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LIETUVIAI
».

Artėjant birželio įvykių sukakčiai, iš pa
vergtos Lietuvos atėjo žinia apie didvyriš
ką Romo Kalantos mirtį ir Kauno gatvėse 
nuaidėjusi Lietuvos jaunimo šauksmą: 
Laisvės Lietuvai! Tai yra ryškiausias įro
dymas, kad Lietuvoje laisvės troškimas, ne
žiūrint okupanto priespaudos, yra taip pat 
stiprus, kaip 1941 metų sukilimo ir vėles
niųjų didvyriškų partizanų kovų metu. Ne
paliaujamą lietuvių tautos laisvės troški
mą ir didį ryžtą paskutiniuoju metu liudi
ja Bražinskai, Kudirka, Simokaičiai, kun. 
Bubnys, kun. Zdebskis, kun. Šeškevičius, 
17.000 tikinčiųjų šauksmas ir daugybė ki
tų mums nežinomų laisvės žygių.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas visos kovojančios mūsų tautos vardu 
reiškia gilią pagarbą okupuotame krašte 
didvyriškai savo veiksmais {rodžiusiems tė
vynės meilę bei ištikimybę jos laisvės idea
lui.

Laisvieji lietuviai! Demonstruokime! Juk 
mums negresia enkavedistai, kaip mūsų 
broliams Kauno gatvėse, šaukime „Lais
vės Lietuvai!“, kur tik galime! Juk mums 
už tai negresia nei kalėjimas, nei ištrėmi
mas. Rašykime peticijas ir reikalaukime 
Lietuvai laisvės. Visi vieningai ir sutarti
nai junkimės į didįjį Kauno gatvėse nu
skambėjusį šauksmą: Laisvės Lietuvai!

Paskutinieji Kauno įvykiai suteikia ir 
Antrajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui kitokią prasmę, kitus uždavinius.

Kaip praėjusiais metais, taip ir šiemet 
Tautos Fondas birželio mėnesį telkia lėšas 
Lietuvos laisvinimo darbams. VLIKas kvie
čia visus lietuvius remti Tautos Fondo pa
stangas.

Istorinės reikšmės Kauno įvykiai tegul 
pažadina -mus naujiems žygiams, darniems 
ir prasmingiems darbams, -nes kai tėvynėje 
šaukiama „Laisvės Lietuvai“, mes negali
me likti abejingi. Lietuva laukia mūsų dar
bų. Neapvilkime jos!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
New Yonkas, 1972 m. gegužės 31 d.

IŠLEIS ČIURLIONĮ

„Verlag der Kunst“ leidykla Drezdene 
ruošias išleisti M. K. Čiurlionio monogra
fiją, kurios bus daugiau kaip 300 didelio 
formato puslapių, joje bus išspausdinta 
160 dailininko kūrinių reprodukcijų, tarp 
jų 40 spalvotų.

Leidinio autorius — Gytis V-aitkūnas.

PASAULYJE
— „Sovietiniame sporte“ buvo įspėti so

vietiniai futbolininkai, kad jie nepamėg
džiotų britų ar vokiečių ilgakarčių futbo
lininkų (dvylika futbolininkų buvo pavar
dėmis išvardyti, kad jie jau panašūs į hi
pius) .

— JAV gavo Tailande teisę laikyti sep
tynias bazes sunkiesiems bombonešiams 
Šiaurės Vietnamu! bombarduoti.

— 12 -britų parlamento narių darbiečių 
kreipėsi į Sov. Sąjungos profesinių sąjun
gų vadovybę, kad užstotų 42 m. amžiaus 
žydą Julį Brindą, kuris pasiprašė leisti jam 
emigruoti, dėl to buvo suimtas ir nuteis
tas pustrečių metų kalėti už „antisovietinę 
veiklą“, ir teismas jam buvo suruoštas fab
rike, kur jis dirbo, prieš visus darbininkus.

— Italijos Abruzzio provincijoje labai 
padaugėjo gyvačių, ypač nuodingųjų — jos 
dabar užėmė visą slėnį iki pat jūros, nors 
seniau laikėsi tik kalnuose, o taip atsitikę 
dėl to, kad ūkininkai palieka žemę ir kelia
si į miestus darbo ieškoti.

— Twycrosse (Britanija) rūpestingas aš. 
tuoniolikametis Davidas Brownas su visa 
lova ir televizijos aparatu persikraustė 
zoologijos sode į žirafės gardą, nes jis, 
kaip prižiūrėtojas, nori čia pa-t būti, kai 
ta jo globoje esanti žirafė gimdys.

— Prie Liverpoolio (Britanija) policija 
susidomėjo, kas čia atsitiko, kad vienoje di
desnėje butų kolonijoje net 11 šunų pasti
po.

— Karvės, atrodo, retai tepatenka įdo- 
mesnėn istorijon, o prie Sevilijos (Ispani
ja), štai, iš ūkio, kur auginami kovoms bu
liai, 10 karvių nutarta nugabenti į sker
dyklą, nes jos per mažai piktos, tai ir jų 
vaikai gali netikti arenai, tai visa dešimt 
buvo pakrauta į sunkvežimį, atgabenta į 
Seviliją, bet čia ištrūko ir pasileido miesto 
gatvėmis maurodamos, taikydamos ragais į 
praeivius, žodžiu-, panika kilo, policija aš- 
tuonias nudėjo iš pistoletų, viena gavo 
durklo smūgį, o viena pasiekė pajūrį, nu
vijo vaikiną tolyn nuo merginos, o mergina 
šoko į jūrą, laivininkas ją ištraukė, ir kar
vė įkrito į jūrą, policija atsivijusi užnėrė 
jai lasso-virvę ir peiliu sutvarkė.

— Bulatas Okudžava, knygų ir pogrin
džio dainų autorius iš Maskvos, išmestas iš 
komunistų partijos, kad nesutiko viešai pri

DAR VIENAS JAUNUOLIS
SUSIDEGINO

rašiutini-nkai, tiesiogiai priklausantieji vi-Birželio 14 d. Britanijos laikraščiai vėl 
paskelbė naujieną: susidegino dar vienas 
jaunuolis.

Pranešime iš Maskvos „The Daily Tele
graph“ bendradarbis Tony Conyers rašė:

„Lietuvoje dar vienas jaunuolis susidegi
no, protestuodamas prieš sovietinę jo kraš
to kontrolę. Informavusieji praeitą vakarą 
negalėjo pasakyti jo pavardės ar nurodyti 
jo amžių.

„Jie sakė, kad maždaug prieš 10 dienų 
mažame pramoniniame Varėnos miestelyje 
jis užlipo ant keturių aukštų pastato, su
mirkė savo drabužius žibalu, užsidegė ir 
liepsnodamas nukrito žemėn. Jis .po keturių 
dienų ligoninėje mirė.

„Atrodo, kad po jo laidotuvių nebuvo 
riaušių, panašių į tas, kokios įvyko praeitą 
mėnesį, kai žmonių pilname parke suside
gino Romanas Kalanta Kaune, antrame 
didumu Lietuvos mieste.

„Ana proga keletas tūkstančių jaunuolių 
dvi dienas kovojo su rusų daliniais ir mi
licininkais. Iš vakar vakaro pranešimų at
rodo. kad žuvo du milicininkai, ir dabar 
jau žinoma, kad apie 500 -buvo -areštuotų.

„Du šimtai tų areštuotųjų, kurie buvo 
laikomi aktyviausiai dalyvavusiais, buvo 
suvaryti į parašiutininkų įgulos būstinę 
Kaune, prieš išgabenant juos, stiprios sar
gybos saugomus, į Vilnių, sostinę.

„Jie buvo laikomi „tardomųjų kalėjime“. 
Dar kiti 300 buvo areštuota, bet apkla-uisi- 
nėjus ir surašius dokumentinius duomenis 
paleista.

„Liudininkas pasakojo matęs jaunuolius, 
daugiausia Romos katalikus, kurie buvo ra
miai susirinkę prie Kalantos namų.

„Jie žygiavo -per -miestą, kartodami „Lais
vė Lietuvai“, kol pasiekė vidaus reikalų 
ministeriją, kurioje turi savo būstinę KGB, 
sovietinė slaptoji policija.

„Ten jie susidūrė su tirštomis eilėmis po
licininkų, stovėjusių nugaromis į pastato 
sieną, kur pastarojo karo metu buvo gesta
po būstinė.

„Tada policija paleido į darbą savo vėz
dus. Jaunuoliai išsibėgiojo, bet vėl susirin
ko parke, kur Kalanta susidegino. Jie ten 
dėstė paprasčiausius vainikus ir gėlių 
puokštes toje vietoje, kur jis susidegino, 
bet ir iš čia jie -buvo išvaikyti.

„Jie laužė parko suolus, panaudodami 
juos kaip apsaugą gintis nuo vėzdų smū
gių, -bet jėgos buvo nelygios.

„Kauno gatvėse dar vis tebepatruliuoja 
ne tik policija, bet ir „vidaus pajėgų“ pa

sipažinti esąs padaręs -politinių klaidų.
— Šiaurės Anglijoje kunigas pasibaisė

jo, kad pakėlė nuo bažnytinės taurės, kur 
komunija laikoma, baltąjį -uždangalą ir žiū
ri — taurė tuščia — pasirodo, medžiagos 
šone — skylė, pelės prasigraužta ir viskas 
ištuštinta!

— I Alžyrą amerikiečių lėktuvą nuvarę 
negras ir jo balta palydovė, pasirodo, bu
vo neginkluoti (be to, jie dar išreikalavo 
pusę milijono dolerių).

— Prie Jessore stoties Bangladešoje trau
kinys pasuko į ne tuos kur reikia bėgius, 
atsimušė į prekinį traukinį, žuvo 76, su
žeista daugiau kaip 500.

— Kinijos civilinių lėktuvų patarnauto
jos gauna 13,30 svarų mėnesiui, lakūnai 
16,60 sv„ ir trečdalį savo atlyginimo jie, 
pasirodo, taupo — neša į banką.

— Alžyras sutiko grąžinti JAV tą pusę 
milijono dolerių, kuriuos buvo išreikalavu
si iš bendrovės lėktuvą ten nuvariusi pora.

— Florencijos (Italija) geležinkelio sto- 
tin atvažiavo traukinys su -apie 1.000 gal
vijų ir avių, bet beveik visi buvo negyvi: 
kelionėje niekas jiems nedavė gerti.

— Sovietinis karinis tribunolas 4 kauka
ziečius nuteisė sušaudyti, 6 ilgiems metams 
kalėti už -bendradarbiavimą su naciais — 
jie iš dalies buvę kalti už 6.000 gyventojų 
išžudymą 1942 m.

— Japonijos vyriausybė nutarė paskirti 
pusantro milijono dolerių artimiesiems žu
vusių ir sužeistiesiems, nukentėjusiems Tel- 
Avivo aerodrome anų žiaurių skerdynių 
metu, -kurias įvykdė trys japonai teroristai 
(pinigai perduodami ne tiesiogiai ar per 
valdžios įstaigas, bet per Raudonąjį kry
žių, -nes nenorima erzinti arabų, kuriems 
tie žudikai patalkininkavo).

— V. Vokietijos policija dar sugavo du 
paieškomus anarchistus (anąkart areštuoti 
4. o visi jie priklausė vadinamajai Baader- 
Mainhof grupei ir buvo paieškomi, kaip 
kalti už teroro veiksmus, jau pustrečių me
tų).

— Italijos skyrybų įstatymas jau antrą 
kartą grąžintas konstituciniam teismui iš
žiūrėti, ar neprieštarauja konkordatui, o 
konkordato dėsniai yra įtraukti į konstitu-' 
riją.

— Ugandoje pakaltinta mergina, kad ji 
nusižengusi naujausiam įstatymui: vaikš
čiojusi su per trumpu sijonu. 

daus reikalų ministerijai. Jie, kaip atrodo, 
yra -tokie žiaurūs, kad net vadinami „lauki
nėmis divizijomis".

Birželio 14 d. britų „The Times“ išsi
spausdino Associated Press agentūros bir
želio 13 d. tokį pranešimą iš Maskvos, pa
vadintą „Antras lietuvis jaunuolis mirtinai 
susidegino“:

„Antras jaunuolis mirtinai susidegino, ir 
apie 200 jaunų žmonių kalėjime laukia teis
mo ryšium su praeitą mėnesį įvykusiomis 
sovietinėje Lietuvoje riaušėmis, kaip šian
dien pranešė lietuvių šaltiniai.

„Tie šaltiniai sako, kad antroji savižudys- 
tė, kaip atrodo, nedavė pagrindo panašioms 
riaušėms, kokios kad buvo Kaune gegužės 
18 ir 19 dienomis, ir spauda tai neužsiminė.

