galėjo susi
laukti ir įsirikiuoti į visko pertekusią „nau
jąją klasę“ tik todėl, kad kentėjo „buržua
zinės“ Lietuvos jungą, o neišvyko į rytų ša
lelę, kur jau anksčiau švietė Stalino saulė. 
Ten jį „genialusis tėvas ir mokytojas“, tik
riausia, būtų suskubęs „represuoti“, kiaip 
Stalino liepimu buvo nužudyti kiti Lietu
vos komunistai, ieškoję prieglobsčio nuo 
„buržuazinės“ Lietuvos sovietų rojuje.

Be abejojimo, būtų bergždžias laiko gai
šinimas dar ilgiau sustoti ties kitais pana
šiais Genriko Zimano teiginiais. Skaityto
jai gal atsimena ariją iš „Figaro“ operos: 
„Ir aš daktaras mokytas, prie arklių aš pri
statytas“. Daktaras Genrikas Zimanas pri
statytas prie Kremliaus dvaro emisarų, 
gaunančių instrukcijas iš Maskvos.

Vilniškiame „Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne“ randame tokį „heroldo“ sąvokos 
apibūdinimą: „žinių skelbėjas feodalinių 
valdovų dvaruose, šauklys“. Genrikas Zi
manas eina Kremliaus dvaro heroldo arba 
šauklio pareigas. Tokiu svetimų interesų 
šaukliu jį laiko lietuvių tauta, tiek krašte, 

j tiėk emigracijoje.

Petras Volungė

galės būti pasirašytas susitarimas dėl susi
siekimo su Berlynu ir šaukiama Europos 
saugumo konferencija ar bent užsimojama 
ruoštis jai.

Okinawa grąžinta Japonijai
JAV Japonijos salą Okinawą ligi šiol lai

kė kaip karinę bazę.
Dabar sala grąžinta Japonijai, bet bazę 

amerikiečiai pasiliko.

Antrą kartą herojus
Jugoslavijos parlamentas vienbalsiai nu

tarė pripažinti savo prezidentą Tito krašto 
herojum jau antrą kartą, šįkart ryšium su 
80 m. amžiaus sukaktim.

Pirmą kartą herojaus vardas jam buvo 
pripažintas tuojau ipo karo.

Prezidentas vistiek važiuos
Prez. Nixonas išblaškė visas abejones dėl 

savo kelionės į Maskvą.
„Išvažiuoju šeštadienio rytą“, pareiškė 

jis.

Sugadintas vamzdis
Amerikiečiai tvirtina, kad jų aviacija su

bombardavo naftos vamzdį ir sustabdė 
skysto kuro tiekimą šiaurės Vietnamo da
liniams, kovojantiems Pietų Vietname.

Sovietiniai laivai artėja
Skelbiama, kad 4 rusiški laivai plaukia į 

Vietnamą.
Bet tarp jų nesą minininko.

Pasikėsinimas į gubernatorių
Alabamos (JAV) gubernatorius George 

Wallace norėjo būti kandidatu j preziden
tus.

Kai jis Laurel miestelyje (Marylando 
valstijoje) kalbėjo, jaunuolio buvo trim šū
viais sunkiai sužeistas.

Gubem. Wallace .politiškai yra stiprus 
nacionalistas ir nusistatęs prieš negrus. Pa
sikėsino į jį jaunas baltasis.
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DR. P. JONIKO STUDIJA
Svetur turime tik keletą vyresniųjų kal

bininkų lituanistų, kurie savo metu Lie
tuvoje pasireiškė, kaip tikra pažiba (dr. P. 
Skardžius, dr. A. Salys, dr. P. Jonikas), 
buvo pasiruošę moksliniam darbui, bet da
bar nebeturi tinkamų sąlygų jo tęsti, dėl to 
tenkinasi duodami tik šį tą. Pvz., Petras Jo
nikas, kai Lietuvoje gynė daktarinę diser
taciją, profesorių buvo laikomas tiesiog ne
palyginamu, visa galva aukštesniu už kitus 
savo kolegas, maždaug apie tą patį laiką 
baigusius kalbos mokslų studijas. O svetur 
ligi šiol jis iš savo srities 'buvo davęs tik 
vieną darbą — „Lietuvių kalbos istoriją“ 
ir tasai jo darbas, greičiausia, būtų buvęs 
kur kas svaresnis, jei jo autoriui būtų bu
vę prieinami reikalingi šaltiniai.

Tiek anas darbas, tiek šen ten periodiko
je paskelbtieji straipsniai rodo, kiad dr. P. 
Jonikui daugiausia rūpi tyrinėti lietuvių 
kalbos istoriją. Tai jo sritis. Tai liudija ii 
dabar išėjęs dr. P. Joniko stambus darbas 
Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūri
masis antrojoje XIX a. pusėje (išleido Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas, mecena
tas — Lietuvių Fondas, Čikaga, 334 psl., 
kaina 5 dol.).

Darbas rimtas, naujas indėlis į lietuvių 
kalbos mokslinius tyrinėjimus. Deja, grau
du jį vartyti dėl to primityvaus rūbo, į kurį 
jis įvilktas. Kai dar ir iki šiol vis išeina ne 
viena niekam tikusi knyga, išmestina šiukš
lynam, bet vis tiek spausdinta spaustuvėje 
ir kai kuriais atvejais aprūpinta net kietu 
viršeliu iir dar 'aplanku, šis mokslinis dr. 
Petro Joniko darbas perrašytas matricose 
rašomąja mašinėle ir 'atspaustas rotato
rium, kaip stovykliniai laikraštėliai ar kai 
kurių organizacijų biuleteniai (kai kurios 
organizacijos jau ir savo biuletenius išmo
ko spausdinti spaustuvėse)! Bet tas pras
tas, primityvus rūbas, žinoma, nemažina 
dr. P. Joniko darbo vertės.

Kas gi veikale nagrinėjama?
Lietuvių rašomoji kalba, klaip visiems 

aišku, nebuvo visą laiką tokia, kokia šian
dien yra. Jeigu palygintume, pvz., Mažvy
do katekizmo kalbą su bet kurios šiandie
ninės 'knygos, tai būtų matyti milžiniškas 
skirtumas. Mažvydo kalboje mums daug 
kas nebesuprantama, svetima būtų, kai kas 
neįprasta. Šiandieninius laikraščius ir kny
gas, rodos, visi suprantame. Vadinas, kalba 
keitėsi. O tą keitimosi kelią atsekti, visus 
posūkius ir linkmes išaiškinti, apspręsti, 
kas čia kada ir kaip tą kalbą yra paveikęs, 
kad ji 'buvo 'anokia, o dabar yra tokia, ir 
yra kalbos istoriko uždavinys.

Mes dabar rašome .ar turėtume rašyti 
viena bendrine kalba, atsisakydami visų 
tarmybių, vadinas, esame priėję prie vie
nos visiems lietuviams bendros kalbos. O 
kitaip buvo dar XIX amžiaus pabaigoje, 
kai jau būta daugiau lietuviškų raštų, bet 
dar kiekvienas rašantysis šen ar ten laikėsi 
dėl kai kurių kalbos ar rašybos dalykų sa
vo pažiūros. Tuomet išėjo „Aušra“ ir kiti 
laikraščiai, taigi augo domėjimasis lietu
viškais dalykais ir lietuvių kalba, rašė Dau
kantas, Valančius, o Ivinskis telkė rašan
čiuosius savo kalendoriuose. Pradėjo reikš
tis ir tokie žmonės, kuriems ypač rūpėjo 
lietuvių kalbos norminimas raštui (F. Kur
šaitis, A. Baranauskas, K. Jaunius). Lie
tuvių kalbos buvo mokoma: kai kuriose 
gimnazijose (Marijampolės, Suvalkų), bet 
nebuvo vienodumo: kas kaip suprato, tas 
taip mokė ar rašė. Taigi su raštu reikalo 
turintiems žmonėms ir kildavo mintis su
daryti visiems lietuviams bendrą kalbą.

branuse
PRANAS MILAŠIUS

Pirmadienį pradėjo lyti, ir lyja dabar 
kiekvieną dieną. Sudaigins gubose vasaro
jų, supūdys nupjautą atolą. Sutemus gir
dėti, kaip lietus čiurkšlėmis nuo stogo bė
ga, brazdina į langą. Vėjas, tur būt, stiprė
ja, garsiau dabar brazdina. Ar čia vėjas? 
„Branuse!“ Tai Jonio balsas. „Branuse! 
Branuse!" Ir nutilo. Galėjo dar ilgiau pa
būti, nuolankiau pakalbėti, Branuse būtų 
atsikėlusi, prie lango priėjusi. Ožys, ma
tai- Gali tu eiti, nieks tavęs nesivaikys, ne 
tu vienas pasaulyje.

Jonis 'brenda per šlapią žolę namo. Ke
liu eiti bijo, kad kas nepamatytų. Ir taip 
žmonės kartais iš jo pasijuokia, o kartais 
negali suprasti — juokais ar rimtai sako, 
levusė gali patikėti, o kas tada? „Tu lan
kaisi pas Branusę“, sakys ji. „Aš pas Bra
nusę?“ sakys Jonis. „Ar aš tau atrodau tik 
tiek vertas, kad tu mane lygini su Branu
se? Jei taip, tai sudiev!“ Apsisuks ir eis. 
levusė nutvers jį už švarko. „Eik tu, kvai
luti, aš tik pajuokavau, o tu j au rimtai. Eik 
šen, tu, piktumą, nepyk, nepritinka tau 
pykti, senas toks supykęs atrodai“.

O gal sėdės juodu prieangyje. levusė su
drebės nuo kiekvieno jo prisilietimo, bi
josis jo, lyg jis raupsuotas būtų. Ateis le- 
vusės jaunoji sesuo, dar vaikas ji, visada 
linksma, visada juokauja, bet dabar ji bus 
rimta, nesijuoks, pažiūrės tik piktai į Jonį 
ir sakys seseriai: „Mama sakė, kad eitum į 
vidų. Tuojau“. Ir nueis apsisukusi. levusė 
pasisuks eita, Jonis apkabins jos pečius, ji 
staiga atšoks nuo jo, lyg nuo nuodingos gy

Štai, kaip dr. P. Jonikas nurodo, J. Vištelis 
vienam veikėjui laiške dar 1880 m. rašė: 
„Norint lietuwiszkąję kalbą dailint ir tarp 
žmonių iszplatimti, reikėtų vienokiu budu 
raszytais rasztais visa Lietuwa apdovano
ti, tada priprastu prie wienokiu žodžiu ir, 
patys pradėtu wieneip raszyti“. Tai ir siek
ta.

O kaip tai siekta, studijos autorius ir pa
rodo, iškeldamas atskirų asmenų užsimoji
mus, pasitarimus ir nusistatymus.

Bendrinės kalbos susidarymui turėjo įta
kos tarmės, o gal aiškiau būtų pasakyti, 
kad tarmių pažinimas mynė kelią bendri
nės kalbos dėsniams nustatyti, pasirinkti, 
nusistatyti. O tuos rašomosios bendrinės 
kalbos klausimus svarstė Daukantas, Ivins
kis, Juška, Baranauskas, Jaunius, Šliūpas. 
Vištelis ir kiti. Kol buvo svarstoma, nau
dotasi daugiau tarminiu mišiniu. Kaip kas 
galvojo ir kokią kalbą kas vartojo, dr. P. 
Jonikas kaip tik ir rašo šiame savo darbe, 
dar atskirai aptardamas kiekvieno anuo- 

, met rašiusiojo kalbos ypatybes.
Knyga rodo, kad dr. P. Jonikas jai para

šyti yra panaudojęs daug kruopščiai su
rinktos medžiagos. Bet ta medžiaga, matyt, 
buvo surinkta jau seniai, kai ji dar buvo 
prieinama, nes įžangoje autorius prisipa
žįsta negalėjęs jos iš naujo patikrinti ir pa
tikslinti. Vadinas, darbas arti trisdešimties 
metų laukė rašomas, bet ir tam nebuvo są
lygų. Jis dabar parašytas, kad ta medžiagos 
galybė nenusimėtytų. O mes, turėdami gal
voje sąlygas šiam darbui parašyti ir laiky
dami šią 'brangią studiją rankose, galime 
tik džiaugtis, kad ji buvo parašyta ir išleis
ta. Tai yra didelis ir brangus indėlis į mū
sų kalbos tiriamąjį darbą.