„Praeitą mėnesį Kaune įvykusiose gat
vių kautynėse dalyvavo keletas tūkstančių 
jaunuolių, kurie šaukė: „Laisvė Lietuvai“ 
ir svaidė pagalius ir akmenis į policiją, ir 
buvo iššaukti parašiutininkai jų numalšin
ti.

„Riaušininkai, daugumas jų tarp 16 ir 
24 m. -amžiaus, išėjo į -gatves, kai buvo lai
dojamas Roman-a-s Kalanta, vakarinės mo
kyklos studentas, kuris išsipylė ant savęs 
beveik visą galioną žibalo Kauno parke ge
gužės 14 d. ir susidegino. Jis-mirė po 12 va
landų.

„Tie šaltiniai -šiandien pranešė, kad ki
tas jaunuolis, matyt, paskatintas Kalantos 
pavyzdžio, mirtinai susidegino prieš 10 die
nų Varėnos miestelyje, -apie 50 mylių į pie
tus nuo Vilniaus.

„Informavusieji negalėjo pateikti jo pa
vardės nei amžiaus. Jie sakė, k-ad jis užlipęs 
ant keturių aukštų pastato, apsipylęs žiba
lu, užsidegęs ir tada šokęs žemėn. Jis mi
ręs po keturių dienų“.

„The Guardian“ išsispausdino Reu-terio 
agentūros pranešimą, kuriame maždaug 
kartojami tie -patys faktai. Tiktai dar pri
menama, kad pranešimai rodą apie nuola
tinius neramumus Lietuvoje, kur apskri
tai gyventojų daugumą sudarantieji kata
likai yra- paruošę visą eilę neoficialių pra
šymų ir protestų, kaip nurodoma, dėl reli
ginės laisvės stokos.

Baigiamoji pranešimo pastraipa yra to
kia:

„Vienas liudininkas sakęs, kad Kaune, 
antrame didumu Lietuvos mieste, demonst
rantai buvo stipriai nacionalistiški. Apie 
200 areštuoti ir dabar Vilniuje apklausinė
jami“.

DARBININKO KALANTOS MIRTIS
Tai-p pavadintą Peter Michalski didelį 

straipsnį gegužės 28 d. išsispausdino vokie
čių „Welt am Sonntag“. Straipsnio paant
raštė: „Sukilimą Lietuvoje numalšino rau
donoji armija“.

P. Michalski pradeda užsiminimu, kad 
užsienio laikraščio korespondentas Mask
voje gavęs provincijinį laikraštėlį su Kau
no -antspaudu. Laikraštėlyje nieko ypač 
įdomaus. Bet vakariečiai žurnalistai supra
tę, kad tai yra tik užuomina kažko svar
baus, apie ką sovietinė spauda nerašo, to
dėl susisiekę su savo patikėtiniais Kaune 
ir iš jų sužinoję, kas atsitikę po Kalantos 
susideginimo.

Po tokios įžangos pasakojama Kauno įvy
kių -istorija, kuri jau žinoma ir mūsų skai
tytojams (be kita ko, straipsnyje žuvusio 
jaunuolio pavardė dar teberašoma Talanta, 
ne Kalanta).

Riaušių -aprašymas baigiamas tokia pa
straipa:

„Kruvinasis savaitgalis Kaune -buvo nau
jausia ir lig šiol pati dramatiškiausia išraiš
ka mėnesiais vis labiau garsėjančio Lietu
vos gyventojų -protesto -prieš slopinimą jų 
tautinės ir religinės laisvės. Lietuva yra 
Sov. Sąjungos katalikybės centras“.

Straipsnyje papasakojama apie 17.000 
protestą. Prienų klebono Zdebskio byla pri
statoma remiantis -pogrindinės „Bėgamųjų 
įvykių kronikos“ -aprašymais. Kun. Zdebs
kis iš pradžių buvęs policijos priežiūroje, 
paskui -pustrečio mėnesio Lukiškių kalėjime 
Vilniuje, nuolat vis tardomas ir mušamas. 
Nors jo teismo -laikas ir vieta buvo slepia
ma, bet pirmąjį rytą 10 vai. prieš teismo 
rūmus buvo jau susirinkę apie 600 žmonių, 
kuriuos -išvaikė milicija, nepagailėdama 
smūgių nei moterims, nei vaikams. Vienai 
moteriai buvo išlaužtas šonkaulis, areštuo
ta 2 kunigai ir 20 tikinčiųjų. Nei pėsti, nei 
važiuoti po to jau nebeturėjo teisės sustoti 
prie teismo rūmų, o -kaimyninių namų lan
gai turėjo -būti laikomi uždaryti.

APIE KATALIKŲ PADĖTĮ
Apie katalikų padėtį Lietuvoje didesnį 

straipsnį birželio 9 d. išsispausdino britų 
„Catholic Herold“.

Skaitytojai supažindinami su 17.000 lietu- 
i vių katalikų pasirašytuoju protestu.

DALYVAUJA IR LIETUVIAI
SOCIALISTŲ INTERNACIONALO XII 

KONGRESAS

Birželio 26-29 dienomis Vienoje, Austri
jos sostinėje, posėdžiaus viso pasaulio so
cialdemokratų partijos atstovai, suvažiavę 
į dvyliktąjį pokarinį kongresą. Įvairių tau
tų vėliavomis papuoštuose Konzerthaus rū
muose susirinks politiniame pasaulyje ge
rai žinomi politinių -partijų lyderiai, parla
mentų nariai, socialistai opozicijoje ir so
cialistai, kuriems savo kraštuose diktato
riai neleidžia veikti. Visi jie sieki-a bendro 
tikslo: demokratinės santvarkos, taikos ir 
gerovės savo kraštų gyventojams.

Vienos miestas yra demokratinio socia
lizmo lopšys, o Austrija — viena iš pažan
giausių valstybių. Austrijos socialistų par
tija bemaž be pertraukos po karo tvarko 
šios valstybės reikalus. Austrijos kancleris 
socialistų partijos pirmininkas Bruno 
Kreiskys sveikins suvažiavusius delegatus. 
Delegatų tarpe bus Vak. Vokietijos kancle
ris Willy Brandtas, Britų Darbo Partijos 
lyderis Haroldas Wilson-as, Švedijos min. 
pirm. Olof Palme, Norvegijos — Trygve 
Brattelis, Danijos — Jens-Otto Kragas, Iz
raelio min. pirm. Goldą Meir ir visa eilė ki
tų gerai žinomų socialdemokratų. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos egzilėje delega
cijai vadovaus J. Skorubskas, Užs. Delega- 
tūros pirmininkas.

SEPTYNIOS dienos
Kai trūksta prekių

šių metų pradžioje Rytų Vokietija, Len
kija ir Čekoslovakija sutarė, kad jų gyven
tojai be vizų gali įvažiuoti vienos į kitą, ir 
šimtai tūkstančių -pradėjo lankyti kaimy
nus — lenkai važiuoja į R. Vokietiją apsi
pirkti -namų apyvokos dalykų, Rytų Vokie
tijos -gyventojai į Čekoslovakiją — apsirū
pinti prabangesniais gaminiais ir alum.

Tokie -svečiai smarkiai pratuština par
duotuves, ir, štai, Rytų Vokietijos gyvento
jų nepasitenkinimas persimetė net į laik
raščius: „Junge Welt“ ramina, tuos, kurie 
nebenori -matyti apsipirkti atvažiuojančių 
kaimynų.

Santykiai vėl užmegzti
Vakarų Vokietija ir Egiptas vėl užmezgė 

diplomatinius santykius ir tuoj pasikeis 
a-m-b asador ia is.

Egiptas nutraukė santykius 1965 m., kai 
V. Vokietija pripažino Izraelį. Tada 10 ara
bų kraštų buvo šitaip padarę, bet Jordanas 
užmezgė diplomatinius santykius 1967 m., 
Jamenas 1969 m„ Alžyras ir Sudanas 1971 
m„ Libanas prieš porą mėnesių.

Atidaromi universitetai
Po ketverių metų pertraukos Kinijos uni

versitetai pradeda priiminėti naujus stu
dentus.

Tai reiškią, kad baigėsi kultūrinė revoliu
cija.

10 čekų suimti
10 jaunų čekų (7 vyrai, 3 moterys), ku

rie nušovė -lakūną, nesutikusį paklausyti 
jų, atskrido į V. Vokietiją, buvo suimti, bet 
gal ir nebūsią grąžinti.

Ar lėktuvai buvo blogi, ar komisija?
Lenkijos aviacija naudojasi sovietiniais 

lėktuvais, kurie vis dūžta vienas po kito.
Kaip Albanijos radijas -praneša, Lenkija 

pasiskundė lėktuvų tiekėjais — sena me
džiaga, blogas darbas. Atsiųsta sovietinė 
komisija nusprendė, kad blogi lenkų lakū
nai. Varšuvos karinių pajėgų vadas marš. 
Jakubovskis net supyko, kad apie sovieti
nius lėktuvus neigamai šnekama, ir parei
kalavo, kad būtų atleistas Lenkijos aviaci
jos vadas gen. Raczkowskis, -ir jis buvo at
leistas.

South Dacotos nelaimė
Dėl didelio lietaus Rapid City ir kitas ar

timesnes vietas užliejo prasiveržęs pro už
tvankas vanduo, daug ką staiga nušlavė, 
daugiau kaip 209 žmonės žuvo.

Kinija įspėja
Kinija įspėjo JAV, kad jos aviacija, bom

barduodama šiaurės Vietnamą, priartėjo 
prie jos sienos ir gresia jos saugumui.

Per praeitą savaitgalį šiaurės Vietnamas 
buvo bombarduotas 380 -kartų, sunaikinta 
ar sudeginta 3 tiltai, 50 laivų, 10 sandėlių, 
bet prez. Nixonas norįs surasti kokį nors 
būdą, kad būtų išspręstas Vietnamo klau
simas.

Kova prieš girtavimą
Sov. Sąjungoje paskelbtas naujas įsakas 

kovai prieš girtavimą.
Sveikatos ir kultūros ministerijoms, 

spaudai, radijui ir televizijai įsakyta vesti 
stiprią propagandą.

Kaip paprastai Soc. Internacionalo kon
gresuose, svarbiausiuoju dienotvarkės 
punktu bus pranešimai ir diskusijos dėl 
„Tarptautinės padėties“. Tuo klausimu kon
grese kalbės Willis Brandtas, Bruno Kreis
kys, Goldą Meir ir Harold Wilsonas.

Debatuose dėl socialistų politinės linijos 
Europoje kalbės Italijos socialistų lyderiai 
Pietro Nėrinis ir Giuseppe Saragatas, Dani
jos, Suomijos, Prancūzijos ir kt. tautų dele
gatai. čia, be abejo, bus plačiai paliestas 
Va-k. Europos ekonominės bendruomenės 
klausimas ir santykiai su Rytais. Kai kurie 
delegatai pasisakys dėl numatomos Euro
pos saugumo -konferencijos.

Kiti du stambūs klausimai, kurie bus dis
kutuojami Vienoje, yra: Moterų lygybė po
litikoje ir Pramonės augimas ir aplinka. 
Pastarasis klausimas buvo svarstomas kon
greso išvakarėse kitoje konferencijoje. 
Stookholme, kurią boikotavo komunistiniai 
kraštai.

Reikia -tikėtis, -kad kongresas atkreips rei
kiamą dėmesį ir į padėtį Rytų Europoje, 
taip pat ir Lietuvoje, kur, kaip pastarųjų 
laikų įvykiai rodo, darbo žmonės reikalau
ja laisvės ir demokratinės santvarkos.

Birželio 24-25 dienomis Vienoje posė
džiaus taip pat Rytų ir Vidurinės Europos 
socialdemokratų partijų (egzilėje) delega
tai.

J. V.

Susitarimai nesulaikys ginklavimosi
Tarptautinis taikos klausimams svarstyti 

institutas tvirtina, kad JAV-Sov. Sąjungos 
susitarimai Maskvoje neturės įtakos gink
lavimuisi sustabdyti.

Abi pusės pasiryžusios ir toliau ginkluo
tis. Pvz., JAV turi daugiau- kaip 2.000 ato
minių smaigalių raketoms, bet pasiryžusios 
1975 m. turėti 8.000. 6 procentai visų pa
saulio išteklių panaudojama kariniams rei
kalams, ir 80 procentų visa tai panaudoja 
JAV, Sov. Sąjunga. Kinija, Vokietija, Pran
cūzija ir Britanija.

Tarptautinis komitetas politinėms teisėms 
ginti

Paryžiuje sudarytas tarptautinas komite
tas Sov. Sąjungos gyventojų pilietinėms tei
sėms ginti. Komiteto pirmininkas — žymus 
prancūzų teisininkas. Nobelio premijos lau
reatas Cassin. Komiteto -būstinė bus Belgi
joje.