K. Abr.

ELENA GAPUTYTĖ „THE ST. TIIOMAS- 
JOURNAL“

Kovo 4 d. Kanadoje leidžiamasis „The St. 
Thomas-Journal“ išsispausdino straipsnį 
apie Londone gyvenančią lietuvę skulptorę 
Eleną Gaputytę, kiuri 1948 m„ tada turėjusi 
21 m. amžiaus, atvyko į Kanadą, dirbo Mon- 
trealyje tarnaite, buvo svajojusi tapti: poe
te, bet sumanymo atsisakiusi, nes jos gim
toji kalba nebūtų buvusi prieinama skaity
tojų masei, ir ji pasirinkusi dailę, studijavo 
meną Montrealyje, pinigų pragyventi užsi
dirbdama tabako derlių nuimant. Studijavo 
Paryžiuje, persikėlė į Britaniją, susitiko su 
garsiuoju britų skulptorium Henry Moore, 
kuris ją įvesdino į meno pasaulį ir patarė 
jai pasilikti Britanijoje.

Britanijoje ji įgavo darbą kaip dėstytoja 
įvairiuose universitetuose, kol pagaliau 
įsikūrė Londone ir pradėjo dirbti Digby 
Stuart pedagoginiame institute, kaip skulp
tūros skyriaus vedėja.

St. įves yra įsteigusi meno galeriją. Apie 
200 jos darbų yra išpirkta Kanadoje, JAV, 
Britanijoje. Tų darbų didžiąją dalį sudaro 
piešiniai. Bet ją išgarsino skulptūros, ro
dančios liaudies meno įtaiką ir gimtojo 
krašto įspūdžius.

E. Gaputytė yra turėjusi individualias 
parodas Cornwallyje, Londone, Chicagoje, 
su kitais kolektyvinėse parodose dalyvavu
si Paryžiuje ir Londone.

MARGUČIO SUKAKTIS
Chicagos lietuvių Margučio radijas ba

landžio 15 d. paminėjo savo 40 m. amžiaus 
sukaktį.

vatės. „Tu su Branuse“, sakys ji. „Aš tavęs 
neapsivežu“. Ir pradings už durų. Pradings 
saulėtos vasaros dienos, pradings žvaigždė
ti vakarai.

Kaip ant jūros tilto stovint. Daužo įsiū
tosios bangos tilto stulpus, o tiltas nė ne
juda, tiktai bangos pačios i purslas ištykš
ta. Stovi juodu ant tilto, jų rankos suner
tos, ir bus jie kartu visą gyvenimą, smar
kiausios gyvenimo bangos jų neperskirs. O 
dabar štai jie perskirti, j ii gyvenimo stul
pai išvartyti.

Kaip parke vaikštant, muzikos klausant. 
Pučia dūdas raudonkepuriai gusarai, vie
nas raudonkepuris lazdele mojuoja, suve
da visus garsus į vieną darnią melodiją, 
stori ir ploni garsai susijungę sklinda po 
parką.

„Įsiklausyk“, sako levusė, „kaip tie gar
sai išsiskiria. Ploni garsai bėga pažemiu, o 
storieji pakyla į pušų viršūnes ir palengva 
sklaidosi“.

O dabar štai ir juodu išsiskyrusiu, kaip 
tie muzikos garsai parke.

Terleckis stovi prie šventoriaus vartų ir 
stebi išeinančius. Branuse prieina prie jo, 
pasisveikina, ir nueina abudu, smalsių akių 
nužiūrėti, liežuvių nukalbėti. Namuose mo
tina jau iš bažnyčios parbėgusi, trobą ap
tvarkiusi. Tėvas sėdi ant suolo susivėlu
siais plaukais, užmiegotomis akimis. Ter
leckis pasisveikina su motina, su tėvu, kal
ba taip protingai, tuoj matyti, kad čia in
teligentas, o ne šiaip koks kaimo bernas. Iš 
kišenės ištraukęs, pastatė ant stalo butelį, 
motina padėjo lėkštę su pjaustytu sūriu, 
susigėrė su visais ir, keletą kartų atsikosė
jęs, sako:

— Mudu su panele Bronislava sutarėme 
ženytis, jei gerbiamieji tėveliai nieko prieš 
neturės.

Eiranusės tėvas tuo tarpu Terleckio po- 
pirosą rūkė. Patraukė keletą kartų, ir ne

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
NAUJAS POKALBIS SU LIUDU 

DOVYDĖNU
Jau esame rašę apie vieną JAV suruoštą 

subuvimą, kuriame kalbėjo rašytojas Liu
das Dovydėnas.

Dabar toks 'pokalbis vėl buvo suruoštas 
New Jersey lietuvių kultūrinėje popietėje. 
Kaip „Draugas“ rašo, jis kalbėjęs daugiau 
kaip valandą, ir buvę nenuobodu. O kai jis 
baigė kalbėti, dar buvo diskusijos, ir dėl jų. 
atrodo, niekas nesiskundė.

L. Dovydėnas pakalbėjęs apie tarptauti
nę politiką — Kinijos artėjimą su Amerika. 
Bet, atrodo, pagrindinis pokalbio dalykas 
yra buvęs lietuviškų reikalų gvildenimas. 
Įsivyrauja vidutiniškumas, kalbėjęs jis, pa
stangos šiaip taip šį ar tą prastumti, nors 
yra ir reikšmingesnių darbų (Lietuvių Fon
do suorganizavimas ir kt.). Bet reikalinga 
plėsti propagandą — štai išeivijos misija. 
Antraip išeina negerai. Pagal L. Dovydėną, 
kaip laikraštis rašo, štai 'kas išeina:

„...neseniai buvome plūstami karo nusi
kaltėliais ir hitlerininkais, o dabar tuos 
prakeikimus pakeitė mūsų tarpe atradimas 
„gerų ir talentingų“ asmenų, kuriuos kvie
čiasi į okupuotą Lietuvą su dailės kūrinių 
parodom ir raštais. Kai kurie iš mūsiškių 
ir susigundo. Štai toks Almenas nuvežė ten 
spausdinti savo Šienapiūtę, kurioje nieko 
kito nėra, kaip tik ankstyvesnio Lietuvos 
laikotarpio dergimas, kur rodoma tiek daug 
supuvimo. „Almenas su tuo darosi kultūri
nis perėjūnas“ — pastebėjo prelegentas, 
nors aplamai Almenas ir yra talentingas ra
šytojas“. Almeno pavyzdžiu neturėtų lais
vėje gyvenąs rašytojas sekti, pasitarnau
damas rusiškojo komunistinio okupanto 
propagandai“.

Bet pokalbyje L. Dovydėnas esąs taip pat 
pasakęs: „Tremtyje pratę tenkintis trupi
niais, ir savo veikloje pradėjome reikštis 
vidutiniškumu. Mes esame įpareigoti pra
šokti vidutiniškumą ir esam pajėgūs dide
liems darbams“.

GINTARINIS MARGUTIS VYTAUTUI 
STROLIAI

„Darbininkas“ rašo, kad muzikas Vytau
tas Strolia, Perkūno vyrų choro dirigentas, 
Laisvės žiburio radijo programai parengia 
įvairius muzikinius montažus.

Toks jo vienas montažas apie tautinius 
šokius buvęs pasiųstas Margučio radijo va
landėlei, kuri savo 40 metų sukakties proga 
buvo paskelbusi montažų konkursą.

Vytautui Stroliai už tą montažą pripa
žinta pirmoji premija, ir jis buvo apdova
notas gintariniu margučiu.

NELĖS MAZALAITĖS CITATA
„Detroit Free Press“ kreipėsi į „Draugo“ 

redakciją su įdomia istorija. Į tą detroitiš- 
kį laikraštį, pasirodo, kreipėsi amerikietė, 
ištekėjusi už lietuvio. Jos vyras yra Vietna
me. Kai jis grįš, tai jie abu gyvens pas vyro 
tėvus, o ji nemoka lietuviškai! Suraskite 
jai žodyną. Buvo surasta žodynas, lietuvių 
kalbos vadovėlis ir padovanota tai ameri
kietei.

Bet reikalas tuo dar nesibaigė. Ano de- 
troitiškio dienraščio redakcija dar papra
šė „Draugo“ redakciją duoti jai išsispaus
dinti kokią nors lietuvišką mintį. Buvo pa
siųstas toks rašytojos Nelės Mazalaitės raš
tų sakinys: „Jeigu tai būtų mano galioje, 
aš visose istorijose virš visų didvyrių var
dų ugnimi išrašyčiau vieną žodį — motina“.

Detroitiškis dienraštis išsispausdino tą 
sakinį lietuvių kalba ir jo vertimą į anglų 
kalbą.

liko. Numetė ant grindų tuščią gilzę ir sa
ko:

— Šiaudai.
— Ponas nori ženytis, — motina dunks

terėjo tėvui į šoną.
—■ A, ženytis? Tai tegul ženijas, o prie ko 

aš čia? — Ir, atsisukęs į Terleckį, klausia: 
— O kas ta tavo panelė Bronislava ir kas 
tie jos gerbiamieji tėveliai?

Išėjo Terleckis po šliūbo iš bažnyčios, su
stojo už šventoriaus vartų, užsidegė popi- 
rosą ir atidžiai apžvelgė žmones. Matykite 
jūs dabar, štai atėjo Terleckis ir paėmė 
jums panelytę iš panosės. Ir ką jūs man 
dabar padarysite!.. Patraukė kelis kartus 
popirosą, nužingsniavo su Branuse per 
Turgaus aikštę ir dingo bevardės gatvelės 
užsisukime. Žiema jau prasidėjusi, kelio 
purvas gruodu apsitraukęs, saulė nebe
įstengia ištirpyti pelkių ledo. Darže kap- 
čius bulvių, tvartelyje du peniukšliai kriu
kiu, pragyvens Terleckis be rūpesčių per 
šaltą žiemą.

Belapiai šventoriaus klevai pasipuošę 
baltu šerkšnu, šventoriaus baltu sniego ki
limu uždengtas. Blizga prie šventoriaus mi
singinės dūdos, aidi po Turgaus aikštę mar
šo garsai. Išeina iš bažnyčios Jonis. levusė 
šalia jo, balta visa, kaip šviežiai iškritęs 
sniegas. Spindi jų veiduose laimė ir viltis, 
bangos nebesudaužys jų tilto, jų darni me
lodija neišsiSkirstys atskirais garsais.

— Gyvenimas pro tave praeina, — sako 
seni šventoriaus klevai pabudintam ąžuo
lėliui. •— Atneša juos čia krikštyti, paskui 
jie ateina šliūbui, po to vėl juos atneša mi
rusius.

Skrodelį pagavo olandišką spiritą nešant, 
sėdi jis dabar kalėjime. Nuėjo Terleckis 
Skrodelienei paršo paskersti, nusvilino, iš
darinėjo, po to dažnai pas Skrodelienę at
silanko, reikia karvę palyginti, reikia šį,

V. SIMOKAITIS — GYVAS

Buvo paskleista žinia, kad už pastangas 
pagrobti lėktuvą nuteistasis Vytautas Sirno- 
kaitis esąs sušaudytas.

Remdamasi per Amerikos Lietuvių Tary
bą gautomis žiniomis, „Dirva“ skelbia, kad 
jis yra gyvas ir laikomas kalėjime.

A. GIEDRIAUS SUKAKTIS

Pedagogas ir rašytojas Antanas Giedrius- 
Giedraitis sulaukė 80 m. -amžiaus.

Kaip rašytojas jis plačiai žinomas savo 
raštais vaikams ir jaunimui. Bet yra rašęs 
ir suaugusiems (be kita ko, Nidos Knygų 
Klubas yra išleidęs jo apsakymų rinkinį 
„Smilgos“).

SUTIKTŲ IŠLEISTI VADOVĖLIUS

Čikagoje 'gyvenąs lietuvis prekybininkas 
Jonas Karvelis, kaip „Naujienos“ rašo, su
tiktų išleisti visus Amerikos lietuviškoms 
mokykloms reikalingus vadovėlius su tam 
tikra nedidele sąlyga. Lietuvių Bendruome
nės vadovybė vis nusiskundžianti, kad nėra 
tinkamų vadovėlių ir nėra, kas juos išlei
džia.

O J. Karvelis, kaip iš „Naujienose“ iš
spausdintojo laiško matyti, jau abiejuose 
Kultūros kongresuose siūlęsis išleisti visus 
vadovėlius, kuriuos tik Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondo švietimo Taryba 
pripažins tinkamais mokykloms. Tą pačią 
mintį siūlęs Lituanistikos Instituto suva
žiavimo metu. Nereikės jokios paramos ar 
pašalpos, nereikės prašinėti Lietuvių Fon
dą ar privačius aukotojus. Viena vienintelė 
sąlyga, kad būtų bent 300 pirkėjų!

Tačiau Lietuvių Bendruomenės veikėjai 
netikį, kad J. Karvelis galėtų tai padaryti!

KANADOS MOKYTOJAI TARĖSI

Į Torontą buvo susirinkę Kanados lietu
viškų mokyklų mokytojai, — iš Toronto, 
Hamiltono, Delhi, St. Catharines ir kitų vie
tovių, — su svečiais iš viso apie pusšimtis 
žmonių, ir apsvarstė sau rūpimus klausi
mus, klausėsi metodinių ir kitokių paskai
tų ir aptarė, kas šiuo ar tuo reikalu daryti
na (pvz., galvota, kad ruoštinas lituanisti
nių mokyklų mokinių kongresas, konkur
sai, leistinas anglų-lietuvių kalbų žodynėlis 
irkt.).

Po Chicagos dangum
Jūratė ir Kastytis. Mūsų dienraščiai 

įvertino šią lietuvišką operą, kuri tik ką 
pasibaigė. Muzikinis pajėgumas, tikiu, bus 
muzikų atžymėtas be jokių nuolaidų ar pa
gyrimų. Mums, eiliniams žiūrovams, tenka 
tik būti dėkingiems, kad lietuviškas judėji
mas vyksta ir vis kas nors naujo būna kul
tūriniame kelyje.

„Jūratė ir Kastytis“ yra labai trumpa 
opera, vos pusantros valandos. Solistai: Ba
ras, Stankaitytė, Momikienė, Stempužienė.

Šaulių veikla. Atėjus pavasariui, Chica
gos Vytauto Didžiojo kuopos šauliai rengia
si šaudymo pratimams, bus keli išvažiavi
mai. Kuopos pavasarinis balius birželio 3 
d. 8 vai. Į kuopą paskutiniu laiku įsirašė 27

reikia tą, yra daugybė darbų, reikalaujan
čių vyrų rankų. Pasiklauso Branuse žmo
nių pasakojimų, pasižiūri į savo vyrą, pas 
Skrodelienę einantį, ir plyšta jai širdis iš 
skausmo. Buvo ji panelytė brangiausia, ne
galėjo jis atsižiūrėti į jos skaistų veidelį, o 
dabar per dieną išbūna į ją nepažiūrėjęs, 
žodžio nepasakęs. Buvo ji laimę pagavusi, 
kaip praskrendantį balandį sugriebusi, o 
dabar balandis blaškosi jos rankose, iš
trūkti nori.

Turėjo bočius tokį dalyką, strielba va
dindavo. Išeidavo bočius rudenį į rugienas, 
pamatydavo zuikį, nusitaikydavo, paspaus
davo gaiduką, iš vamzdžio išsiverždavo dū
mų kamuolys, per laukus nuaidėdavo bai
sus trenksmas, zuikis krisdavo negyvas. 
Strielba būdavo pastogėj užkišta, tur būt, 
ir dabar ji ten tebėra.

Prisiglaudusi prie tvartelio kampo, Bra
nuse laukia, kol Skrodelienė ateis su jova
lo kibiru. Pagaliau durys atsidarė, žings
niuoja Skrodelienė tvarto link, atidaro 
tvarto duris, pila jovalą į geldą. Branuse 
prideda prie peties strielbą, spaudžia gai
duką, vieną, antrą kartą, gaidukas linkt 
linkt, turėtų sugriausti šūvis, Skrodelienė 
turėtų kristi negyva, bet niekas neatsitin
ka, nepasigirsta šūvis, Skrodelienė kaso 
paršo sprandą, Branusė 'bėga prie Skrode- 
lienės, ta, išgirdusi jos žingsnius, atsisuka.

— Gelbėkit, gelbėkit, su strielba! — šau
kia Skrodelienė ir traukiasi atbula, šauks
mo išgąsdintas, paršas iššoko iš tvarto, 
bėgdamas 'apvertė Skrodelienę, Branusė 
tvoja su strielba per galvą.

— Gelbėkit, žmonės, gelbėkit! — klyks
mas girdisi per visą gatvę. Senis Guobis 
ėjo gatve, kaip tik pasitaikė būti ties Skro- 
delio namu, kai išgirdo klyksmą. Atbėgęs 
atėmė iš Branusės strielbą ir sako:

— Su strielba žertų nėra. Iššausi — pa
kuliniai trapai užkris ant stogo, ir gaisra*.

KURSAI JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS

Chicagos Jaunimo Centre Liet. Žurnalis
tų Sąjungos centro valdyba suorganizavo 
jauniesiems žurnalistams kursus. Į pirmąją 
paskaitą, kurią skaitė kun. J. Prunskis, su
sirinko kiek vyresnio amžiaus žmonių ir 12 
jaunuolių.

Paskaitos, atrodo, bus po kartą per sa
vaitę.

KARALAITĖ AR KARALAITIS
Argentinos lietuvių laikraštis „Laikas“ 

siūlo suteikti karalaitės ar karalaičio var
dą tam jaunuoliui, kuris Argentinoje su
rinks daugiausia parašų jaunimo kongreso 
proga įteiksimajai peticijai.

KUR BUS TREČIASIS KONGRESAS?
Dar antrasis pasaulio jaunimo kongresas 

bus tik šią vasarą, o Australijos lietuviška
sis jaunimas jau galvoja ir kalba apie tre
čiąjį, kuris, jų nuomone, turėtų būti suruoš
tas Australijoje.

„AUKURAS“ ELIZABETHS
Hamiltono (Kanada) lietuvių teatras 

„Aukuras“ buvo nuvažiavęs į EUzabethą 
(New Jersey, JAV) ir ten suvaidino Balio 
Sruogos komediją „Dobilėlis penkialapis“.

Teatrui vadovauja E. Daugu vietytė-Ku- 
dabienė, buvusi Kauno Jaunimo teatro ak
torė.

LITERATŪROS VAKARAS VAŠINGTONE
Vašingtono ateitininkai gegužės 6 d. su

ruošė literatūros vakarą, kuriame savo kū
rybą skaitė Jonas Aistis, Kazys Almenas ir 
Jurgis Blekaitis.

O aktorius Henrikas Kačinskas skaitė 
Antano Vaičiulaičio raštų. Pašokta ir tauti
nių šokių.

BALTAI MINA ANT UODEGOS
Melbourne dienraštis „The Sun“, kaip 

rašo „Mūsų Pastogė“, balandžio 19 d. išsi
spausdino Douglas Wilkie straipsnį „Baltai 
mina Brežnevui 'ant uodegos“, kuriame iš
keliamas Baltijos valstybių nepasitenkini
mas Sov. Sąjungos valdymu, suminimas 
toks Sov. Sąjungoje masinis Lietuvos kata
likų protestas su 17 tūkst. parašų, Latvijos 
komunistų motyvuotas atsišaukimas. Tokių 
skundų esą pasirašę ir estai. Suminimos 
taip pat kovos dėl savo teisių žydų, ukrai
niečių, armėnų ir kitų Kaukazo ir Vidurio 
Azijos tautų.

nauji mariai. Garbės ženklais apdovanoti: 
St. Balzekas, St. Cicevičienė ir Algirdas 
Budreokas. Iš valdybos pasitraukė Vyt. Bi- 
litavičius, naujai kooptuoti J. Platakis, J. 
Kaunas, B. Petronis, Pr. Eigelis.

Lietuvių Fronto Bičiuliai. Sambūrio pirm. 
J. Žadeikis ir sekr. žurn. St. Daunys pra
neša, kad šiais metais valdyba numačiusi 
šiuos planus: gegužės mėn. svarbų susirin
kimą, dalyvaus prof. Eretas, vasaros metu 
bus iškyla į gamtą, rudenį parengimą ir 
gruodžio mėn. prof. Z. Ivinskio mirties me
tinių minėjimą.

Naujas Pirmininkas ALTE. Chicagos Lie
tuvių Taryba turėjo savo metinį suvažiavi
mą, kuriame aptarti labai svarbūs darbai, 
perrinkta valdyba.

šiais metais išrinktas pirmininku social
demokratų grupės atstovas Mykolas Prane
vičius. Kiti mariai liko tie patys.

Buvo sutarta, kad birž. 17 ir 18 d. lietu
viai demonstruos prieš Sovietų Sąjungos 
parodą, o iki liepos 17 d. kasdien piketuos 
kitos pavergtos tautos. Bus birželio įvykių 
minėjimas ir dalyvaujama Pavergtųjų Tau
tų minėjime. Bus surengtas kon. dr. P. 
Daudzvardžio platus prisiminimas metinių 
proga.

Ramovės karių veikla. Gegužės 7 d. Jau
nimo Centre įvyko Lietuvos karių veteranų 
Ramovės susirinkimas. Pagerbus mirusį A. 
šipelį ir pristačius naują valdybą, priėmus 
veiklos planą, aptartas Laisvės Kovų pa
minklo Jaunimo Centre klausimas. Jauni- j 
mo Centre pastačius priestatą, sodelio iš- į 
•vaizda pasikeitė, aplink paminklą išrausti 
talkai. Prie paminklo liko tik mažas takas 
prieiti, ir jei būna didesnis minėjimas, tai 
žmonėms nebėra vietos, nebėra nei vėliavų 
■stiebų, paminklas pats pašiuręs ir atrodo 
apleistas. Ramovėnai. savanoriai kūrėjai, 
birutietės, šauliai jį bendromis jėgomis pa
statė, tai komisija turi rūpintis paminklo a 
tolimesniu likimu. Prieš JK ir Taut. Šokių 
šventę jį reikėtų pagražinti, nudažyti ir ap
link stiebus įkasti. Svečiai juk prie jo no
rės fotografuotis ir pagerbti.

Žurnalistų veikla. Metinis Chicagos sky
riaus narių susirinkimas praėjo labai dar
bingoj nuotaikoj. Jam pirmininkavo Mace
vičius, sekr. Stakėnas. Į susirinkimą atsi
lankė rašyt. Vyt. Alantas ir centro valdybos 
nariai J. Janušaitis ir Vyt. Kasniūnas. Pa- j 
gerbti mirusieji nariai, išklausyta valdybos 
pranešimų. Valdybon išrinkti: Z. Juškevi
čienė, J. Kapačinskas, Macevičius, Stakė
nas, Peteraitienė, rev. kom. A. Čepulis. B. 
Brazdžionis ir J. Kaunas. Nutarta peržiū
rėti istoriją, veikti glaudžiai su CV, akty
vinti veiklą.