Kol kas komitetui rūpi reikalauti, kad 
rašytojai ir intelektai turėtų žodžio laisvę, 
kad religijai būtų duota laisvė, kad poli
tiški režimo priešai nebūtų grūdami į be
protnamius, kad žydams būtų leidžiama 
emigruoti į Izraelį.

Pakvietimas ir pasiūlymas
Nuvažiavęs į Japoniją, -prez. Nixono pa

tarėjas dr. Kissingeris Skatino jos vyriau
sybę aktyviau dalyvauti ekonominiuose pa
saulio reikaluose ir jo pažangoje.

Jis pakvietė Japonijos imperatorių apsi
lankyti JAV. Prez. Nixonas gailėtų svarsty
ti klausimą apsilankyti Japonijoje.

Kissingeris į Kiniją
Prez. Nixono patarėjas dr. Kissingeris 

važiuoja į Kiniją tartis su -min. pirm. Čou 
Enlajum.

Tai -bus penkta dr. Kissingerio kelionė į 
Kiniją.

Užtenka svetimšailių darbininkų
Kancleris Brandtas pareiškė, kad Vaka

rų Vokietija, turėdama jau tarp dviejų ir 
dviejų su puse milijonų svetimšalių darbi
ninkų, yra pasiekusi kritišką ribą: ji ne
begali jau samdyti didesnio kiekio.

Podgornas į Hanojų
Sov. Sąjungos aukšč. tarybos pirm. Pod

gornas lankėsi šiaurės Vietname.
Manoma, kad jis buvo atvykęs painfor

muoti apie pasitarimus su prez. Naxonu, o 
gal ir kalbinti daryti nuolaidų dėl taikos 
Vietname.
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VAIŠVILKAS ROMANE
Istorinių romanų ar apsakymų, tur būt, 

per visą Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpį nebuvome tiek iš savo rašytojų susi
laukę, kiek čia, svetur, per tuos metus. 
Vienas Juozas Kralikauskas, štai, davė iš 
eilės jau trečią istorinį romaną, pasibai
giantį Mindaugo sūnaus Vaišvilko (istori- 
ikas V. Pašuta jį vadina Vaišelga) grįžimu 
į savo kraštą keršyti krašto vienytojo savo 
tėvo žudikams.

Romanas Vaišvilkas (išleista Lietuviškos 
Knygos Klubo 1.971 m., 234 psl., kaina 4,50 
dol.) pradedamas Vaišvilko pasiruošimu 
grįžti. Tas istorijos ne perdaug plačiai ap
tariamasis Mindaugo sūnus buvo pravosla
vų vienuolis tuo metu, kai buvo nužudytas 
jo tėvas. Ir pravoslavija jį patraukė į save, 
greičiausia, dėl to, kad jis, tėvo pavestas, 
valdė kai kurias rusų žemes. Bet jo, kaip 
tų žemių valdovo, romane mes nematome, 
ir pagrindinis paskatas jam pradėti žygį 
buvo noras nubausti, atkeršyti. Tam žy
giui, atrodo, jį skatino jo bažnytiniai virši
ninkai, aiškiu, žadinami vilties, kad pagonių 
krašte dievobaimingasis valdovas-vienuolis 
„praplatins" šventą Bažnyčią. Jis toks die
vobaimingas atrodo nuo pirmųjų romano 
puslapių, ir vėliau jam netrūksta rūpesčio 
tikėjimu ir Bažnyčia, ir skaitytojas, ku
riam Vaišvilko žygis į Lietuvą atrodys ne
labai suderinamas su jo dideliu religingu
mu, gal ir pasiges šiek tiek daugiau istori
nių atšvaistų iš to laiko, kai šis Mindaugo 
sūnus dar kunigaikščiavo.

Tiesa, romano Vaišvilkas nemaža prisi
mena. Ir mergaitę jis kadaise turėjo, ir pa
goniškai nusiteikęs jo sūnus pasirodo. Tė
vo įsakymu statoma cerkvė, o sūnus Liz
deika padega. Bet daugiausia žygyje ir grį
žęs į Lietuvą jis prisimena ne savo valdo- 
viškas dienas, bet žmogiškąsias ar susiju
sias su'Bažnyčia. Jis apgaili nubaustuosius, 
jis rūpinasi grįžti į vienuolyną ir, kaip is
torija liudija, grįžo, neįveikęs apkrikštyti 
Lietuvos ir perdavęs ją valdyti savo svai
niui Švamui Danilevičiui. Toks jo pasiry
žimas piktai buvo sutiktas Traidenio. Iš ro
mano atrodo, kad Vaišvilkas Lietuvą būtų 
palikęs valdyti Traideniui, jeigu tas būtų 
priėmęs piravoslaviją. Iš Traidenio ir Vaiš
vilko karšto pasikalbėjimo matyti jų labai 
skirtingos nuomonės. Vaišvilkas ryžtasi pa
daryti, ką jam „šventoji Cerkvė liepia“, be 
to, sako, „Švamo motina — gi mano puse- 
serė, dėdės Dausprungo duktė“. Traidenis 
pyksta: „Lietuvą rusinui pajungti?“, „Sve
timasis mūsų varovu? Kad artų mumis, 
kaip jau aria jotvingiais?“

aiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiujE 

I PIRMIEJI SMŪGIAI I 
1 ANICETAS BUČYS t

Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

15 scena
(Grįžta iš kairės Balčiūnas su Algimantu).

BALČIŪNAS O, čia jau brangaus svečio besama! 
BALČIŪNIENĖ Taigi, matai, seni, po laukus 

bastotės...
BALČIŪNAS (sveikindamasis su Vytautu) E, 

žinai, mano namai, mano laukai, tai mano gy
venimas. Taip ir traukia apeiti juos, apžiūrėti, 
pasidžiaugti. O derlius bus geras. Dėkui tams
tai, kaip agronomas daug prisidėjai savo pata
rimais.

VYTAUTAS Tai mano pareiga. Tai vienas daly
kas. O dabar antras labai svarbus dalykas...

BALČIŪNIENĖ Taigi, taigi! Ženteli... Maryte! 
Dukrele, kalbėkit, parodykit, tegul senio akys 
nušvinta. Va, seni, žiūrėk!., (rodo iškėlusi Ma
rytės ranką).

BALČIŪNAS (nesusivokdamas) Tai kas čia da
bar? A, tos moterys! Nauja suknelė, skrybėlai
tė su povo plunksna, žiedai...

BALČIŪNIENĖ E, tu seni, seni, ar nematai, koks 
čia žiedas? Viešpatie... Juk tai sužieduotuvių 
žiedas!

BALČIŪNAS Kaip tai? Vadinasi, jau ant piršto! 
Kodėl iš karto taip nesakėte!?

VYTAUTAS Taigi, aš tik dabar norėjau prašyti 
tamstų sutikimo...

BALČIŪNAS Dabar, kai jau sąmokslas sudary
tas? Ak, jūs, mūsų vaikai. Man lik belieka jus 
priglausti prie savo krūtinės (Glaudžia Vytau
tą ir Marytę, bučiuoja).

ALGIMANTAS Tėve, leisk ir man tarti žodį. Aš 
noriu prisipažinti, kad tas sąmokslas ir man iš 
dalies jau buvo žinomas ir aš tam pritariau...

BALČIŪNAS Na, matai, motin, išdavimas iš visų 
pusių... O mudu apie tai galėjom tik spėlioti 
ir nujausti...

BALČIŪNIENĖ O aš sakau: tokia Dievo valia. 
Visi būsime laimingi. Marytei tinkamiausias 
vyras, o tau, seni, bus agronomas arčiau na
mų...
(Visi pritardami juokiasi).

16 scena
(Priebutyje pasirodo Agota, ir beveik tuo pa

čiu metu grįžta Motiejus ir Zigmas iš dešinės).
BALČIŪNIENĖ (pastebėjusi Agotą) Agotėle, 

Marytė ir agronomas susižiedavo. Ir tu juos 
pasveikink.

AGOTA (nedrąsiai sveikina Vytautą ir apsikabina 
su Maryte. Pamačiusi artėjant Motiejų, bėga 
prie jo) Motiejuk, panelė Marytė ir ponas ag
ronomas susižiedavo! Bus vestuvės!

ZIGMAS (aiškiai įsigėręs) Jei sužieduotuvės, tai 
bus ir vakaruškos! Motiejau, grok tango! (Su
kasi ir inscenizuoja tango).

MOTIEJUS Zigmai, nebūk girtas, nedaryk kiau
lystės...

ZIGMAS Ką, tu mane pamokysi!? Tau tik molį 
minkyti. O aš su ministrais Kaune šokau. Po
nios šilkais šnera. Išeini ant slidaus parketo ir 
sukiesi šitaip. (Sukasi ir priartėjęs prie Mary
tės sustoja) Ehe, tai, vadinasi, susižiedavote, a? 
Ką gi, laimingo gyvenimo! (Atsigręžęs) Motie
jau, tango! Aš dar pašoksiu su panele Maryte! 

MARYTĖ Ačiū už sveikinimus, bet aš nešoksiu. 
ZIGMAS Ehe, nenorite tango? Tai šoksime kaimiš

kai. Motiejau, pilk suktinį!
MARYTĖ Atsiprašau, bet aš nešoksiu su tamsta. 
ZIGMAS Ehe, o mokinių vakaruškose šokda

vom.Atsiprašau, ponas agronome! (Siekia pa
imti Marytę už rankos).

ALGIMANTAS (priėjęs) Susivaidyk, tamsta. 
Esi gėręs ir nežinai, ką darai.

ZIGMAS Ką sakai? Aš girtas!? Aš ne kareivis. 
Ehe, ir karininkas manęs nepamokys.

ALGIMANTAS Nutilk, tamsta!
ZIGMAS Ką, grasini!? Aš nebijau jokios kariuo

menės! (Griebia Algimantų už krūtinės).
ALGIMANTAS (kerta Zigmui žandan, ir tas nu

griūva) Maryte, kviesk Vytautą. Tėte, einam 
į vidų!

BALČIŪNIENĖ Tikrai. Viešpatie brangus, kas 
čia darosi? Einam, seni! Maryte, ženteli, eina
me į vidų! (Seka einančius Marytę ir Vytautą, 
atsigręžusi) Aš jau nežinau, koks čia nelabasis 
luodega pamaišė. (Nueina į namus).

BALČIŪNAS Neverta su tokiu peckeliu rankų 
tepti, bet, jei duota, tai jau duota. (Apkabina 
per pečius Algimantą ir eina priebuti n. Atsigrę
žęs) Motiejau, dabar aš prašau, pagrok tą ran- 
go-tango, tegul tavo brolis pašoka su Agota, ir 
visas nesusipratimas praeis. Grok, Motiejau, 
juk mūsų kieme sužieduotuvės! (Nueina abu į 
namus).

17 scena
AGOTA Motiejuk, ar girdėjai, ką tau šeimininkas 

liepė? Grok! (Pribėgusi prie Zigmo) Susitepei,

Vaišvilkas padaro, kaip buvo pasiryžęs, 
bet jo užsimojimas per švarną supravosla- 
vinti Lietuvą nebuvo sėkmingas. Be to, jo 
pasirinkimas ir jam pačiam nelaimingai 
baigėsi — Haličo kunigaikštis Levas Da
nilevičius nužudė Vaišvilką, kad tas nesu
tiko duoti ir jam valdyti bent dalį Lietu
vos — pusę ar trečdalį. Tuo nužudymu ir 
baigiamas romanas.

Supažindindami su „Vaišvilku“, kai ku
rie recenzentai rašė, jog rašytojui gal ir 
patogus bus buvęs tas faktas, kad kuni
gaikštis Vaišvilkas istorijai ne perdaug pla
čiai pažįstamas. Tokiu atveju daugiau nuo 
rašytojo priklauso vienaip ar kitaip pasi
elgti su istoriniu žmogum, daugiau būna 
laisvės pasinaudoti fantazijos sparnais. Tuo 
istorinių žinių trūkumu naudodamasis, J. 
Kralikauskas, tur būt, savo romane ir bus 
palenkęs Vaišvilką būti ne tiek valdovu, 
kiek daugiau religininku, lyg ir iš didelio 
reikalo grįžusiu Lietuvon tvarkos daryti. 
Bychovco kronika, deja, jį kiek kitokį pri
stato: kol jis kunigaikščiavęs Naugarduke, 
tai kartais per dieną nugalabydavęs po tris 
ir po keturis, o jei kurią dieną praleisda- 
vęs nieko nenužudęs, tai būdavęs paniuręs 
(nugalabijęs būdavęs linksmas). Tiesa, vie- 
nualyne jis buvęs labai pamaldus, bet grį
žęs į Lietuvą kuniigailkščiauti, vėl ėmęs „žu
dyti savo priešininkus, išžudė jų be saiko, 
o kiti išbėgiojo, kur akys mato“. Istorikai 
irgi leidžia grįžusiam jam pavaldyti Lietu
vą, ne vien apie vienuolyną svajoti ir jo il
gėtis.

įdomus J. Kralikausko romanas ne tik 
tuo. kad jame Vaišvilkas sukurtas daugiau 
ne pagal istorijos duomenis, bet greičiau 
pagal idėją, kaip pravoslavijai, net valdovu 
turint tokį karštą pravoslavą, anuomet ne
pasisekė įsistiprinti Lietuvoje. J. Krali
kauskas, kaip anksčiau „Titnago ugnyje“ ir 
„Mindaugo nužudyme“, anksčiau išėjusiose 
trilogijos dalyse, stengiasi įdomiai atkurti 
laikotarpį žodynu. Romano herojai ne 
krikštijusi, bet kristijasi. Jie kalba apie 
čiuprynas, saldūnę viltį, skiepus, alpias ap- 
javes. Kitas įdomus dalykas — dialogas. 
Jis trumpasakis. Kai veikėjai tarp savęs 
kalbasi, ypač ginčo metu, atrodo, tarytum 
kardais stipriai kapotųsi. Gal tai ir arčiau
sia istorinės teisybės, kuri buvo prieš daug 
amžių: apsisvaidė trumpais sakiniais, ir 
viskas aišku be didesnių plonybių, be dide
lių įtikinėjimų ir išvedžiojimų, be kurių 
neišsiverčia šiandieninis sudėtingesnis 
žmogus.

J. Kralikausko romanas dėl didelės sti-

PAMINĖTA V. JONUŠKAITĖ

Brooklyno Kultūros židinyje Vaižganto 
vardo klubas suruošė operos veteranės Vin
cės Jonuškaitės-Leskaitienės 70 m. amžiaus 
sukaktį.

Sukaktininkę pristatė klubo pirm. P. Jur
kus. Programa pradėta perduodant juoston 
įrašytą jubiliatės sudainuotą „Carmen" 
operos ariją. Apie sukaktininkės gyvenimą 
ir kūrybinius pasiekimus kalbėjo S. Sant
varas. Įteikta sukaktuvininkei iš Lietuvos 
gauta juosta su įrašu „V. Jonuškaitei — 
Lietuva“.

Leonardas Žitkevičius dalyvavo progra
moje su jumoristiniais eilėraščiais.

SUSTABDYTAS „BALTIC REVIEW“

Leidėjai pranešė, kad „Baltic Review" to
liau nebeišeis.

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ JAPONŲ 
KALBA

Savo skaitytojams jau esame minėję, kad 
lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė“ yra 
išversta į japonų kalbą.

„Literatūroje ir mene“ A. Sabaliauskas 
rašo, kad pasakos vertimas ir lietuviškas 
kirčiuotas originalas išspausdinti 1971 m. 
Tokijo ekonomikos koledžio žurnalo huma
nitarinių ir gamtos tyrinėjimų serijoje.

Vertėjas Ikuo Murata supažindina skai
tytojus su J. Basanavičium, iš kurio pasa
kų rinkinio paimta ta pasaka, su jo veikla 
•iir su lietuvių kalba.

Po keleto mėnesių tame pat žurnale nu
matomas išspausdinti kitos pasakos verti
mas, o ateityje Murata tikisi išleisti visą 
pasakų rinktinę.

Be kita ko, žurnale spausdinamas iš „Bal
tistikos“ žurnalo paimtas rusų kalbininkės 
N. Sliusarevos straipsnis apie šveicarų kal
bininko de Sosiūro laiškus de Kurtine. 
Straipsnyje cituojami Filipo Fortunatovo 
prieš 100 pasakyti tokie žodžiai: „Ka
žin ar yra kita tokia indoeuropiečių kalba, 
kuri turi tiek daug tarminių atspalvių, kaip 
lietuvių kalba... Kas kiekviena dešimtis, 
dvidešimtas varstų jau galima pastebėti 
tam tikrų ypatybių, įdomių morfologiniu, 
fonetiniu ar leksiniu atžvilgiu. Neretai vie
noje vietoje yra išlikęs koks nors žilos se
novės bruožas, o kitose šnektose jau išny
kęs“.

liaus kultūros taip pat vertintinas ypač tei
giamai.

O apskritai tai yra viena geriausių pra
eitais metais išleistų knygų.

K. Abr.

SU LIETUVIAIS
CHICAGIECIAI BOSTONE

Chicagiečiai lietuviai aktoriai buvo nu
vykę į Bostoną, ten suvaidino fragmentą 
iš Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“ ir 
inscenizuotą Antano Vaičiulaičio pasaką 
„Uodą".

STIPENDIJA V. PETROLIONUI
Fansteel bendrovės konkurso keliu ski

riamąją 2000 dolerių metinę stipendiją ga
vo Viktoras Petroliūnas, studijuojąs Chica- 
goje mediciną.

IŠKILIOJI TORONTO LIETUVAITĖ
Iškiliąja Toronto (Kanada) lietuvaite iš

rinkta Silvija šarkaitė.
Renkant atsižvelgta ne tik į išvaizdą, bet 

ir į dalyvavimą lietuviškoje veikloje.

MOKYKLOS IR MOKINIAI
JAV 1967 m. veikė 44 lituanistinės mo

kyklos su 3.223 mokiniais.
1968 m. mokinių buvo 3.217, 1969 m. — 

3.025, 1970 m. — 2.986.
1971 m. buvo 42 mokyklos, 2.824 moki

niai.

KNYGOS PRISTATYMAS IR POKALBIS 
SU POETAIS

Chicagoje „Šatrija“ surengė antologijos 
„Lietuvių poezija išeivijoje 1945-1971“ pri
statymą ir pokalbį su antologijoje daly
vaujančiais poetais.

Antologijos istoriją papasakojo K. Bra- 
dūnas ir dr. K. Keblys. Pokalbyje dalyvavo, 
be jų, Liūne Sutema, J. Švabaitė, A. Baro
nas, G. Tulauskaitė, B. Pūkelevičiūtė, Ž. 
Bilaišytė, R. Vėžys. V. Bogutaitė, D. Karu- 
žaitė.

V. NEŠUKAITYTĖ VADOVAVO

Aprašydamas Edmontone (Kanada) įvy
kusias stalo teniso varžybas, „The Toronto 
Star" nurodė, kad jas laimėjo Ontario pro
vincija. O moterų grupei varžybose vado
vavo Violeta Nešukaitytė. taip pat žaidė 
E .Sabaliiauskaitė-Simmerl ir F. Nešukaity
tė.

REDAGUOS ARKIVYSKUPIJOS
LAIKRAŠTĮ

East Walpole parapijos vikaras kun. Pra
nas Rimkus, kaip „Keleivis“ rašo, paskir
tas Bostono (JAV) arkivyskupijos laikraš
čio „The Pilot“ redaktorium.

ponaičiuk. (Ranka dulkina pečius).
ZIGMAS (lėtai pakilęs) Neglostyk, o kad nešiu... 

(A tsigręžęs į Motiejų) Ir tu geras brolis. Tikras 
molio Motiejus! Mano degtinę gėrei, o kai ma
ne muša, stovi kaip stulpas!

MOTIEJUS Už tokius žodžius aš tau pridėsiu dar 
savo plaštaka! Pats apsikiaulinai ir man gėdą 
padarei, o dar tokį poną vaidina. (Nusispiau- 
na ir atsisėdęs ant suolo bando groti).

ZIGMAS (tylėdamas nori užsirūkyti, lūžta degtu
kai. Užsirūko ir paleidžia didelį dūmą).

AGOTA (suka aplink Zigmą, lyg šokti norėdama, 
bet, jam nekreipiant dėmesio, paeina toliau, 
dairosi. Staiga, kažką pamačiusi) Žiūrėkit! 
Motiejau! Žiūrėkit!

MOTIEJUS (nustojęs groti) Kas yra?
AGOTA Lėktuvai! Ten, va, toli.
MOTIEJUS Višta, ar lėktuvų nematei?
AGOTA Tokių nemačiau. Bėgu pasakyti šeimi

ninkams! (Nubėga į namus).
MOTIEJUS (pakilęs eina pažiūrėti) Tikrai... Di

deli... Iš lėto slenka...
AGOTA (išbėgusi) Ten, va, ten. (Rodo ištiesusi 

ranką).
18 scena

(Išeina Algimantas ir visi kiti, pasikeitę, nuliū
dę).
MOTIEJUS Tamsta leitenante, nematyti lėktuvai! 
ALGIMANTAS Rusai atskrenda. Girdėjome ra

dijo pranešimą, kad bolševikai trimis krypti
mis, sausumos ir oro keliais, peržengė sieną ir 
užima Lietuvą. Raudonoji armija okupuoja 
mūsų kraštą...

MOTIEJUS (lyg smūgio trenktas) Kaip tai!? 
Bolševikai grobia mūsų kraštą? O kur mūsų 
kariuomenė?..

ALGIMANTAS Mūsų vadovybės įsakyta nesi
priešinti... (Visi žiūri į tolį)

ZIGMAS (visų laikų, kaip suakmenėjęs, klausėsi 
pranešimo. Staiga numeta papirosą ir atsistoja 
vidury kiemo) Ehe! Sveiki, draugai! (Iškelia 
kumštį) Ehe, juk tai draugai raudonarmie
čiai ateina! Motiejau, ko žiopsai!? Užtrauk 
maršą! Nemoki, a! Duok man, aš pagrosiu! 
(Išplėšia iš Motiejaus rankų armoniką). Aš už
plėštu taip, kad visi velniai šoks! (įnirtęs tampo 
armoniką).

MOTIEJUS (kumščius atstatęs, artėja prie Zig
mo).

(Visi nustebę žiūri).
Girdėti lėktuvų ūžesys).

UŽDANGA
(Bus daugiau)

PASAULYJE
TARP DEVYNIŲ TŪKSTANČIŲ

Chicagos ir apylinkių gimnazijų mokslei
viams Illinois technologijos institutas su
ruošė braižybos ir projektavimo konkursą, 
kuriame dalyvavo 9.000 moksleivių.

Antrąją premiją laimėjo Kelly gimnazi
jos moksleivis Raimundas Karėnas.

NESĄMONĖS MOKSLE IR 
FILOSOFIJOJE

Bostono Lietuvių Bendruomenės kultūros 
klubas užbaigė veiklos sezoną Mykolo 
Drungos paskaita „Nesąmonės moksle ir fi- • 
losofijoje“.

PR. DOVYDAIČIO MONOGRAFIJA

Dr. Juozas Girnius baigia rašyti prof. 
Prano Dovydaičio monografiją, kuri numa
toma išleisti iš aukų.

IŠ JAV Į VENEZUELA

Chemijos inž. J. Grinius su šeima persi
kėlė į Venezuela, dirba ten amerikiečių fir
moje.

O jo žmona tuojau įsijungė į lietuvišką 
veiklą, kurioje ji dalyvavo gyvendama Chi
cagoje ir Pittsburge.

DEKANO PAVADUOTOJU

Prof. John A. Račkauskas pakviestas 
Chicagos universiteto dekano pavaduotoju.

JiM yra baigęs pedagogikos ir mokslo 
įstaigų administracijos mokslus.

CHICAGO SUN-TIMES MAGAZINE
APIE LIETUVĄ

Chicago Sun-Times Magazine išsispaus
dino didelį Algio Budrio straipsnį „What 
ever happened to Lithuania“ (kas iš viso 
yra atsitikę Lietuvai).

A. Budrys žinomas savo romanais anglų 
kalba, daugiausia mokslinėmis-fantastinė- 
mis temomis.

Straipsniui iliustruoti panaudotas Vytau
to Kašubos kūrinys „Kenčianti Lietuva“.

MIKLAI MĖGSTA KALDCNUS

JAV kariuomenės žurnale „Family“ ko
vo 15 d. M. Lester straipsnyje „Baltic 
dumplings" (lietuviški kaldūnai) rašo apie 
Ramutį K. Miklą ir jo žmoną Sandrą, kaip 
jie susitiko Amerikoje, apie jų vedybas ir 
tarnybą laivyne.

Kadangi aprašomieji pasisakė, kad jiems 
skaniausia yra lietuviški kaldūnai, tai žur
nalas pateikė ir šio valgio gaminimo re
ceptą.

AUKA FAUSTO KIRŠOS FONDUI

Pomirtiniam Fausto Kiiršos kūrinių to
mui išeisti pirmasis 25 dol. auką atsiuntė 
Jonas Mekas.

KANTATA NEVVARKE

Brooklino (JAV) Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas Agirdo Kačanausko, 
Newarke (N. J.) Švč. Trejybės bažnyčioje 
atliko Du Bos kantatą „Septyni paskutinie
ji Kristaus žodžiai“.