Bal. Brazdžionis
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ATSAKYMAS JUOZUI KELIUOČIUI LIETUVOJE
AUKSO MEDALIS VIRGINIJAI

Š. m. „Europos Lietuvio“ numeris 16/ 
1206/ paskelbė Juozo Keliuočio straipsnio, 
išspausdinto lietuvių ir rusų laikraščiuose, 
santrauką, pavadintą „Pamokymas nedrau
gams".

Pirmiausia apie straipsnio autorių. Ma
žoji bolševikinė enciklopedija taip rašo: 
„Juozas Keliuotis, žurnalistas ir vertėjas, 
g. 1902 m. rugpjūčio 22 d. Joniškyje, Ro
kiškio rajone, baigęs Sorbonoje literatūros, 
filosofijos studijas, 1931-40 m. redagavo 
„Naująją Romuvą“, dalyvavo liet, rašytojų 
dr-jos veikloje, išleido filosofinio turinio 
knygą „Visuomeninis idealas“ ir publicis
tinių straipsnių rinkinį „Šių dienų spaudos 
problemos". Straipsniuose ir knygose pro
pagavo idealistinę filosofiją ir neokatoliciz-

Rašo
STEPAS VYKINTAS

mą. 1940 m. išleido nedidelės meninės ver
tės romaną „Svajonės ir siaubas“. Tai 
trumpa, neobjektyvi biografija, paruošta 
pagal Komunistų partijos direktyvas. Nu
slėptas faktas, kad J. Keliuotis antrosios 
bolševikų okupacijos metu buvo ištremtas 
keleriems metams į Sibirą ir grįžo su pa
laužta sveikata. Nutylėti ir kiti faktai, kad 
jis buvo „Pavasario“, „Ateities Spindulių“ 
redaktorius, kad jis buvo teologijos-filoso
fijos žurnalistikos katedros vedėjas etc.

Bet šį kartą mums rūpi ne Keliuočio as
muo, o jo straipsnio tezės, kurios yra dia
metraliai priešingos idealistinei filosofijai 
ir neoklasicizmui. Jis „Kultūros Baruose“ 
skelbia, kad „Lietuvoje niekad nebuvo to
kių, kaip dabar, puikių sąlygų švietimui, 
kultūrai ir literatūrai, nacionalinių tradici
jų dauginimui“. Kaip pavyzdžius, jis nuro
do istorinių paminklų apsaugą ir tyrimą, 
muziejus, klubus, istorijos veikalų leidimą, 
ekspedicijas tautosakai rinkti, didįjį lietu
vių kalbos žodyną, aukštąsias ir kitokias 
mokyklas, išleidžiamųjų specialistų skaičių. 
Jo išvada: „Visa tai pasiekta socializmo 
(tiksliau komunizmo) kūrimo metais, pa
dedant broliškoms tautoms, jų glaudaus 
bendradarbiavimo dėka“.

Lietuvos švietimas nepaprastai greitais 
šuoliais kilo nepriklausomybės laikais, ir 
jis būtų dar labiau kilęs per pastaruosius 
32 metus, jei Lietuva būtų buvusi laisva. 
Apie kokią kultūrą J. Keliuotis kalba, 
mums nėra aišku. Argi jis yra toks naivus 
ir galvoja, kad komunistinė „kultūra“ yra 
tikroji ir laisvoji kultūra? Koks gali būti 
literatūros -klestėjimas, kur nėra kūrybinės 
laisvės? Ką gi sukūrė rašytojais Keliuotis, 
-būdamas nelaisvėje? Ką gi sukūrė kiti lie
tuvių rašytojai, patekę į komunistinę ver
giją? Kai kurie iš jų pasirinko geriau tylą, 
negu melą.

Nežinau, ar tai ironija, ar cinizmas, ar 
neišmanėlių ieškojimas, kada J. Keliuotis 
nurodo muziejų kūrimą ir istorinių veika
lų leidimą. Juk Keliuotis gerai žino, kad 
daugelis katalikų bažnyčių yra paverstos 
muziejais. Ar jis tuo didžiuojasi?

O kas tuose muziejuose rodoma? Antire
liginė medžiaga, propagandinė komunizmo 
istorija ir dailė, kuri yra aprobuota komu
nistų partijos. Apie istorinius -bolševikinius 
veikalus neverta ir kalbėti: tai yra Lietu
vos istorijos iškraipymas, tendencingas 
vertinimas ir klastojimas. Vienintelis iš vi
sų Keliuočio paminėtų dalykų yra vertin
gas tai didysis lietuvių kalbos žodynas.

Toliau, kalbėdamas -apie asimiliavimąsi, 
J. Keliuotis tvirtina „Apie kokį asimiliavi
mąsi gali būti kalba, kai nacionalines tra
dicijas vysto ir puoselėja -pati valstybė?“ 
Norėtume J. Keliuotį paklausti, -keikia vals
tybė: Lietuvos ar Rusijos? Kokias naciona
lines tradicijas: lietuviškas ar rusiškas? 
Nuo kada rusiškas komunizmas pavirto į 
nacionalizmą, puoselėjantį „nacionalines 
tradicijas“?

Visiškai nepagrįstas tvirtinimas, kad lie
tuvių tauta niekad nebuvo tokia lietuviš
ka, kaip dabar. Argi lietuvybė reiškiasi 
tuo, kad lietuvių kalba spausdinami Mas
kvos atsiųsti -raštai: Leninas, Marksas, Sta
linas, Brežnevas? Nuo kada gi „lietuvių 
tautą sieja su rusais tvirtos ir nesugriau
namos draugystės ryšiai“? Juk nuo tada, 
kada J. Keliuotis pateko, Raudonosios ar
mijos jėga, okupuotos Lietuvos nelaisvėn.

Klaidinga nuomonė, kad „nedidelei tau
tai, tokiai kaip mūsų, jeigu ji siekia išeiti 
į platųjų pasaulį, antroji kalba —■ būtina, 
ir tai rusų kalba. Be abejo, kiekviena tauta, 
jei ji nori skleisti savo dvasines vertybes, 
ji turi būti daugiakalbė. Bet ji gali ir turi 
pasirinkti -laisvai svetimas kalbas, bet ne 
prievarta. Būdami visiškai laisvi, lietuviai, 
gal -būt, pasirinktų anglų, prancūzų ar vo
kiečių -kalbas, o ne rusų. Teisybė, kad kal
bos problemą dabartinėje Lietuvoje iš
sprendė tarybinė santvarka, tiksliau pasa
kius, komunistinis Maskvos diktatas.

Lietuvių literatūra būtų išaugusi ir pa
sklidusi per 32 m. ir be rusų kalbos. Rusų 
kalba pasidarė tik priemonė komunistinei, 
o ne laisvajai literatūrai -propaguoti. Mums 
maža džiaugsmo ir naudos, jed Sal. Nėries 
poemą apie Staliną išvertė į 30 tarybinių 
tautų kalbų. Kodėl neišvertė Putino „Suki
lėlių“, o išvertė „Altorių šešėly“ į rusų kal
bą? Todėl, kad pastarasis romanas naudin
gas antireliginei propagandai, o pirmasis 
pavojingas kontrarevoliucine idėja.

Talentingų rašytojų netrūko nepriklauso
moje Lietuvoje, jų yra nemaža tremtyje, 
jų yra ir okupuotoje Lietuvoje. Tik apgai
lėtina ir liūdna, kad talentingieji rašytojai, 
gyveną okupuotoje Lietuvoje, neturi pa
grindinės teisės ir sąlygos — laisvės. Kaip 
pavyzdžiai, yra Putinas ir Sruoga, kurie be 
laisvės užtroško komunistinio režimo ap
linkoje.

Netiesa, kad tremtyje yra ignoruojami 
lietuvių tarybinių rašytojų kūriniai. Žino
ma, tremties leidėjai neturi -intereso skleis
ti komunistinės propagandos ir neleidžia 
bei nespausdina V. Grybo ar kurio kito ko
munisto raštų, bet periodika mielai išsi
spausdina J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės ar 
kurio kito poeto eilėraščius, jei jie nėra 
propagandiniai.

J. Keliuotis giriasi, kad „geriausi kūri
niai, parašyti emigracijoje, nelieka nepa
stebėti ir mūsuose — jie išleidžiami, spaus
dinami periodikoje (M. Katiliškis, K. Alme
nas, eilė kitų)“. Tai tik lašas jūroje. Ir tai 
nėra geriausi kūriniai, o tie kūriniai, kurie 
atitinka komunistinę ideologiją ir kritiką. 
V. Ramono gerausias romanas „Kryžiai“ 
nebus pripažintas ir leidžiamas okupuoto
je Lietuvoje. Nei Brazdžionio, Aisčio, Na- 
gio, Nykos-Niliūno, Santva-ro patriotinė ly
rika.

Lietuviškoji emigracija gyvena ne vaka
rykšte diena, bet rytdiena. J. Keliuotis ir 
jo draugai gyvena šia diena, „realia tikro
ve“ — bolševikinės okupacijos tikrove. Bet 
okupacijos ateina ir praeina, o tautos lais
vės ir nepriklausomybės idealai lieka am
žini.

Kiek pažįstu J. Keliuočio kalbą ir stilių, 
man susidaro įspūdis, kad J. Keliuočio 
straipsnis yra ne jo paties rašytas, o tik 
pasirašytas. Tai būtų visai normalu, nes 
bolševikinėje sistemoje rašytojai yra pri
verčiami pasirašyti raštus, kurių patys ne
rašo, o tik pasirašo. Juk lengviau pasirašy
ti, negu vėl kentėti nepakeliamas tremties 
kančias Sibire.

Algirdas Gustaitis

Nauji filmai

CABARET
Ar kabaretiniai vaidinimai žuvę? Nuslo

pinti televizijos, nuogų mergaičių varty- 
mosi? Perkeisti muzikinių komedijų, ope
rečių?

Kiekvienas vaidybinis žanras turi skir
tingumų, juos mylinčių artistų, publikos. 
Laiko tėkmėje ir jie keičiasi, būna nustu
miami ar iškeliami, -po kurio laiko grįžta iš
sikovoję įvertinimą ir vietą.

Kabaretas dažnai turi dvi dali: sceną ir 
publiką, kuriai pardavinėja pagerintus gė
rimus, ir jinai garsiai pritaria ar atmeta. 
Vėlesnių laikų padaras, bene pirmą kartą 
priimtas Paryžiaus menininkų ir gyvosios 
visuomenės 1881 m. Netrukus paplito Vo
kietijoje ir 'kitur. Visai neblogų kabareti
nių pasirodymų -buvo ir nepriklausomoje 
Lietuvoje Kaune, Vilniuje, taip pat Rygo
je, Taline bei kitur. Kabaretiniai vaidini
mai būna paspalvinam-i jaunų merginų 
šmaikščiais judesiais, trenkiančia muzika, 
kartais stipria -grimasa, -aktualia satyra. 
Dabar kabaretas laikomas lygiai garbingu 
sceniniu žanru, kaip -ir kiti, kur kas senes
ni sceninio meno įnašai žmonių pramogai 
ar nuotaikai pakeisti.

Spaudai skirtas 20th Century Fox studi
joje Hollywoo-de „Cabaret“ filmo rodymas 
sutraukė sausakimšai atsilankiusių, {skai
tytinai ir filmų žmones.