Solistai: L. Senkus, L. Stukas ir F. Luc
ką. Vargonais palydėjo Alb. Prižgintas, 
klarnetu solo grojo W. Powell.

E. KEPALAITĖS PARODA

Manhattane (JAV) suruošta skulptorės 
E. Kepalaitės darbų paroda.

AKADEMIJOS SUKAKTIS

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 
New Yorke (JAV) atšventė savo 50 m. su
kaktį.

Istorinę Akademijos darbų apžvalgą pa
teikė prof. kun. S. Yla. Prof. J. Brazaičiui 
įteikta pirmoji, kun. dr. J. Prunsikio skiria
moji žurnalistinė premija.

Susipažinta su Akademijos leidiniais, 
skambino pianistė J. Rajauskaitė, o baigta 
kavute.

V. VIZGIRDOS PARODA

Los Angeles (JAV) lietuvių dienos proga 
rengiama dail. V. Vizgirdos kūrinių paro
da.

V. Vizgirda gyvena Bostone.

VIETOJ V. LIULEVICIAUS
C. GRINCEVICIUS

Ilgus (25) metus vadovavęs Pasaulio Lie
tuvių Archyvui, V. Liulevičius iš tų parei
gų pasitraukė.

Vadovo pareigas perėmė rašytojas C. 
Grincevičius.

KIEK GRUPIŲ IR KIEK ŠOKĖJŲ?

Pasaulio lietuvių IV tautinių šokių šven
tėje dalyvauti užsiregistravo 59 jaunimo ir 
22 vaikų šokių grupės, kurias visas sudaro 
apie 2.000 šokėjų.
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SU W. R. 1IEARSTU
Pasikalbėjimas su Amerikos spaudos 

didžiūnu

Telefonu ir raštu pakviestas, nuvažiavau 
pasimatyti su William Randolph Hearst, 
Jr., vadinamu Amerikos spaudos didžiūnu 
ar spaudos karaliumi. Jo tėvo įrengta 
Hearsto pilis Kalifornijoje nuolatos lanko
ma turistų. Vien ją pamačius galima numa
nyti, kokio turto ir kokios galybės buvo to
ji šeima, dar tebelaikanti daugybę laikraš
čių savo rankose.

Ištaiginga Los Angeles miesto dalis. Prie
kyje dvi civilinės policijos mašinos (tokių 
yra amerikiečiuose). Policininkas ramina 
vedamą šunį, uždaro į auto. Taip, taip, čia 
toks adresais. O, jie nežinojo, kad atvyks p. 
Hearst. Spalvingai uniformuoti vaikinai 

ALGIRDAS GUSTAITIS

paima mano auto, išduoda bilietėlį.
Privatūs namai, Hearsto šeimos draugų. 

Turtas (kiekviename akies žvilgsnyje. Ma
loniausiai priimamas. Pasirašymas. Kal
buosi su pora atvykusių. Kviečiamas pasi
rašyti ir į šeimininkų svečių knygą, tokią 
baltą, su balta plunksna.

Mane pakvietė viena spaudos agentūra. 
Dairausi daugiau pažįstamų atstovų, bet 
nematau. Yra žinomų 'amerikiečių kolum- 
nistų. Šalia stovi 'amerikiečių admirolas. 
Puošniausiai pasipuošusios moterys. Jie, at
rodo, (pažįstami, man tenka po truputį su
sipažinti. Labai maloni šeimininkė. Sėduo
si į baltą kėdę. Gretimai inkrustuotas, pai
šytas stalelis. Elektra puošniuose laikikliuo
se. Sienose dideli paveikslai.

Wm. R. Hearst, Jr., po pristatymų daro 
pranešimą apie neseniai jo atliktą kelionę 
Azijoje.

Žmogus pagyvenęs, storų stiklų akiniais, 
gyvas, linksmas, laisvai jaučiasi, tarsi kal
bėtųsi savo šeimoje.
State Departmentas kvietė vykti į Sovietų 
Rusiją

Pradėjo nuo 1969 metų, kai atvykęs Sta
te Department© atstovas pasiūlė vykti į 
Sovietų Rusiją. Jiems sakė, kad rusai ne
geri žmonės, nenori pas juos vykti. Jam 
aiškino, girdi, po Stalino mirties daug kas 
pagerėję. Po dviejų dienų tas asmuo grįžo 
ir pranešė, kad gali vykti su dviem pasi
rinktais spaudos asmenimis.

Matė Sovietų Rusijoje pagrindinius to re
žimo vadovus, su jais kalbėjosi. Kalbėjosi 
ir su Paryžiaus, Romos komunistais. Juo
kingi anie: jie galvoja vienaip, bet nedrįsta 
pasakyti, nes gali nepatikti Maskvai.

O kaip dabar buvo Pekino amerikiečių 
žurnalistams? — Jie nieko negavo. Kas yra 
už paties įvykio? Traukinys nuvažiuos, lik
si belaukiantis.

Prezidento Nixono kelionė buvo netikėtu
mas Azijai ir Amerikai. Niekas nežinojo, 
kad anksčiau Pekine Kisingeris buvo. Gal 
Nixonas žinojo, gal ir ne. (Klausiantysis 
juokiasi). Bet gal Nixonas žinojo, jei buvo 
geroj nuotaikoj, gal ir Rodžeriui pasakė.

Kinija ilgus laikus buvo Amerikos drau
gė. Komunistinis režimas diena iš dienos, 
metai iš metų kalė žmonėms blogiausius da
lykus apie Ameriką. Ar žmonės patikėjo? 
Ar kiniai įstengs savo žmonėse įskiepyti ne
apykantą Amerikai? Iš dalies dėl to vyko 
Nixonas, kad sulaikytų antiamerikietišką 
propagandą. Jis kiniečiams neperdavė nei 
7-to laivyno, nei pasidarė kiniečiu. Kas te
nai buvo sutarta, ateitis parodys.
Kelionė Azijoje

Wm. R. Hearst, Jr., iš kelionės po Aziją 
grįžo neseniai. Kokios azijatų nuotaikos, 
nuomonė dėl Nixono kelionės į komunisti
nę Kiniją?

Nuvykę į Taiwan, negalėjo pamatyti Čen- 
kalšeko nei jo žmonos, nors anksčiau, kiek 
kartų buvo Taiwane, visad pamatydavo. 
Hearsto spauda, rodos, niekad nebu vo prieš 
tautinę Kiniją. Jiems nepakenčiamas Ame
rikos vyriausybės nusisukimas. Matėme vi
są eilę kitų aukštų tautinės Kinijos asme
nų. Visi jie sako, kad Taiwanas išlaisvins 
Kiniją nuo komunistų. Kai paklausiame, 
kaip, jie sako, kad laikas parodys. Iki šiol 
laikas dar nieko nerodo. Tautinė Kinija ne
turi reikiamo laivyno išsikelti į kom. Kini
ją. Jie ištisas 18 valandų per parą leidžia 
propagandines žinias radijo bangomis. Bet 
kokio radijo? Nagi beveik garsiai rėkdami, 
nes nevartoja trumpų radijo bangų. Jiems 
patariau duoti trumpesnę, bet geresnę pro
gramą.
Rusai ateina?

Atsimenate filmą ,.Rusai ateina, rusai 
ateina“, toliau pasakoja W. R. H., Jr. Tai 
humoristinis filmas. Bet rusai tikrai j'au 
yra Pacifiko vandenyne. Tuo komunistinė 
Kinija rūpinasi. Japonijos Šato mano, kad 
III Pasaulinio karo susikirtimas bus Kini
joje (komun.). Japonai norėjo, kad ameri
kiečiai juos pristatytų kom. Kinijai. Ameri
kiečiai tai nepadarė, tai patys japonai prisi
statė.

Dabar Taiwanas pradėjo prekiauti su 
Sov. Rusija, o savo atstovus pasiuntė į ko
munistinį Budapeštą kažin kokių istorinių 
žemėlapių tyrinėti.

Filipinuose svečiavosi prezidento Markas 
namuose. Ponia Markos tuo laiku buvo 
Maskvoje, gal slidinėjimo mokytis, gal ma • 
dų parodą lankė. (Juokas). Filipinai links
ta Maskvos, ne Pekino pusėn. Jie rengia 
bojas rusų laivams pasipildyti. Komunisti

nė propaganda Filipinuose didėja, kaip ir 
Taiwane.

Amerikiečių gen. Abrams, vadas Pietų 
Vietname, yra labai griežtas karys, lyginti
nas beveik su gen. Paton. Jis sako, kad P. 
Vietnamas be amerikiečių talkos bombone
šiais negalės atsilaikyti.

Jei Amerikos valdžioje atsistotų Ful
bright ar panašus į jį, tuoj pasikeistų Ame
rikos politika taip, kad daugelis amerikie
čių bėgtų iš Amerikos, ramybės ieškoda
mi. (Netoli sėdintis pašnibždėjo: ne Ful
bright, bet Halfbright). Dėl Fulbright ir pa
našių politikų veiklos amerikiečiai turi 
daugiau nuostolių Vietname. P. Vietnamo 
prez. Tlu mano, kad, amerikiečiams pasi
traukus iš P. Vietnamo, galėtų kilti III Pa
saulinis karas.

Ką iš Amerikos galėtų pirkti kom. Kini
ja? Jie pigiau beveik viską gamina, o be 
pramoginių prekių (pripratę gyventi. Jie 
greičiau ir daugiau pirks iš Japonijos, tu
rinčios pigesnius iir gerus gaminius.

Galima ir su vieniais ir su kitais prekiau
ti, 'bet nereikėtų maišytis, jei prasidėtų ru- 
sų-kiniečių karas.

Anglai (kariauja tik grynai savo reikalais, 
amerikiečiai per daug kitiems padeda. Atei
nanti amerikiečių karta niekur į svetimas 
žemes neis kariauti, kaip atrodo iš priau
gančios kartos.
Kodėl neleidžiama bombarduoti priešo?

Klausiama: kodėl amerikiečiams nelei
džiama bombarduoti priešo aerodromų, 
elektros jėgainių, fabrikų? Juk nesąmonė, 
kai apačioje matomi išstatyti komunistų 
vietnamiečių lėktuvai, atvežti iš Rusijos, 
bet neleidžiama jų amerikiečių aviacijai 
bombarduoti? (Pasikalbėjimas vyko 1972 
gegužės 2d.).

Prieš atvykstant kom. Kinijos ping-pong 
žaidėjams, Amerikoje lankėsi Tautinės Ki
nijos (Taiwan) ping-pong žaidėjai, bet 
amerikiečių spauda, radijas, televizija vi
siškai juos boikotavo; jie nebuvo priimti 
prez Nixono, nors dėtos pastangos; kai jie 
vyko į Disneyland, turėjo už save mokėti, o 
komunistai visur ėjo nemokamai, spauda, 
televizija, radijas juos kasdien linksniavo. 
Kodėl toks žinių užšaldymas?

W. R. Hearst, Jr., atsakė tai nežinojęs. O 
kad neleidžia bombarduoti priešo aerodro
mų, tai -blogai. Komunistai klauso tik jėgos. 
Bombardavimų neleido McNamara, nes ma
nė, kad krintant bomboms kas nors gali nu
kentėti. (Juokas).

Aš paklausiau ir paprašiau, jog Hears
to spaudai reikėtų perspėti Nixono vyriau
sybę, kad gegužės mėn. nuvykę į Maskvą 
nepadarytų teritorinių pažadų, ypač ne 
jiems priklausančių žemių, kaip Lietuvos ir 
kitų. Rusai mielai priima pažadus, sutartis, 
bet patys savo išduotus ir išduotas sulaužo, 
kai tik nori.

Atsakė, kad jis nemano, jog Nixono vy
riausybė bus tiek naivi ir leisis rusų pigiai 
apgaunama.

Vėliau asmeniškai kalbėjausi su Wm. R. 
Hearst. Jr., paliečiau Lietuvos reikalą pla
čiau, prašiau jo spaudos paramos mūsų tau
tos reikalais. Padovanojau brošiūrą 
„200.000.000 and Lithuania“. Jis pažadėjo 
ją perskaityti, ypač susipažinęs su auto
rium. Iš viso pasikalbėjimo atrodė paverg
tų tautų ir lietuvių draugas, talkininkas. 
Jis palinkėjo Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę.

IŠ GONKURŲ DIENORAŠČIO

Brolių Gonkurų kadaise įsteigtoji litera
tūros premija Prancūzijoje yra pati- vertin
giausia, garsiausia, nors pinigų suma su ja 
ateina maža.

Taip, broliai Gonkurai, be kita ko, yra 
palikę įdomų dienoraštį. Štai ištraukėlė 
apie dui gįarįius iano meto rašytojus — 
prancūzą Zolą ir Prancūzijoje gyvenusį ru
są Turgenevą:

„Zola jo nesiklauso ir toliau tęsia savo 
vaitojimus; o kai mes sakome, kad jam nė
ra ko skųstis, kad jis, neturėdamas netgi 
trisdešimt penkerių metų, nemaža pasiekė, 
jis sušunka:

„— Na, tai štai, norite, aš kalbėsiu visai 
nuoširdžiai? Jūs sakysite, kad tai vaikišku
mas — tuo blogiau! Aš niekad negausiu 
ordino, aš niekad nebūsiu Akademijos na
riu, man niekad nesuteiks tų apdovanoji
mų, kurie galėtų oficialiai patvirtinti ma
no talentą. Publikos akyse aš visuomet lik
siu parijas, taip, parijas!

„Ir jis kelissyk kartoja: „Parijais!“
„Mes išjuokiame šitą realistą, kad jis 

trokšta buržuazinių regalijų. Turgenevas 
kurį laiką žiūri į jį ironiškai globėjišku 
žvilgsniu, paskui duoda puikų prilyginimą:

„— Klausykite, Zola, kai Rusijos pasiun
tinybėje buvo iškilmės baudžiavos panaiki
nimo proga, — o prie to įvykio, kaip žino
te, ir aš esu kažkiek prisidėjęs, — mano bi
čiulis grafas Orlovas, — aš kažkada buvau 
liudininku jo vestuvėse, — pakvietė mane 
į vaišes. Rusijoje aš gal ne pirmas tarp ru
sų rašytojų, bet kadangi Paryžiuj kito nė
ra, jūs, tur būt. sutiksite, kad pirmasis ru
sų rašytojas čia vis dėlto aš? Tad štai, ne
paisant šios aplinkybės, prie stalo man sky
rė — kaip manote, kokią vietą? — ketu
riasdešimt septintą! Mane pasodino toliau, 
negu popą, o jūs žinote, kaip niekinamai 
Rusijoje žiūrima į dvasininkus!

„Ir kaip viso, kas pasakyta, išvada Tur
genevo akyse įsižiebė šelmiška slaviška 
šypsena“.

VERTĖJA Į VOKIEČIŲ KALBĄ

Sigitas Renčys „Literatūros ir meno“ 
skaitytojus supažindino su lietuvių litera
tūros vertėja į vokiečių kalbą — kybartiš- 
ke Irena Breving. prieš karą gyvenusia 
Šiauliuose ir lankiusia Kauno „Aušros“ 
gimnaziją, o po karo studijavusia Humbol
to universitete, be kita ko, ir lietuvių kalbą, 
kurią ten dėsto prof. V. Falkenhanas.

Pradėjusi ji versti 1963 m. „Volk und 
Welt — Kultur und Fortschrift“ leidyklai 
Rytų Berlyne. Pradėjusi E. Mieželaičio 
„Žmogum“, o iki šiol jau yra išėję jos vers
ti M. Sluckio, I. Mero, V. Žilinskaitės, V. 
Sirijos Giros kūriniai, ji vienintelė pateiku
si iš originalo verstų apsakymų „Žuvys ne
turi atminties“ antologijai, tik dabar iš- 
liai draikės be vėjo“, leidyklai atidavusi iš
verstus M. Sluckio „Adomo obuolį“ ir A. 
Bieliausko „Kauno romaną“. Kitais metais 
pasirodysiančios jos verstos „Lietuvių liau
dies pasakos“. Dabar verčianti J. Avyžiaus 
„Sodybų tuštėjimo metą“.

EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONGRESAS
Gegužės 12-13 d. d. Bonnoje, Bundestago 

rūmuose, (įvyko Europinio Sąjūdžio kongre
sas. Jame dalyvavo 21 Europos kraštų dele
gatai.

Europinio Sąjūdžio Lietuvių Komitetui 
(ESLK) atstovavo jo pirmininkas dr. P. 
Karvelis ir gen. sekretorius A. Venskus.

Kongrese dalyvavo daug žymių Europos 
kraštų vyriausybių narių, parlamentarų, 
senatorių ir politikų.

Delegatai šių dienų europines problemas 
diskutavo keturiose darbo komisijose, ir te
mos buvo tekios: I. Institucinė Europa, II.

LIETUVIAI AZERBAIDŽANO 
SAVAITRAŠTYJE

Azerbaidžano literatūriniame savaitraš
tyje išspausdinta P. Cvirkos, A. Venclovos, 
E. Mieželaičio, J. Lapašinsko, V. Mykolai
čio-Putino, E. Matuzevičiau’s, Juozo Marcin
kevičiaus ir O. Baliukonytės eilėraščių.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS ESTŲ 
KALBA

Justino Marcinkevičiaus poezijos rinkti
nė „Skrendančios pušys“ išleista estų kal
ba.

M. RAKAUSKAITĖS SUKAKTIS
Dainininkė Mariana Rakauskaitė sulau

kė 80 m. amžiaus.

Sitaityteja laurfbai
KAIP PAGERBIAMI HEROLDAI?

Gerbiamas Redaktoriau,
Malonu buvo skaityti naujo ir, matyt, 

jauno bendradarbio Petro Volungės straips
nį „Kremliaus dvaro heroldas“, išspausdin
tą E. L. 21 nr. (1972 m.). Esu tikras, kad 
šio savaitraščio skaitytojai pageidautų ma-
tyti dažniau tokių rimtų straipsnių.

Keliais atvejais anksčiau ir aš buvau 
spaudoje palietęs likimą lietuvių komunis
tų, gyvenusių Sov. Sąjungoje. Pagal „Ma
žosios Liet, tarybinės Enciklopedijos“ duo
menis, 1937-38 metais vadinamųjų „valy
mų“ .metu Sovietų Sąjungoje buvo sušaudy
ti ne tik visi 1918 metų Lietuvos komunis
tinės „vyriausybės“ nariai, bet ir dar apie 
šimtas kitas labiau pasižymėjusių liet, ko- 

■ munistų.
P. Volungė suklydo, sakydamas (skliaus

teliuose), kad Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas išliko gyvas po tų valymų. Iš tikrųjų 
dabartinis šventasis Vincas Kapsukas išsi
gelbėjo nuo kulkos į pakaušį, numirdamas 
dvejais metais anksčiau, būtent, 1935 m. 
vasario 17 dieną.

Nėra jokios abejonės, kad jis būtų buvęs 
sušaudytas kartu su Zigmu Aleksa-Anga- 
riečiu, jeigu būtų sulaukęs „valymų“ laiko
tarpio. Vietoje jo tuo laiku buvo sušaudyta 
jo žmona Domicėlė Elena Tautkaitė, kuri 
pagal oficialų žargoną „buvo represuota ir 
žuvo 1937. XII. 22 d. Maskvoje“. Prieš kelis 
metus „Tarybinėje Moteryje“ apie tą su
šaudymą rašė jos sesuo, išlikusi gyva, bet 
ištremta į Sibirą. Ji sakė, kad tuo laiku V. 
Kapsuko bute Maskvoje buvo padaryta 
krata ir konfiskuoti visi jo rankraščiai ir 
biblioteka. Išliko tik jo kapas Maskvos ka
pinėse, tuo tarpu kai sušaudytųjų net tos 
žymės neliko.

Tokiu tai būdu moka pagerbti savo he
roldus Kremliaus dvaro viešpačiai.

Su pagarba D. Balsevičius

DĖL PENSININKŲ IR NAMŲ JIEMS

Gal būč nesusigundęs rašyti, jei kiti sa
vo laiškais „Eur. Lietuvyje“ nebūtų užga
vę manęs ir mano lojalumo šiam kraštui, 
kuriame aš gyvenu, berūšiuodami bent ke
liomis grupėmis mūsų visus senelius emi
grantus.

Būdamas pilksermėgio Lietuvos ūkinin
ko pilksermėgis sūnus, dar gerai prisime- 
nu, kai ‘anglai pirkdavo bekonus mūsų kraš
te. Kai nuveždavau aš juos į priėmimo 
punktą, tad priėmėjai, lygiai taip pat, kaip 
Jasikas su Liobe mus, surūšiuodavo juos 
bent keliomis rūšimis, o visiškai netinka
mus išbraukdavo iš sąrašo, ir juos turėda
vau parsivežti namo.

LIETUVOJE
A. CHURGINUI 60 M. AMŽIAUS

Pasaulinių klasikų įžymiajam vertėjui ir 
poetui Aleksiui Churginui suėjo 60 m. am
žiaus.

„ASTRA“ — NAUJIENA VISOS SOV.
SĄJUNGOS MASTU

„Tiesa“ iš Alytaus rajoninio laikraščio 
„Komunistinis rytojus“ išsispausdino tokią 
žinią:

„Alytaus mašinų gamykla vienintelė ša
lyje gaminanti (Skalbimo mašinas, skirtas 
buitinio aptarnavimo įmonėms, šeštadieni
nės talkos metu gamyklos eksperimentinia
me bare, vadovaujant vyr. konstruktoriui 
A. Bružui, buvo pagaminta nauja skalbimo 
mašina KP-114. Ankstyvesnėse mašinose 
vanduo buvo šildomas garu. Naujojoje — 
įrengtas elektrinis vandens pašildytojas. 
Todėl ši mašina gali būti naudojama ne tik 
specializuotose skalbyklose, bet ir kolū
kiuose, vaikų darželiuose-lopšeliuose, ten, 
kur nėra karšto vandens. Mašina KP-114, 
pavadinta „Astra“, netrukus iškeliaus į 
TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodą!“

MELIORATORIAI Į SMOLENSKĄ

Dešimt Ukmergės melioratorių išvažiavo 
dirbti į Smolensko sritį ir ten sausins 200 
ha dirvų.

Vėliau vyksianti dar viena ukmergiečių 
melioratorių grupė.

KONFERENCIJA BURŽUAZINĖMS
KONCEPCIJOMS NAGRINĖTI

Vilniuje buvo sušaukta mokslinė konfe
rencija „buržuazinių koncepcijų kritikai 
socializmo ir komunizmo statybos Tarybų 
Lietuvoje klausimams“ nagrinėti.

Pranešimus skaitė partijos istorijos ins
tituto, Vilniaus valstybinio pedagoginio ins
tituto, Vilniaus inžinerinės statybos insti
tuto dėstytojai.

į konferenciją buvo atvažiavę svečių iš 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Rytų Vokietijos.

Konferencijos pranešimai būsią išleisti 
atskiru leidiniu.

ČESLOVO KONTRIMO SUKAKTIS

Dailininkui akvarelistui ir pedagogui 
Česlovui Kontrimui suėjo 70 m. amžiaus.

Jie paliečia šio aukštos kultūros krašto 
socialinę ir kultūrinę gyvenimo pusę, net 
ir tokias senas tradicijas, kaip įvairius lo
šimus šunų, arklių lenktynėse, restoranuo- 
se-iklubuose automatinėmis mašinėlėmis, 
futbolo ir t. t. Tačiau manau, kad Anglijo
je taip yra daug geriau, negu kaip dabar 
Lietuvoje. Ten žmogus išvarytas į gatvę 
pusalkanis ir basas vaikščioja ir staugia, 
lyg liūtas paklydęs tyruose. Ar tai gražu? 
Ne, ir dar kartą ne.

Arba ir vėl abudu prieteliai rašo savo 
laiškuose per laikraštį lietuvišką patarlę 
„Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi". Patar
lė ne dokumentas. Juk gali būti taip ir ne
visiškai taip. Juk per eilių eiles metų mū
sų gyvenimo praktika rodo visiškai ką ki
ta. Tik prisiminkime, prieteliai, netolimos 
praeities laikus. Tada gi buvo žmonių, ku
rie ir gražiai ir gerai pasiklojo, bet be
miegodami per ilgai susiteršė patys save ir 
net mūsų visų gimtąją šalį suteršė. Tai dau
giau ar mažiau liečia ir prietelių Liobę, ku
ris turėtų gerai atsiminti savo parašytuo
sius atsiminimus. Dabar jis ir vėl lenda 
su savo trigrašiu ten, kur reiškiasi švieses
nės asmenybės, kalba dėl senatvės, dėl prie
žiūros ligoje, dėl palikimų ir visokių kito
kių nepriteklių, su kuriais senelis pats jau 
nebegali susitvarkyti ir miręs savo sutau
pą negali nusinešti į aną pasaulį.

Laiško rašytojas J. D. rašo maždaug taip 
pat, kaip ir jie, tik be patarlės, o su trigra
šiu. Jis visiškai pamiršta, kad mūsų šioje 
paslaptingoje saloje esama ne 15, o 500 ar 
daugiau. Vien tik rūpintis savais marški
niais ir steigti sau ubagyną nėra visuome
ninis reikalas.