Skelbiama, kad filmas pagamintas pagal 
Christopher Isherwood novelę „Sally Bow
les“, vėliau paverstu muzikiniu vaidinimu 
„Cabaret“ (muzika JohnKander). Atsiver
tęs novelių knygą „Seven Great British 
Short Novels“, red. Philip Rahv, išleistą 
1963 m. New York‘e. 429-474 psi. užtinki 
atspausdintą tą novelę, visai nedaug ben
dra teturinčią s-u šiuo filmu. C. Isherwood, 
g. 1004 m. ir gyvenęs Berlyne 1929-1933 
m., rašė apie tąjį miestą. Jo didesni dar
bai: „The Last of Norris“ (1935), „The Ber
lin Stories“ (1945), „The World in the Eve
ning“ (1954), „Down There on a Visit“ 
(1962) „Prater Violet“ (1945) ir kt.

Stebėtina, kad neišieškotų charakterių 
nei minties novelė visiškai pakeista ir pa
versta tokiu sėkmingu muzikiniu teatriniu 
ir dabar filminiu kūriniu.

Kabaretas pradedamas
Orkestras styguojąs!. Veidrodžiai. Baltai 

grimuotu veidu, rausvais žandais, rožinio 
raudonumo lūpomis kabareto veiksmingu
mą pradeda Joel Grey perkeltinai, satyriš
kai kabaretiškai dainuodamas žinomą dai
ną „Cabaret“. Kabareto merginos (iš pa
vardžių atrodo vokietaitės), lyg vaškinės 
lėlytės, keičia rankų, kojų, liemens jude
sius, bet jų išraiškos lieka vaškinės, nesi
keičia. Puiki režisūra, apšvietimas, išlaiky
ta grimasa, pavyzdingas karpymas, spal
vingumas, sceninis neįprastumas ir nauju
mas yra -pirmaeiliai ir pavyzdiniai tokio 
žanro filmui.

Kabaretui -grojąs moterų orkestras galė
tų nunešti parinktų vyrų orkestrą.

Pagrindinė kabareto artistė yra Liza 
Jinnelli, vaidinanti Sally Bowles. Ji žino-

MARCINKEVIČIUTEI

Stendinio šaudymo Europos pirmenybėse 
Madride moterų grupės varžybose vilnietė 
Virginija Marcinkevičiūtė iš 150 galimų 
taškų surinko 138 ir gavo aukso medalį.

Stendiniu šaudymu ji -pradėjo domėtis 
prieš dvejetą metų, paskatinta savo tėvo.

NUTEISTAS ŽMOGŽUDYS

Pavasarį Vilniuje L. Nikonovičius ir V. 
Nemčenka nužudė taksio vairuotoją M. Ku- 
levičių.

L. Nikonovičius nuteistas mirti. V. Nem
čenka pripažintas psichiškai nesveiku, dėl 
to nepakaltinamu ir pasiųstas gydyti.

PERSVARSTYMAI
Iš to neseka, kad Lietuva bei kiti sovieti

nės orbitos kraštai aklai priima ar pritaria 
įsigalėjusiai „komunistinės demokratijos" 
koncepcijai ir iš tos koncepcijos išsivysčiu
siai visai politinei sistemai. Priešingai, jie 
prieš tą koncepciją kovoja. Bet tą kovą 
reikia suprasti ir taip suprasti, -kaip krašto 
žmonės ją supranta, išeinant iš realios kraš
to žmonių padėties.

Keliais žodžiais reikia paliesti Lietuvos į 
Sovietų Sąjungą prievartinio įjungimo „pri
pažinimą“ ar „nepripažinimą". Išeivijos 
..laisvinimo doktrinos“ autoriai teigia, kad 
Vakarų demokratijos Lietuvos įjungimo į 
S. S. nepripažįsta. Tokio kontroversinio tei
gimo neliestu, -bet tokio teigimo ar įsitikini
mo pagrindu laisvinimo doktrinieriai argu

J. LANSKORONSKIS

mentuoja draudimą bendrauti su -kraštu, 
kaip tas draudimas kadaise buvo suformu
luotas vadinamaisiais Clevelando nutari
mais. Pagal tuos nutarimus bet kuris ben
dravimas su Tarybinės Lietuvos pareigū
nais ir apskritai su „išprusintais propagan
distais“, su komunistinės ideologijos išpa
žintojais yra tolygus anJkesijos pripažinimui 
arba tyliu su ja apsipratimu. Tokia pozici
ja yra priešinga realybei. Pirmiausia, ar tas 
tariamasis -nepripažinimas nėra kažin ko
kia fikcija? Su pačiu įjungimo faktu, ne
paisant -mūsų veiklos, tas pasaulis jau se
niai „apsiprato“, jei dar ir nevisai pamiršo, 
ir žinome, kaip jis į tai reagavo ar reaguo
ja. Man nėra žinomi jokie dokumentai ar 
faktai, kad Kremlius kada nors būtų krei
pęsis į kurią nors valstybę, prašydamas to 
fakto pripažinimo. Jis nėra suinteresuotas 
tą -klausimą tarptautinėj plotmėj judinti. 
Priešingai, jis suinteresuotas pasaulinę opi
niją migdyti ir prie įjungimo fakto ją pri
pratinti „tylomis“, ir juo labiau, kad jau 
Jaltoje pergalingų demokratijų vadai tą 
faktą, vėlgi „tylomis“, jau buvo pripažinę, 
bet jokio nei pasipriešinimo, nei protesto 
nepareiškė. Kitaip yra pačioj Tarybinėj 
Lietuvoj. Tauta nei tyliai, nei kitaip nepri
pažinti to fakto negali, nes jau 30 metų, 
kaip ji gyvena to pireva-rtinio fakto padari
nių sąlygose. Jau daugiau kaip 30 metų, 
-kaip ji gyvena to prievartinio fakto padari- 
kios tautos laisves -suvaržiusio režimo varž
tuose. Ar ji prie padėties priprato, ar gali 
su ja apsiprasti? Jai -reikėjo prie padėties 
ne priprasti, bet taikytis. Mes žinom ir ne
galim nežinoti, kad kaip kiekviena tauta, 
taip ir lietuviai už savo teises kovoja. Bet 
mes -per mažai kreipiam dėmesio į tos ko
vos sąlygas, -metodus ir pasiektus rezulta
tus. Išeivijos misija, jei ji nori būti tautos 
verta, yra padėti tautai jos kovoje ir, karto
ju, padėti taip, kaip -tauta pageidauja. Mū
sų poveikis į kraštą galėtų būti daug dides
nis, jei mes ryžtumės parodyti daugiau 
supratimo jo realiai padėčiai ir daugiau 
veržlumo, gal ir -pasiaukojimo, nugalėti tą 
į principą iškeltą „negalima, nes okupan
tas neleidžia“. Ar tas „negalima“ nėra tilk 
alibi mūsų pasyvumui nuslėpti? Jei kliūčių 
bendrauti su kraštu -nebūtų, tai ir proble
mos nebūtų. Ką mes konkrečiai esamę darę 
ar mėginę daryti tiems k-liudiniams nugalė

IR VERTINIMAI
ti ar apeiti? Bejėgis mūsų reikalavimas, 
kad „okupantas“ -pasitrauktų su visa savo 
administracija ir s-u partijos aparatūra ir 
kad tik tada tarp šios ir anos pusės lietuvių 
savaime pranyksiančios visos bendradar
biavimo kliūtys atkursimos valstybės nau
dai. yra tik tuščia frazė ir kitokio alibi ieš
kojimas: žinome gi, kad gera valia jis ne
pasitrauks ir kad niekas jo išvyti nesiren
gia. Ar nepajėgia.

Iš to neseka, kad reikia nustoti reikalau
ti. Bet kaip ir kokia forma tą reikalavimą 
išreikšti, kad jis atitiktų krašto realybės 
sąlygas? Tos sąlygos suponuoja ne vien 
identiškas tautos aspiracijas, dėl kurių mes 
galime neabejoti, bet jos suponuoja ir fizi
nes galimybes, kurios dar nepribrendo. Bet, 
kas svarbiau, taip prieinant prie klausimo, 
pati klausimo pastatymo forma yra nevy
kusi ir didžiumai krašto lietuvių nepriimti
na ar stačiai užgauli: gi visos administraci
jos įstaigos, pradedant „ministerijomis“ ir 
baigiant „'knygų ir gaidų -leidyklomis“, nors 
jos visos yra susovietintos, kitaip tariant, 
suvalstybintos, o „vadinamoji L. T. S. R." 
kitokių ir nėra — jas visas aptarnauja lie
tuviai, ir -tie visi lietuviai yra tos Tarybi
nės Lietuvos pareigūnai, jie eina vienokias 
ar kitokias pareigas. Ar jie irgi yra „oku
pantai"? Ta anoniminė pareigūnų masė no- 
roms nenoroms yra įjungta į visą tarybinio 
režimo 'krumpliaračių sistemą, -bet ji kartu 
yra ir visokeriopa tautos kūrybinio poten
cialo versmė. Kaip bet kurio režimo sociali
nėj sąrangoj, taip ir dabartinėj Lietuvoj, 
kaip buvo ir politiškai nepriklausomoj Lie
tuvoj, yra patenkintų ir nepatenkintų, įvai
riais klausimais yra įvairių ir skirtingų 
nuomonių; už idėjas, idealus, siekius, už sa
vo pasaulėžiūrą ii’ įsitikinimus, už „geresnį 
gyvenimą“, už „bendro labo“ sampratą 
vyksta kova. Kartais atvira, kada tai gali
ma, kartais tyli, dusli, slapta, kada ir kur 
kitaip negalima. Per 30 metų tautos sambū
rio sąlygos ir visas socialinis ir sociologinis 
kompleksas pasikeitė. Į tai neatsižvelgda
mi, tų pasikeitimų neimdami dėmesin, už
kietėję senose, jau atgyvenusiose galvojimo 
normose, mes rizikuoja-m n-uo tautos vis 
daugiau nutolti.

Toje anoniminėje „pareigūnų“ masėje 
į-telpa ir visas -mūsų krašto elitas — profe
soriai, mokslininkai, mokytojai, daktarai, 
inžinieriai, menininkai, rašytojai, žurnalis
tai, teatrų ir kinematografų režisoriai ir 
autoriai, įmonių, įstaigų, organizacijų vado
vai ir pan. Jie visi, 'bemetu išimčių, yra lie
tuviai ir myli savo kraštą, savo kalbą, savo 
tautines savybes ne -mažiau už mus, be abe
jo, daugiau ir realiau, nes jie tame krašte 
gyvena, dirba, savo fizines ir dvasines jė
gas Skiria Lietuvai, tėvų žemei.

Viskas, kas krašte po karo audros atsta
tyta, k-as spartesnei pažangai naujo sukur
ta, — elektrifikacija, industrializacija, že
mės ūkio ir buitinių patarnavimų mašini- 
zacija ir t. t. Visa tai yra lietuvių darbo 
rankų, smegenų ir genijaus padaryta. Taip 
pat kūrybiškai tęsiamas ir lietuvių kultūros 
lobio ugdymas. Didelis aukštesniųjų ir 
aukštųjų mokyklų tinklas išmokslino gau
sius įvairius įvairių specialybių naujosios 
kartos -inteligentų kadrus. Tolydžio perim
dama vadovavimo funkcijas, gyvenimą jau 
vairuoja jaunoji karta, -ta, kurią Lietuvą 
apleisdami palikome paaugliais ar visai 
mažais vaikais bei kūdikiais. Ta karta, 
drauge -su tėvais, išgyveno Lietuvos valsty
bę ištikusias tragiškąsias dienas, matė, dau
gis ant savęs patyrė pasekusio teroro siau
tėjimą, gyveno prievartaujančios revoliuci
jos sąlygose, jautė nuolatinę siaubingą bai
mę, kentė vargą ir skurdą. Kentė, bet iš
tvėrė. Gyvenimas nesustojo.

Nevalia pamiršti, kad -tariamai protesto 
vardu iš „gaisro apimto namo“ — formule 
kuri dažnai naudojama -mūsų iš. krašto sa
vanoriškam pasišalinimui pateisinti — pa
bėgo tik 'kelių dešimčių tūkstančių mažytė 
tautiečių dalis. Neturim nė pilietinės drą
sos prisipažinti, kad gal didžioji mūsų dalis 
pabėgom iš baimės, vien savo kailį išsineš
dami, neturėdami -nei drąsos, nei ryžto, nei 
pasiaukojimo jausmo tada „dalytis su tauta 
atsakomybe už jos išlikimą ir jos politinę’ 
ateitį“. Dabar nebe „tremtiniai“, bet saugūs 
„egzllai“ savanoriai mes d-angstomės kažin 
kokia „misija“ laisvinti tautą, kalbėti už 
ją ir -pretenduojam imtis -atsakomybės už 
jos likimą, neturėdami nuovokos, kaip tą 
tariamai mums pavestą „misiją“ supranta 
pati tauta. Kodėl mes -tada pabūgom tąja 
atsakomybe dalytis? Dabar ją savintis, 
vengiant santykiavimo su kraštu, yra... ne
žinau, kaip išsireikšti, — uzurpacija. Kad 
nebūčiau klaidingai suprastas, aš skiriu są
vokias „misiją“ nuo „įsipareigojimo“. Misi
jos savinimasis yra pavojingas, nes dauge
liu atvejų ji gali pasidaryti „išcentrine“, 
palyginus su krašto žmonių -ateities įvaiz
džiais.

(Bus daugiau)

tuos filmų artistės Judy Garland ir filmų 
režisieriaus Vincente Minnelli duktė. Vi
siškai nebūtų -svarbu, kieno ji yra duktė, 
bet pasirodė pasigėrėtinai, origin-aliai. vai
dindama visu kūnu, ne vien detalinėmis 
veido išraiškomis.

šie du minėtieji aktoriai gali būti paimti 
pavyzdžiu, kaip reikia vaidinti k-abaretinio 
žanro filmuose.

Anglų kalbos studentas, Anglijoje gimęs 
Michael York (čia ikai-p Brian Roberts), įsi
velia į romansą su Sally, prie kurios sukasi 
baronas (jį vaidina Helmut Griem, šiuo lai
ku žinomas vokiečių aktorius). Ten milijo
nierė (Marisa Berenson) ir prie jos besi
sukantis (Fritz Wepper). Tai pagrindiniai.

Veiksmą, intrygą gyvin-a bepra-dedan-tieji 
iškilti naciai, kurie po truputį įsivyrauja, 
muša žydus, renka pinigus, nudobia komu
nistus. Tai įtikinamai pavaizduota, ypač 
jaunam, atrodo, nekaltam vaikinui dainuo
jant gražią dainelę, kuri ten pat pradeda 
uždegti jaunimą, ir t. t.

Filmas pilnas gražios muzikos, puikiai at
liekamos. Gerai balansuotas, gyvas, įdo
mus, įvairus, neturi nė vienos nuogališkos 
scenos. Turi keletą išieškotų epizodų.

Pagamino Allied Artist ir ABC Picture 
Corp. Feur ir Martin gamyba.

Filmo pasisekimo -didieji nuopeln-ai skir
tini direktoriui ir choreografui Fob Fosse, 
scenai pritaikiusiam Jay Allen ir produse- 
riui Cy Feuer. Noriu spėti, kad šis spalvo
tas filmas duos jo gamintojams didelį pel
ną.

J. MIKELINSKO SUKAKTIS

50 m. amžiaus sukako Lietuvos rašyto
jui Jonui Mikelinskui, kurio ligi šiol yra iš
leisti apsakymų -rinkiniai „Senis po laikro
džiu“, „Šiltos rankos“, „Pažinai tu jį?“, 
„Žiupsnis smėlio", romanai „Vandens nešė
ja", „O laikrodis eina", -vėl -apsakymų rin
kinys „Lakštingala — pilkas paukštis“ ir 
apsakymų rinktinė „Rugpiūčio naktį“.

DRUSKININKŲ „ALKA“

„Tiesoje“ iš Druskininkų, be kita ko, ra
šoma:

„Pagal senąją, stabmeldišką lietuvių re
ligiją alka — ąžuolų -giraitė, kur būdavo 
kūrenama amžinoji ugnis. Nors čia ąžuoly
nų, deja, beveik neliko, tačiau jaukiame pu
šynėlyje įrengta druskininkiečių „Alka“ sa
vo vardą turėtų pateisinti. Tai — kavinė, 
kurioje viskas (stalai, suolai, kėdės, baras) 
sukurta iš ąžuolo, o jos lubas remia „gyvi“ 
ąžuolai-galiūnai. Įspūdis toks, lyg iš tikro 
sėdėtum ąžuolų giraitėje...

„Alkos" kavinę projektavo Druskininkų 
girininkijos miško technikas Vytas Urne- 
vičius, žinomo „Saulės tako“ įrenginių au
torius. Kavinė pradėjo veikti pergalės dieną 
— gegužės 9-ąją“.

ZARASŲ MIŠKININKŲ DARBAI
Iš Dusetų medelyno, kaip rašoma „Tie

soje“, kasdien į želdinimo plotus išvežama 
po keletą tūkstančių liepų, klevų, šermukš
nių, topolių ir kitokių medelių. Bet šiais 
metais miškininkai esą numatę pasodinti 
apie 60 tūkst. medelių.

Į praretintus alksnynus ir beržynus so
dinamos eglės.

Zarasiškiai esą numatę šįmet apsodinti 
apie 60 hektarų ploto miškais.

NAUJA MAŠINA

Iš Rytų Vokietijos nupirkta didžiulė 
spausdinimo mašina, kuri atiduota partijos 
leidyklai.

Tas spaudos agregatas turįs daug sekcijų, 
aprūpintas automatiniu spalvų reguliavi
mu, fotoelementais i-r elektronika, įgalinan
čia kontroliuoti net 8 spalvų damą.

Nuo šiol ta mašina bus spausdinami žur
nalai „Švyturys“, „Jaunimo gretos“, „Ta
rybinė moteris“, „Šluota“, „Mūsų gamta“, 
„Darbas ir poilsis“, „Mūsų sodai“ ir kiti.

Naujoji mašina išleisianti dar nuotaikin- 
gesnius ir spalvingesnius žurnalus. Iki šiol 
žurnalai būdavo spausdinami giliaspaude.

PARTINIAI NEAKIVAIZDININKAI

Partinės aukštosios mokyklos Vilniaus 
neakivaizdinis skyrius įteikė grupei savo 
klausytojų baigimo diplom-us.-

Ta proga užsimenama, kad per 10 metų 
aukštąjį politinį išsilavinimą įsigijo 395 ko
munistai, mokydamiesi neakivaizdiniu bū
du.

SUKAKTININKAI

Lietuvoje gyvenantieji aktorius Juozas 
Gustaitis, pianistas ir pedagogas prof. Jur
gis Kamavičius, tapytojas Alfonsas Motie
jūnas ir -architektas doc. Antanas Tauras 
sulaukė 60 m. -amžiaus, aktorius ir režisie
rius Stasys čailkausk'as — 70 m., aktorius 
Juozas Staniulis — 75 m. amžiaus.

ŠIAULIEČIŲ SĖKLOS

„Tiesoje“ -rašoma, kad daržovių veislinių 
sėklų susivienijimo Šiaulių tarprajoninis 
skyrius penktus metus iš eilės ginąs pirmū
no vardą.

Jų sėklų siuntos, sako, keliauja į daugelį 
sąjunginių respublikų. Pašarinių runkelių 
sėklos, štai, sako, siunčiamos į Azerbaidža
ną, Gruziją, Moldaviją, -ruošiama 1000 tonų 
veislinių bulvių siunta Kazachij-ai, lenin
gradiečiai gerai vertiną šiauliečių išaugin
tas ridikėlių „Žara“ ir „Ledo varvekliai“ 
sėklas.

O Čekoslovakija siunčianti morkų, salotų 
sėklas. Ateinančios sėklų siuntos iš Bulga
rijos ir Lenkijos, pirmą kartą gauta sėklų 
iš Olandijos ir Rytų Vokietijos gėlininkų.

Gautąsias sėklas daugina 21 ūkis. Kėdai
nių rajone plačiai žinomas daržininkyste ir 
gyvulininkyste besiverčiąs Aristavos kolū
kis.

NUSIPELNIUSIEJI ŽURNALISTAI

Už nuopelnus spaudoje, visuomeninėje ir 
politinėje veikloje nusipelniusio žurnalisto 
garbės vardas suteiktas Kapsuko (Mari-’ 
jampolės) laikraščio redaktoriui Broniui 
Dakt-ariūnuii, Vilniaus „Vakarinių naujie
nų“ redaktoriaus pavaduotojui Semionui 
Magaramui, Pasvalio „Darbo“ redaktoriui 
Juozui Motiekai, „Červony štandar“ redak
toriui Glebui Skabertinui ir „Sovetsk-aja 
Litv-a“ laikraščio skyriaus vedėjui Pavelui 
Ternovskiui.

SUSITIKIMAS SU ŽURNALISTAIS
Vidaus reikalų ministerija surengė susi

tikimą su žurnalistais. Kalbėjo vidaus rei
kalų ministeris J. Mikalauskas, teisingumo 
ministeris A. Randakevičius, vidaus reikalų 
ministerijos skyrių viršininkai.

Praeitais metais geriausiai vidaus reika
lų ministerijos organų darbus nušvietu- 
siems žurnalistams paskirtos premijos.

TARYBŲ LIETUVA
„Tiesa“ rašo, kad pagamintas dokumen

tinis filmas „Tarybų Lietuva“. Filme esą 
pasakojama apie šiandieninę Lietuvą, jos 
pasiekimus žemės ūkyje ir kultūroje.
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Europos Lietuvių Kronikų
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1,15 sv. J. 
Staniškis, 0,95 sv. J. Macianskas, 0,90 sv. 
J. Gudaitis, po 0,55 sv. dr. J. Mockus, J. 
Strumskis, P. Juška ir A. Masiulionis, 0,50 
sv. S. Karpinas, 0,40 sv. S. Žilinskas, po 
0,25 sv. V. Apanavičius ir N. žvirblis, 0,15 
sv. K. Ežerinskas, 0,05 sv. S. Ūsas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

DBLS Centr. Skyrius 4 svarus vietoje vai
niko a. a. E. Jakutienei, J. Markūnas 1 sva
rą.

Aukotojams dėkoja
T. F. Atstovybė

S. KASPARAS Į VALDYBĄ

DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės val
dybom pakviestas pirmuoju kandidatu bu
vęs Stasys Kasparas.

Be kita ko, tuoj po suvažiavimo valdyba 
buvo laikinai pasiskirsčiusi pareigomis. Tą 
pasiskirstymą jau esame paskelbę suvažia
vimo aprašyme. Dabar tas pasiskirstymas 
patvirtintas.

V. ALANTO ROMANO ANTROJI KNYGA

Nidos spaustuvė šiuo metu spausdina Vy
tauto Alanto romano „Amžinasis lietuvis“ 
antrąją knygą, kuri bus tokio pat dydžio, 
kaip ir pirmoji.

O pirmoji neseniai buvo išsiuntinėta na
riams ir platintojams kartu su M. Vaitkaus 
atsiminimų tomeliu „Milžinių rungtynėse“.

Baigtos rinkti Jurgio Gliaudos apsakymų 
rinkinys „Taikos rytas“ ir Aštuntoji pra
dalgė. Aštuntoji pradalgė bus spausdinama 
po „Amžinojo lietuvio“.

Pradėtas rinkti Alės Rūtos apsakymų 
rinkinys „Po angelo sparnu“.