Girdėjau anglų pensininkus kalbant, kad 
parlamente jau svarstomas klausimas ang
lus senelius žiemos sezono metu bent 4-5 
mėnesiams perkelti į Ispaniją, Šveicariją 
ir į kitą 'kurį nors šiltą kraštą, tik, žinoma, 
ne į Ugnies žemę.

Be to, man žinomas Coventryje keleto 
blokų kelių 'aukštų hostelis, naujai pasta
tytas miesto savivaldybės, į kurį priimami 
pensininkai. Kai nesuisiranda pensininkų, 
priimami ir ne pensininkai. Anksčiau jie 
mokėdavo 2 svarus savaitei, dabar neži
nau. Ten jie patys gaminasi valgyti, gyvena 
vienutėse po 25 perskyrime. Yra virtuvės, 
vonios, tualetai, o valytojos pakloja jiems 
lovas, ir patarlė „Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi“ visiškai atpuola. Manyčiau, kad 
manedžeris pateptas perleistų vieną kitą 

! patalpą ir lietuviams seneliams. Tada at- 
pultų visas reikalas DBLS valdybai ir gal 
bent Coventrio skyriui.

Kandidatas į pensiją M. Zarinskas

DEŠIMT PASKAITŲ NACIONALINĖS 
POLITIKOS KLAUSIMAIS

Ruošiantis Sov. Sąjungos įsikūrimo pen
kiasdešimtmetį minėti, Kauno Politechni
kos instituto partijos istorijos ir mokslinio 
komunizmo katedros vedėja doc. E. Rudze
vičienė buvo išvykusi į Jonavą, Prienus, 
Pakruojų ir paskaitė apie dešimt paskaitų 
lenininės nacionalinės politikos klausimais.

TAURĖS IR TAURELĖS

Buvo patvirtinta „Aleksoto“ stiklo fab
riko pristatyti 4 .pavyzdžiai taurių ir tau
relių.

Dabar pagal tuos pavyzdžius bus pradėta 
masiškai gaminti.

Numatyta šiemet pagaminti 20 tūkst. 
taurių mineraliniam vandeniui ir 60 tūkst. 
įvairių taurelių.

MOLDAVAI UNIVERSITETE

Moldavijos mokslininkų delegacija susi
pažino su Vilniaus universitetu.

Universiteto rektorius prof. dr. J. Kubi
lius supažindino svečius su universiteto is
terija, svečiai susitiko su dėstytojais, lan
kėsi laboratorijoje ir bibliotekoje.

SAVIVEIKLININKAI N. AKMENĖJE

Naujosios Akmenės cemento gamyklos 
kultūros rūmų kolektyvas, vadovaujamas 
S. Niūniavaitės, yra paruošęs scenai J. Gru
šo „Nenuoramą žmoną“ ir J. Aleksandrovo 
operetę „Vestuvės Malinovkoje“.

To kolektyvo vaidinta E. Voinič „Gylys“ 
P. Metime „Dangus ir pragaras“, A. Gri
ciaus „Sėja ir piūtis“, K. čapeko „Motina“, 
H. Ibseno „Heda Gabler“ ir kita.

Dabar parodytas scenoje K. Binkio „At
žalynas“.

GERIAUSI MIŠKO KIRTĖJAI

Jau antri metai iš eilės miško, popieriaus 
ir medžio pramonės darbininkų profesinė 
sąjunga geriausios Sov. Sąjungoje miška
kirčių brigados vardą suteikia Trakų miš
ko pramonės ūkio miškakirčių brigadai.

Geriausio vairuotojo vardas suteiktas 
Tauragės bandomojo miško pramonės ūkio 
vairuotojui Konstantinui Bažanovui, kuris 
jau dvidešimt metų tarnauja miškų ūkyje 
ir praeitais metais yra išvežęs 10,3 tūkst. 
kietmetrių medienos.

NEPALYGINAMI LYGINIMAI

Naujausiame (1972 m. kovo mėn.) po
grindinio sovietinio laikraščio „Bėgamųjų 
įvykių kronikos“ numeryje, be kita ko, iš
spausdintas sovietinis politinių kalinių 
laiškas Danijos komunistų partijai.

Naudodamiesi sovietinės spaudos prane
šimais, laiško autoriai lygina kai kuriuos 
savo gyvenimo įvykius su sovietinės spau
dos iškeliamaisiais kituose kraštuose.

Štai Izvestija, sako, rašė, kad Atėnuose 
buvo teisiami 25 graikai. 19 jų išteisinta, 
o kiti, kurie turėjo 'pogrindinės spaudos — 
laikraščių ir atsišaukimų, buvo nuteisti nuo 
trejų metų iki 10 ir pusės mėnesio kalėti. 
O mes, sakoma laiške, už tokius dalykus 
paprastai esame 'baudžiami nuo penkerių 
iki septynerių metų griežto režimo kalėji
mu, o kartais prie to dar pridedama iki 
penkerių metų tremties.

Sovietiniai laikraščiai skelbė, kad Kali
fornijoje įkalinamoji negrė Angela Davis 
vienam lankytojui įteikė Sovietiniam mo
terų komitetui 'adresuotą laišką. O mes, sa
koma, vizitų metu negalime niekam įduoti 
net jokio asmeninio laiško.

Sovietiniai laikraščiai pranešė, kad tos 
pat Angelos Davis lovoje buvo užtikta pe
lė. O mūsų barakuose, sakoma, pelės yra 
kasdieninis reiškinys, ir centrinės ligoninės 
skyriuose tiesiog viešpatauja žiurkės.

Sovietiniai laikraščiai su pasipiktinimu 
paskelbė, kad JAV buvo nušautas norėjęs 
pabėgti Jacksonas. Mes, sakoma, sovietiniai 
komunistai — politiniai kaliniai, smerkia
me tai. Bet Mordovijos koncentracijas sto
vyklose daug kalinių buvo nušauta iš sar
gybinių bokštų ir ne tiktai norėjusių pa
bėgti.

NAUJAS MALIARIJOS ŠALTINIS

Praėjusiais metais JAV maliarija apsi
krėtė daugybė žmonių. Pagrindiniai malia
rijos per nešė j ai Amerikoje anksčiau buvo 
moskitai, tačiau ilgametėmis mokslininkų 
pastangomis juos pavyko likviduoti.

Ligų kontrolės institute Atlantoje dr. M. 
Šulcas išaiškino, kad dabar žmonės malia
rija apsikrečia ne nuo moskitų, o nuo... in
jekcijų. Sugrįžę iš Pietryčių Azijos, JAV 
kareiviai vartoja heroiną ir, leisdami vie
ni kitiems narkotiką nedezinfekuotais 
švirkštais, apsikrečia maliarija. Kaliforni
joje užregistruoti 38 maliarijos protrūkiai. 
Ištyrus paaiškėjo, kad visais atvejais ma
liarijos šaltiniai buvo narkomanai.

JAV medikai įspėja, 'kad reikia saugotis 
maliarijos epidemijos, nes Pietryčių Azijo
je užregistruota 4000 sergančių maliarija 
JAV kareivių, o Jungtinėse Valstijose vis 
labiau plinta narkomanija.

(Mokslas ir Gyvenimas)

„Šita broga ne mano, nes aš ją su visu 
kubilu radau ant kelio ir parsinešiau na
mo“.

(Iš degtindario pasiaiškinimo)
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KLUBŲ DĖMESIUI

„E. L.“ jau buvo skelbta, kad kas norėtų, 
galėtų įdėti savo skelbimus į Londone ruo
šiamojo „Grandinėlės“ koncerto programą. 
Keletas tekstų jau gauta.

Kurie dar norėtų pasinaudoti šia proga, 
prašome paskubėti — laikas baigiasi lie
pos 1 d.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo ar dar pri
sidės prie šios ruošiamos lietuviškos pro
gramos.

NIDA

LAUKIAMA PARAMOS JAUNLMUI
Jaunimo kongresas jau čia pat pat. Mū

sų Didžiosios Eiritanijos atstovai rengiasi 
jam, kad galėtų tinkamai atlikti savo parei
gas.

Mūsų, senesniųjų, pareiga būtų paremti 
savo atstovus materialiai — prisidėti prie 
jų kelionės išlaidų padengimo.

Kongreso finansų komitetas iš kongreso 
reikalui JAV ir Kanados lietuviuose vyk
domojo vajaus prižadėjo mūsų atstovams 
padengti tik pusę kelionės išlaidų. Kita pu
sė turi būti sudaryta čia, D. Britanijoje.

Tad atlikime savo pareigą — prisidėki
me, paremkime. Neprašome didelių aukų, 
ibet jeigu visi prisidėtų ir duotų bent po vie
ną svarą, lengvai sudarysime tuos reika
lingus 400 svarų.

Kviečiu visus ateiti į talką ir savo para
mą siųsti Kelionės Fondo kasininkui: kun. 
K. A. Matulaitis, MIC, 21 The Oval, London 
E 2 9DT.

Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į tas 
kolonijas, iš kurių yra kongreso atstovai, 
nes jie ten bus lietuviškos bendruomenės 
ateities vadovai.

Kongreso atstovai yra: Nijolė Kutkutė, 
Aleksas Navackas, Aras Gasiūnas, Jonas 
Padvolskis, Andrius Juras, Petras Petkevi
čius, Rimvydas Pilkauskas ir Vanda Gal- 
buogytė.

S. Kasparas,
Bendruomenės Krašto Valdybos 

Pirmininkas

MJ1N DONAS
BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“ 

KONCERTĄ
Rugpjūčio 5 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 

Londone, Commonwealth Instituto salėje 
(Kensington High St., London, W 8) bus iš 
Cleveland© (JAV) atvykstančios „Grandi
nėlės“ koncertas.

Į jį jau platinami bilietai, kurių kainos 
yra 1,50, 1,20, 1,00 ir 0,75 svarų.

Bilietai gaunami Lietuvių Namuose, Bal
tic Stores ir pas S. Kasparą.

SUSITIKIMAS SU ALG. LANDSBERGIU

Susitikimas su iš JAV atvažiuojančiu ra
šytoju Algirdu Landsbergiu, kaip jau esa
me skelbę, Londono Lietuvių Namuose bus 
birželio 30 d., penktadienį, 8 vai. vakare.

KAS BUS PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS 
DIENOMIS?

Pavergtųjų Savaitė šiais metais yra bir
želio 25 d. — liepos 2 d.

Londone ta proga birželio 25 d., sekma
dienį, 15.30 vai., bus pamaldos All Souls 
bažnyčioje (Langham Place, London Wl). 
Po pamaldų žygiuojama prie paminklo ne
žinomajam kariui (Cenotaph) į Whitehall.

Birželio 26 d., pirmadienį, British Lea
gue for European Freedom atstovai įteiks 
Užsienio reikalų ministerijai dokumentus 
tokia tema: „50 metų vadinamajai SSSR“.

Birželio 27 d., antradienį, 12 vai., spau
dos konferencija St. Bride's Church Hall, 
Fleet St., London EC4, 20-21.30 vai. pri
ėmimas St. Stevens klube, Queen Ann's 
Gate.

Birželio 28 d., trečiadienį, 20.30 vai., Bal
tų ruošiamasis priėmimas Estų Namuose. 
18 Chepstow Villas, London W11.

Birželio 29 d., ketvirtadienį, 20 vai., vie
šas mitingas Westminster Cathedral Hall.

Birželio 30 d., 19.30 vai., priėmimas uk
rainiečių socialiniame centre — 154 Hol
land Park Avenue, London Wil.

PRAŠOM GRĄŽINTI AUKŲ LAPUS
Buvo (išsiuntinėti aukų lapai rinkti au

koms paremti atstovų kelionei į Jaunimo 
Kongresą.

Dabar jau prašom juos kuo greičiau grą-

Turime parduoti neant
spauduotų pašto ženklų, 
medalių, monetų, knygų ir 
žurnalų, viskas iš anų lai
kų prieš 1941 metus. 

L. GOLDBERGS 
NUMISMATIC 

The Baltic and Russian Coins

BELGIELEI 50, 2000 ANTWERPEN, BELGIE Tel. 30 26 66

žinti, nes jie reikalingi atskaitomybei su
tvarkyt. Tuščius, jei kas nors nieko nebū
tų surinkęs, taip pat prašom grąžinti.

Viskas grąžintina kelionės Fondo kasi
ninkui kun. dr. K. A. Matulaičiui, MIC, 21, 
The Oval, London, E2 9DT.

KUN. J. SAKEVIČIUS Į JAV
Birželio 15 d. Londono Lietuvių bažny

čios rektorius kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
išvyko į Chicagą, kiur praleis apie 5 savai
tes. Yra pasiryžęs dalyvauti kaip svečias 
Jaunimo kongreso atidaryme ir IV-toje 
Tautinių šokių šventėje.

LIET. SODYBA
MIRĖ K. SRUOGA

Birželio 15 d. mirė Lietuvių Sodybos gy
ventojas K. Sruoga.