Laukia pradedama spausdinti P. Gudelio 
knyga apie bolševikų pastangas įsigalėti 
Lietuvoje. Tai bus ne Nidos Knygų Klubo 
leidinys.

Baigiama aiškintis dėl spausdinimo ir 
tuoj bus pradėtas rinkti Z. Tenisonaitės- 
Hellemans paruoštas nederlandų poezijos 
rinkinys lietuvių kalba. Rinkinį leidžia pa
ti vertėja.

Jau įrišta ir pagal leidėjo nurodymus jau 
siuntinėjiama J. Glemžos su talkininkais pa
ruoštoji ir Nidos atspausdintoji knyga „Že
mės ūkio gamybinė kooperacija nepriklau
somoje Lietuvoje 1920-1940“.

PADĖKIME MŪSŲ JAUNIMUI NUVYKTI 
Į ANTRĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESĄ

1972 m. birželio 30 d. Chicagoje prasidės 
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Jis tęsis iki liepos 16 dienai.

Kongreso atstovai Iš D. Britanijos: Nijo
lė Kutkutė, Aleksas Navackas, Aras Gašlū
nas, Jonas Padvoiskis, Andrius Juras, Van
da Galbuogytė, P. Petkevičius, Ir jie uoliai 
ruošiasi.

į Jaunimo Kongresą Didž. Britanijos jau
nimas turi teisę pasiųsti aštuonis savo 
atstovus. Kelionė į Ameriką ir atgal, ne
skaitant pragyvenimo, pareikalaus daug lė
šų. O mūsų jaunimas yra neturtingas. Iš 
tėvų, ypač turinčių gausesnes šeimas ir 
kuklius uždarbius, žymesnės paramos ne
susilauks. O nonas vykti yra didelis. Jį ža
dina ne tik jaunuoliškas 'smalsumas pama
tyti tolimus kraštus, bet ir troškimas susi
tikti su bendraamžiais, užmegzti su jais as
meninius ir organizacinius ryšius. Tas 
draugavimas tautinės orientacijos požiūriu 
yra laibai vertingas. Busimojo Kongreso 
programa sustiprins jų lietuviškumą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba kviečia visus gau
siomis aukomis paremti šią lietuvių jauni
mo kelionę. Juo daugiau jaunuolių galėsi
me pasiųsti, tuo geriau.

Mūsų jaunimas yra mūsų tautinės veik
los išeivijoje ateitis. Padėkime jam.

Aukas siųskite Kelionės Fondo kasinin
kui šiuo adresu: Kun. K. A. Matulaitis, 
MIC, 21, The Oval, London E. 2. 9DT 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruom.

Krašto Valdyba

ANTRASIS DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ nutarė ruošti antrą turgelį — 
Jumble Sale — spalio mėnesį. Pirmasis 

Sąskrydis Sodyboje
Šiais metais didysis lietuvių sąskrydis Sodyboje 
įvyks gegužės 27 ir 28 dienomis.

Sąskrydžio išvakarėse, gegužės 27 d., Sodyboje ren
giami šokiai, į kuriuos pakviesti ir vietiniai klubo 
nariai. Gros gera muzika (Group Scene III), veiks 
baras iki 12 vai.
Sekmadienį sąskrydis pradedamas pamaldomis.
Popiet programą atliks „GRANDIS“.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami į šį sąskrydį.

praėjo su dideliu pasisekimu, kadangi bu
vo gausiai sudovanota daiktų ir aukų. Mes 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoniečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir t.t.

Naudojantis sąskrydžio proga, daiktus 
galima pristatyti ir į Lietuvių Sodybą, 
kam tai patogu.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

PAMALDOS SODYBOJE

Didžiojo sąskrydžio metu gegužės 28 d., 
sekmadienį, Lietuvių Sodyboje pamaldos 
bus 11.30 vai.

Jas laikys kun. J. Sakevičius.

PLOKŠTELIŲ MUZIKA

Gegužės 28 d., sekmadienį, sąskrydžio 
metu popiet Lietuvių Sodyboje grieš plokš
telių muzika norintiems pasišokti ar pasi
klausyti jos.

LONDONAS
LONDONO PARAPIJOS IŠVYKA Į 

LIETUVIŲ SODYBĄ

Londono parapija ir šiais metais rengia 
išvyką į Lietuvių Sodybą gegužės 28 d.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 21, 
The Oval, Hackney Road, E 2, 8 vai. ryto, o 
pakeliui paimami ekskursantai prie Lietu
vių Namų, 1 Ladbroke Gardens, W 11, 8.30 
vai. ryto. Užsirašydami prašome pasisaky
ti, iš kurios vietos kas norės būti paima
mas. Be to, prašome būti punktualūs.

Užsirašyti galima klebonijoje — 21, The 
Oval, London E 2, Lietuvių Namuose — 
1, Ladbroke Gardens W 11, Baltic Stores 
— Z. Juras, 421, Hackney Road E 2, ar pas 
S. Kasparą. Kelionės kaina 1,25 sv. Ta su-Į 
ma privalo būti sumokama užsirašant.

LANKĖSI INŽ. A. PUTNA
Beirute gyvenantis ir ten Libano MEA 

lėktuvų bendrovėje skraidymų inžinierium 
dirbantis inž. A. Putna vienai dienai buvo 
užsukęs Londonan, aplankė Liet. Namus 
ir ta proga užsiprenumeravo E. Lietuvį.

DANUTĖ IR VYTAS LEVICKAI 
LONDONE

Melboumiečiai Danutė ir Vytas Levic
kai, leisdami savo (atostogas ir keliaudami 
aplink pasaulį, prabuvo arti penketo savai
čių pas Londono lietuvius. Danutė, kaip 
mokytoja, čia, nors ir trumpai tebūdama, 
įsijungė į Londono šeštadieninės mokyklos 
veiklą. Kaip Melbourne lietuvių tautinių 
šokių grupės narė, čia ji išmokė mokyklos 
mokinius „Sadutę“, dar Anglijoje niekuo
met nešoktą, ir „Malūną“, be to, išmokė ir 
naujų lietuviškų dainų, (kurios yra populia
rios Australijos jaunime. Kaip skautė, do
mėjosi Anglijos Rajono skautišku gyveni
mu.

Mokyklos mokinių tėvai yna labai dėkin
gi veikliai Danutei ir Vytui už pasitarnavi- 
mą mūsų mokyklai.

MOTINOS DIENA

Londono motinų pagerbimas prasidėjo 
pamaldomis Lietuvių bažnyčioje, o popieti
nėmis valandomis vyko jų pagerbimas 
Sporto ir Socialinio klubo salėje. Klubo va
dovybė, padedama šeštadieninės mokyklos 
mokinių, pagerbė Londono motinas.

Programą pradeda 'klubo pirmininkas S. 
Kasparas, paskaitydamas (keliolika frag
mentų iš J. Prunskio knygos „Motina“, 
kaip lietuvės motinos išauklėjo garsius Lie
tuvos sūnus. Lietuvių bažnyčios rektorius 
dr. J. Sakevičius, MIC, sveikino gyvąsias 
motinas ir kvietė pasimelsti už mirusias. 
Mokyklos mokiniai pasirodė su dainomis ir 
dar naujomis, deklamacijomis, sušoko pir
mą kartą Londone „Sadutę“, o mergaitės, 
kurios turėjo gėlių šokyje, tomis gėlėmis 
apdovanojo >salėje esančias motinas. Su rit
mingu „Malūnu“ užbaigta programa.

Po programos klubo komiteto nariai pa
rengė motinoms arbatėlę. Prie to gražaus 
stalo parengimo daug triūso pridėjo K. Ur
bonienė, M. Parulienė, N. Čepaitienė, M. 
Knabikienė, A. Knabikas ir Čepaitis. Klu
bo vadovybė dėkinga mokyklos mokiniams 
ir jos vedėjoms P. Senkuvienei, G. Neiber- 
kienei ir V. Jurienei už atliktą gražią pro
gramą.

LEAMINGTON SPA

Pirmą kartą

Birželio 4 d., 3.30 vai. tautiečiai renkasi 
prie Brunswick Street kapinių vartų, kur 
bus a. a. Romualdo Strašinsko paminklo 
pašventinimas. Po to visi kviečiami į lie
tuviškas pamaldas už velionį 4.30 vai. šv. 
Petro bažnyčioje, Dormer Place. Tai pirmos 
čia liet, pamaldos. Tikimasi, kad toliau jos 
bus tęsiamos.

GLOUCESTERIS

VYSK. A. L. DEKSNYS ANGLIJOJE

Vyskupas čia atvyks birželio 9 d. Ap
lankys burmistrą ir kt. Birželio 10 d., 11.45 
vai., visi sutinkame ganytoją prie šv. Pet
ro bažnyčios, London Rd., ir 12 vai. prasi
dės vyskupo laikomos pamaldos, bus tei
kiamas sutvirtinimo sakramentas.Išpažin- 
čių nuo 11.30 vai. klauso svečias kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC. Po pamaldų ukrainie
čių salėje bus priėmimas ir meninė dalis. 
Bažnyčioje ir salėje giesmes ir dainas so
lo išpildys Birutė Valterienė. Prisidės me
ninės pajėgos iš Londono, Derby ir vieti
nės.

Į pirmą tokį religinį - tautinį įvykį 
kviečiami visi ir iš visur.

Kurie nori dalyvauti priėmime, tegu 
skubiai praneša J. Vilimui, 18 Sinope St., 
Gloucester GLI 4AW, o dėl Sutvirtinimo 
kun Matuliui 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Notts. NG 2 6AH. Tel. 865 738.

Leicesteryje

Vyskupas sutinkamas prie švč. Širdies 
bažnyčios Mere Rd„ birželio 11 d., 12.15 
vai., ir tuojau seks pamaldos. Išpažinčių 
klausys kun. dr. J. Sakevičius. MIC Po vys
kupo atlaikytų pamaldų priėmimas bažny
čios salėje su menine dalimi. Bažnyčioje 
ir salėje turėsime solistę Birutę Valterie- 
nę, kitų meninių pajėgų iš Londono, Derby 
ir kt.

Maloniai kviečiami vietiniai ir svečiai. 
Kurie dalyvaus priėmime, tegu skubiai 
praneša Aldonai Tūrienei, 26 Glenfield 
Crescent, Leicester LE3 8FH.

Kapelionas ir ALKB>tarybos

NOTTINQHAMAS
Už lietuvius ir Lietuvą

Gegužės 28 d., 11.15 vai., Jaunimo Židi
nyje bus pamaldos už Lietuvą, už Kaune 
žuvusį jaunuolį Romaną Talantą ir įkalin
tus tautiečius.

MANCHESTER^
DBLS Skyriaus susirinkimas. Balandžio 

29 d. Klube įvyko Skyriaus narių susirinki
mas. Pirm. A. Jaloveckas padarė pranešimą 
apie Sąjungos metinį suvažiavimą. Ta pro
ga nariai diskusijose pareiškė savo nuomo
nių bei pageidavimų.

Valdyba yra įsipareigojusi suruošti di
džiulį meninį pasirodymą. Programą išpil
dys muzikos ir šokių grupė „Grandinėlė“ 
iš Clevelando. Nariai įsipareigojo prie dar
bo prisidėti visomis išgalėmis. Kadangi 
koncertas ruošiamas visų Manchester!© 
apyl. lietuvių valdu, tai Valdyba tikisi, kad 
visos organizacijos prisidės prie ruošos dar
bo.

Lietuvių Soc. Klubas. Klubo vaidyba su
šaukė savo narių pusmetinį susirinkimą, 
kurį atidarė pirm. Verbickas. Susirinkimui 
pirmininkavo Pupelis, sekretoriavo Jalovec
kas. Iš Valdybos pranešimų paaiškėjo, kad 
klubas finansiškai yra geroje padėtyje, visi 
organizacijų visuomeniniai parengimai bu
vo paremti pinigais, tarp Valdybos ir orga
nizacijų sugyvenimas darnus. Numatytas 
didelis klubo gražinimo darbas, nors dėl 
techniškų kliūčių salės statymo klausimas 
atidėtas. Bus rengiama vaikų gegužinė ir 
kt.

Dėl senatvės atsisakius Dubickui iš sek
retoriaus pareigų, išrinktas naujas sekre
torius — A. Padvoiskis. Tai energingas ir 
visuomeniškai nusiteikęs asmuo. Jam susi
rinkusieji gerokai paplojo. Už sąžiningą ir 
pareigingą darbą Dubickui nuoširdžiai pa
dėkota ir palinkėta ilgo amželio.

Po diskusijų, pasiūlymų bei pageidavimų 
susirinkimas baigtas, palinkint nariams 
sėkmės ir klubinio bendradarbiavimo.

Moterų būrelio sus-mas. Malonu, kad 
mūsų apylinkės moterys jau eilė metų or
ganizuotai prisideda <prie visuomeninio dar
bo. Visos jaučia, kad trūksta intelektualinių

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
HALIFAXE — gegužės 28 d., 1 v. p. p. 
NOTTINGHAME — gegužės 28 d., Švč. Tre

jybėje, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
MANCHESTERYJE— gegužės 28 d., 11 vai. 
LEAMINGTON SPA — birželio 4 d., 4.30 

vai. po pietų, šv. Petro bažnyčioje, 
Dormer Place.

COVENTRYJE — birželio 4 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — birželio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje.

GLOUCESTERYJE — birželio 10 d., 11.45 
vai. Vyskupo A. Deksnio mišios vietos, 
Stroudo kolonijai ir svečiams.

LEICESTERYJE — birželio 11d., 12.15 vai., 
S. Heart, Mere Rd. Vyskupo A. Deks
nio mišios vietiniams lietuviams ir 
svečiams. 

pajėgų, kad kasdieninis darbas, o ir eilei se
natvė yra stabdys išsiplėsti ar atlikti dides
nį darbą.

Būrelio valdybos pasiūlytas sumanymas 
suteikti sambrūzdžiui vardą ir ta proga su
rengti pobūvį-krikštynas. Nutarta padidinti 
kasą, kad galima būtų prisidėti prie lietu
viško gyvenimo. Būrelio pirm. Sasnauskie
nė visoms padėkojo ir kvietė būti sesėmis ir 
toliau.

Motinos Diena. Skautų „Živilės“ ir „Mai
ronio“ draugovės gegužės 6 d. suruošė Mo
tinos dienos minėjimą. Minėjimą pravedė 
p. s. A. Jakimavičius. Prelegentas s. J. Al
kis tarė motinų garbei jaunatve ir realybe 
dvelkiančių minčių, kartu perbėgo dabarti
nes problemas, begyvenant kitose šalyse ir 
tėvynėje.

Meninėj daly skautai ir skautės pasakė 
eilėraščių, padainavo dainų ir Ikrt.

Paskaitininkui ir programos išpildyto- 
jams nesigailėta katučių. Skautai visas ma
mytes apdovanojo gėlėmis ir pavaišino ka
vute. Motinos pagerbtos atsistojimu, o mi
rusios tylos minute. Minėjimlas baigtas 
giesme „Marija...“

Klubo vaidyba parėmė pinigais ir visu ki
ta.

D. Dainutis

VOKIETIJA
PABĖGĖLIŲ ORGANIZACIJOS 

SUKAKTIS
V. 6 „Haus der Begegnung“ paminėtas 

20-metis centrinės pabėgėlių organizacijos 
Vokietijoje.

Iš lietuvių pusės dalyvavo J. Kairys ir A. 
Erakauskas, atstovavęs mūsų Krašto Val
dybai ir jos vardu pasveikinęs jubiliatę or
ganizaciją. kurios nariu yra ir mūsų Ben
druomenė.

Tame iškilmingame susirinkime dalyva-

o o o *:

„GRANDINĖLĖS“ PASAKA
Esame matę daug tautinių šokių grupių. 

Juk nuo pat karo pabaigos, kur tik, būdavo, 
pasisuksi, 'kur tik minėjimas ar didesnis lie
tuvių susibūrimas, tai scenoje ar pievelėje 
ir jaunimas pasirodo su tautiniais šokiais. 
Vienos tų grupių subyra, kitos susikuria, ir 
taip beveik iki pat šios dienos.

Mes džiaugiamės tuo šokančiuoju jau
nimu, jo judrumu ir spalvingumu, kartais 
mėgstame net palyginti grupes, kuri čia jų 
galėtų būti geresnė, o kuri geriausia. O 
dabar turėsime progos pamatyti pačią ge
riausią — Grandinėlę, atskrendančią rug- 
piūčio mėn. pradžioje mūsų padžiuginti iš 
JAV, iš tolimo Clevelando.

Kad ta grupė yra pati geriausia, tai nėra 
koks nors mūsų pačių išmislas ar propa
ganda. Tai daug kartų jau yra paliudiję ne 
tik pačių lietuvių, bet ir amerikiečių laik
raščiai. O kai „Grandinėlė“ 1970 m. išsiruo
šė didesnei kelionei į Pietų Amerikos kraš
tus, tai ji buvo sutikta tiesiog su didžiau
siu entuziazmu, ten sužavėjo žiūrovus ir 
paliko tokius apžavėtus.

„Grandinėlė“ niekada dar nebuvo pasu
kusi į Europą. Dabar ji čia pirmą kartą pa
sirodys mums Londone ir Manchesteryje, o 
paskui pasuks į Europos žemyną ir prisi
statys bent keliose vietose, kur tik gali su
siburti daugiau lietuvių. Lietuviai, žinoma, 
pasikvies svečių, ir per juos Lietuvos var
das skambės Europoje, tikėkimės, ne ty
liau kaip anuomet Pietų Amerikoje.

Mes čia nesame stiprūs specialistai, kad 
sugebėtume aptarti, kuo ta „Grandinėlė“ 
žavi žiūrovą. Tiesą sakant, mes nesame ir 
matę jos. Bet štai neseniai iš Clevelando ji 
buvo pasukusi į Chicagą, kur daug lietuvių, 
ir davė du spektaklius. Ta. proga kovo 25 
d. „Draugas“ išspausdino didelį muziko 
Vlado Jakubėno straipsnį. V. Jakulbėnas ta
me straipsnyje prisipažįsta, kad į liaudies 
šokius žiūrėjęs abejingai, kol nebuvęs ma
tęs „Grandinėlės“. Jis laikęsis įsitikinimo, 
'kad lietuviai yra dainuojanti, o ne šokanti 
tauta. Jis prisimena, kad 1935 m. Maskvoje 
buvęs patekęs j kažkokią nacionalinių šo
kių dekadą, ir jam krito akin rėžianti eks
travagancija. Apskritai į šokį žiūrėjęs dau

„Grandinėlė“ šoka „Kuskinėlį“

vo Darbo ir social, reikalų ministerijos du 
referentai bei įvairių tautybių komitetų 
atstovai. Social, reikalų ministerijos atsto
vai labai gražiai atsiliepė apie pabėgėlių 
veiklą, jų laikyseną ir tamprius ryšius su 
jais. Pirmininkas K. Odrobny peržvelgė 
draugijos veiklą. Ši organizacija yra vie
nintelė, atstovaujanti visiems pabėgėliams 
prie Bonnos vyriausybės. Ji daug pasidar
bavo išleidžiant Pabėgėlių įstatymą ir rū
pinantis pabėgėlių rentomis. Tad reikia 
remti šią organizaciją.

NAUJA VADOVYBĖ
Lebenstedt-Salzgitter LB apylinkės na

rių susirinkimas įvyko kovo 5 d. Pirminin
kavo V. Merkevičius. Išrinkta valdyba: pir
mininkė Iz. Olišauskienė, sekretorius J. 
Gaurys, iždininkas Em. Šneideraitis ir na
rys I. Černiauskienė. Kontrolieriais išrinkti 
Ant. Kairys ir Kaz. Masiliūnas. Renginių 
komisija sudaryta iš V. Merkevičiaus, Em. 
Šneideraičio, Jul. Gucaičio ir Br. Flinderie- 
nės.

Čiang čing-kuo pirmininku
Taiwan© (Formozos) valdančioji Kuo- 

mintango partija parlamentui pasiūlė mi- 
nisteriu pirmininku patvirtinti prezidento 
Čiang Kai-šeko sūnų čiang Čing-kuo, ku
ris jau yna buvęs ministerio pirmininko pa
vaduotoju.

Ir du komunistus
Irako prezidentas prisaikdino 5 naujus 

ministerius, tarp jų 2 komunistus.

Bombos Vokietijoje
Frankfurte sprogo bomba prie amerikie

čių penktojo korpuso štabo.
Augsburge sprogo prie policijos būstinės.
Abiem atvejais buvo aukų.

giau kaip į lengviausią ir „pigiausią“ būdą 
ką nors daryti. Eet po tų „Grandinėlės“ 
spektaklių štai kaip V. Jakubėnas parašė:

„Grandinėlei" šios visos pastabos netin
ka. Matėme priešingą pavyzdį: mums buvo 
parodyta, kokie spalvingi, ryškūs, harmo- 
niškai įvairūs, išbaigti galimumai slypi 
liaudies šokiuose, jei jie yra pateikti tobu
lo, subrendusio ansamblio. Dar nėra man 
tekę matyti vien iš šokių susidėjusio spek
taklio, kuris būtų galėjęs tiek nenutraukia
mai sukaustyti žiūrovo dėmesį, lyg tai būtų 
ne atskiri šokiai, 'bet viena ištisinė pasaka. 
Iš tikrųjų dauguma šokių ir turėjo tam tik
rą, aiškiai parodytą liaudies gyvenimo fa
bulą, stilingai įterptą ir jais išreikštą. 
„Grandinėlės“ šokius charakterizuoja dide
lis įvairumas išbaigtai atliktų detalių; kas 
ypač svarbu — šias detales jungia ryškiai 
jaučiamas platesnis planas, kuris irgi yra 
išbaigtas, su įdomiai kontrastuojančiais 
scenovaizdžiais, šokėjų technika, mimika, 
vaidyba yra tiek sklandi, jog sunku tikėti, 
kad turime reikalo ne su profesionalais, bet 
su mokykliniu jaunimu. Didelė dalyvių ma
sė. įvairi ir turtinga programa turėjo parei
kalauti be galo daug laiko (tikriau sakant 
— laisvalaikio) iš „Grandinėlės“ narių to
kiems rezultatams pasiekti.

„Kas ypač malonu, visa, ką matėme sce
noje, buvo sava, miela, lietuviška“, žavisi 
V. Jakubėnas. Nebekartosime, ką jis toliau 
rašo. Užteks šįkart ir tiek. Gal tik būtų dar 
įdomu, kaip ta „Grandinėlė“ pasiėkė tobu
lumo, kuris ir V. Jakubėną stebino. Atrodo, 
kad entuziazmas to jaunimo, kuris yra 
„Grandinėlėje“ apsijungęs, ir, aišku, dar
bas ir šitam atsidėję vadovai.

Chicagos spektakliuose žiūrovų buvo pil
na salė. Tikimės, kad tai pasikartos ir Lon- 
done, ir Manchesteryje, ir Hamburge, ir 
Bonnoje, ir Stuttgarte. Kas gi čia nenorės 
pažiūrėti „Grandinėlės“ rodomųjų gražy
bių? Juk net ir V. Jakubėnas, senas sceni
nių muzikinių dalykų vertintojas, net ir 
tas pasakė: „Žiūrovų akyse ilgai mirgės 
puikių bendrų scenovaizdžių bei charakte
ringai liaudiškų detalių atsiminimai“. Jis be 
rekalo žodžiais nesišvaisto.
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