CORBY
ARBATĖLĖ PENSININKAMS

DBLS Ketteringo-Corbio skyrius ruošia 
savo skyriaus pensininkams joninių-petri- 
niių proga arbatėlę birželio 24 d., 7 vai. va
karo, A. Navicko namuose, 28 Stephenson 
Way, Corby.

Jie yra nusipelnę mūsų pagarbos, nes yra 
ilgus metus išbuvę skyriaus nariais ir val
dybos nariais. Jie rėmė visas organizacijas, 
kiek jų sąlygos leido, o šiandieną jiau suse
no, jų ekonominės sąlygos pasikeitė — 
jiems tenka rūpintis tik pačiais savim. Pa
gerbkime juos, ir skyriaus narius ir rėmė
jus prašom prisidėti, prie ruošiamos arba
tėlės. Lauksime.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
„ŽIVILĖS“ IR „MAIRONIO“ SUKAKTIS

Birželio 24 d., šeštadienį, skautų „Živilės“ 
ir „Maironio“ draugovės švenčia savo 10 
metų sukaktį. Sueiga įvyks Manchesterio 
Lietuvių Klubo salėje. Pradžia 6 vai. p. p.

Bus iškilminga sueiga, įžodžiai ir viene
tų pasirodymai.

Seses ir brolius ir visą lietuviškąją vi
suomenę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

„Živilės“ ir „Maironio“ Draugininkai

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 
UŽBAIGAI

Pavergtųjų Tautų savaitės užbaigai lie
pos 2 d., sekmadienį, 5 vai., ukrainiečių sa
lėje, 31, Smedley Lane, Manchester 8, ren
gi amas tautybių mitingas.

Pagrindinę kalbą pasakys Mr. Leigh, pa- 
baltiečių vardu kalbės estų ir latvių atsto
vai.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius su 
draugais anglais kviečiame gausiai daly
vauti.

Pavergtųjų Tautų Komitetas
P. S. Po oficialiosios dalies ten pat klubas 
rengia šokius.

PADĖKA

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio Sky
riaus Valdybai ir kitiems nariams bei p. 
A. Kublinskui ir Z. žebeliui, mane parėmu- 
siems pinigais, kai dėl nelaimingo atsitiki
mo darbe 10 savaičių nedirbau.

Nuoširdžiai visiems tariu karišką ačiū.
Skyr. pirm. K. Murauskas

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 24 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių vakarą.

Susirinkusius linksmins ir šokiams gros 
iki 1 vai. ryto E. Dragūno vadovaujamas 
„Avon“ orkestras, baras su įvairiais gėri
mais ir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais bei pažįstamais maloniai pra
šome gausiai atsilankyti ir praleisti links
mai laiką. Pradžia 7 vai. vak.

Tad iki malonaus pasimatymo Coventry.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
IŠVEŽTŲJŲ — SUKILIMO MINĖJIMAS

Birželio 24 d„ šeštadienį, 7 vai. v., Vyties 
klubo salėje, 5, Oak Vilias, įvyks žiauriųjų

EUROPOS LIETUVIS

trėmimų ir ryžtingo sukilimo minėjimas. 
Rašytojo R. Spalio-Giedraičio paskaita. 
Maloniai kviečiame ir jaučiame pareigą 

priminti, kad vietos ir apylinkės lietuviai 
turėtų šiame paminėjime dalyvauti, tuo la
biau, kad ir šiandien mūsų broliai tėvynėje 
ryžtasi, sukyla ir aukojasi net susideginti 
liepsnose, reikalaudami laisvės Lietuvai.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Pavergtųjų Tautų savaitė prasidės ben

dromis pamaldomis miesto katedroje birže
lio 25 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p. Po pa
maldų eisena per miestą nuo katedros prie 
žuvusių karių paminklo, kur bus padėtas 
pavergtųjų Tautų Komiteto narių atneštas 
vainikas.

Savaitė baigiama Pavergtųjų Taut vi Ko
miteto rengiamuoju koncertu liepos 2 d., 
sekmadienį, 5 vai- p. p., ukrainiečių salėje, 
13 Claremont, Morley St., Bradford.

Prašomi mūsų tautiečiai ko gausiausiai1 
dalyvauti šiuose renginiuose.

Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
JONINĖS

Nottinghamo L. A. S. Skyriaus Valdyba 
birželio 24 d. savo Klube „Napoleon" rengia 

JONINES.
Bus pagerbti taip pat Petrai ir Antanai.
Vyrai už dalyvavimą moka 1 svarą, mo

terys 50 p.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

L. A. S. SUSIRINKIMAS
Nottinghamo L. A. S. Skyriaus Valdyba 

liepos 1 d. savo Klube „Napoleon“ šaukia 
savo narių

VISUOTINI SUSIRINKIMĄ.
Bus renkama nauja Valdyba ir Revizijos 

Komisija ir svarstomi visi bėgamieji rei
kalai.

Nariai prašomi aktyviai dalyvauti. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

TRADICINIS VAKARAS

Birželio 24 d., 6 vai. p. p„ šeštadienį, 
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
Ukrainiečių Klubo salėje, 30 Bentinck Rd„ 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą su gera 
muzika, pasilinksminimu ir šokiais visiems.

Įskaitant kalakutą, kepsnius ir stipres
nius užsdgardžiavdmus, kaina vyrams 1.50 
sv„ moterims 1 svaras.

Kviečiami vietos ir tolimų apylinkių lie
tuviai registruotis jau dabar pas pirminin
kę V. Montvilaitę — 115 Bukland Court, 
11th Floor, Norton St., Nottingham.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

ŠKOTIJA
VYSK. A. DEKSNIO VIZITAS ŠKOTIJOJ

Škotijos lietuviai' čia sulaukė pirmą kar
tą apsilankant Jo Ekscelencijos vyskupo 
Antano Deksnio gegužės 28 d. Jis dalyvavo 
tradicinėj Škotijos lietuvių šventėj Carfino 
grotoje, atnašavo šv. mišias, pasakė pa
mokslą ir dalyvavo grotos procesijoj su 
prel. J. Gutausku ir kun. Andružiu.

Salėje buvo bendras pobūvis su vyskupu. 
Čia pirmą kartą išgirdome mūsų ganytojo 
tiesų ir nuoširdų žodį. Jis kalbėjo apie mū
sų tėvynės sunkų likimą ir jos laisvės var
žymą, vykdomą Okupanto ruso. Priminė už
sienyje gyvenančių lietuvių pareigas — ne
užmiršti savo krašto ir išlaikyti dorą lietu
vio vardą.

Jo atvira ir nuoširdi kalba ilgai išliks čia 
mums atmintyje.

Mišių metu ir procesijoje čia giedojo abu 
lietuvių chorai.

Salėje šį kartą gražiai padainavo jaunų
jų chorelis, išmokytas P. Dzidoliko.

Birželio 3 d. Jo Ekscelencija atsilankė 
Bellshill Lietuvių Institute į šv. Cecilijos 
choro surengtąjį jam pagerbti pobūvį. Čia 
mūsų ganytojas pasidžiaugė, kad Škotijos 
lietuviai myli dainą dr giesmę. Dėkojo cho
ro vadovui Pr. Dzidolikui dr visam chorui 
už pasiaukojimą šiam 'kilniam darbui.

Sekmadienį, birželio 4 d., Mossend bažny
čioje buvo vyskupo A. Deksnio iškilmingos 
mišios. Jam asistavo mūsų gerb. prel. J. 
Gutauskas ir kun. J. Andružis. Dalyvavo 
Motherwell vysk. F. Thomson ir vietos kle
bonas kan. Douglas.

Šv. Ceciljos choras grąžai sugiedojo nau
jas keturių balsų lietuviškas mišias.

Po to Motherwell viešbutyje Šv. Kazi
miero Draugija surengė iškilmingus pietus 
Jo Ekscelencijai pagerbti, ir čia į juos su
sirinko lietuvių iš visų Škotijos vietovių. Po 
pietų susirinkus visiems į patogią svetainę, 
prel. J. Gutauskas sveikino ir dėkojo mū
sų ganytojui už atsilankymą Škotijoj pas 
mus, pabrėždamas sunkias jo pareigas ir jo 
svarbų paties šv. Tėvo uždėtą jam darbą 
vyskupo vardu.

Šv. Kazimiero Draugijos vardu sveikino 
pirm. S. Gabalis, pabrėždamas, kad šįmet 
jau 75 metai, kai lietuviai turi savo kunigą 
ir laikosi katalikų tikėjimo ir lietuviškų 
tradicijų šiame krašte.

Liet. Kat. Moterų Draugijos vardu svei
kino M. Tamošaitytė, Glasgovo lietuvių var
du J. Mickevičius.

Gražų sveikinimo ir padėkos žodį tarė 
Joana Sarafinaitė, įteikdama Jo Ekscelen
cijai dovaną Škotijos lietuvių vardu.

Mūsų ganytojas savo kalboje pasakė, kad

Suvažiuoti Lietuvių Sodybon per Sekmi
nes, arba, kaip dabar čia vadinama, „Spring 
Holiday“, jau yra sena tradicija. Tuo lai
ku Sodyba virsta tikru Lietuvos kampeliu 
čia, Anglijoje.

Aprašydamas pernykštį tą tradicinį są
skrydį, be kita ko, buvau užsiminęs, kad 
naujiesiems šeimininkams tai lyg egzami
nas parodyti savo sugebėjimus ir Sodybą iš
laikyti lietuvišką, šiemet suvažiavusieji jau 
galėjo susidaryti aiškią savo nuomonę, ar 
tas egzaminas išlaikytas.

Šiemet šis didysis sąskrydis sutapo ir su 
DBLS 25 metų jubiliejine sukaktim. Suva
žiavo taip pat daug lietuvių ir kitataučių, 
nors jau buvo galima pastebėti retėjimą ir 
kad blėsta entuziazmas. Šiais metais ir eks
kursijų atvyko žymiai mažiau — tik iš Der
bio, Bradfordo, Coventrio ir Londono. Ži
noma, lengvų mašinėlių vis daugėja. Bet 
apskritai vistiek pastebimas tautiečių nu
byrėjimas.

Vienas gražiausių Sodybos papuošalų šie
met buvo naujai pastatytieji didieji var
tai prie Sodybos įvažiavimo. Tai tikrai, sim
boliški dr didingi vartai su užrašu „Lietu
vių Sodyba, Headley Park Club“. Tai Sody
bą daro didingesnę ir kažkaip daugiau vi
liojančią. Nors tas vienas užrašas skelbia, 
kad čia yra mūsų žemės kampelis.

Palapinių miestas šiemet taip pat buvo 
didokas, gal kiek didesnis negu praeitais 
metais, kas rodytų, kad vis daugiau lietu
vių ima pamėgti gamtoje praleisti šventes.

šeštadienį popiet atvykę, jau radome 
Bradfordą gražiai įsitaisiusį. Jie iš toliau
siai, atvyko patys pirmieji. Labai gaila, kad 
šiemet į Sodybą neatvyko Nottinghamas, 
su 'kuriuo mes tiek metų lenktyniaudavome.

Po ilgesnės kelionės ir apsiniaukusio oro 
čia buvo tikrai malonu, nes saulutė švietė, 
lyg suprasdama mūsų nuotaiką. Skubiai 
užėmę numatytuosius nakvynės postus pa
lapinėse ir namuose, pradėjom dairytis.

Pastebime, kad patraukliai sutvarkytas 
ir nudažytas pats Sodybos pastatas iš lau
ko pusės. Žuvautojams gera naujiena, kad 
ežerėlis puikiai išvalytas, sutvarkytas ir ja
me prileista žuvies, dėl to ir pulkininkas 
šiemet galės kokią žuvelę sugauti.

Žinoma, galima būtų norėti, kad gražu
sis plaukiojimo baseinas bent sąskrydžio 
metu būtų švarus ir pilnas vandens, ne 
purvinas, stiklų ir šiukšlių primėtytas. Per
sirengimo būdelės išlaužytos ir apleistas.

Kitas dalykas tai stiebas lietuviškai vė
liavai. Graudu matyti ją plevėsuojančią 
ant supuvusio stiebo. Vienas tautietis net 
su ašaromis akyse skundėsi, kad argi, sako, 
mes tiek tik tevertiname savo vėliavą. Be 
to, gal gražiausia būtų, jeigu mūsų trispal
vė būtų iškeliama jau nuo šeštadienio ry
to.

Vienur kitur buvo pastebimas reikalin
gumas rankų ir darbo, nors apskritai Sody
bos vaizdas atrodo visai tvarkingas. Daržai 
žaliuoja, ir, atrodo, šviežių daržovių ir šie
met netrūks.

Be to, aš Sodybos rajone pasigedau lie
tuviškų rodyklių, kambariuose tvarkaraš
čių. Viskas matyti tik anglų kalba. Mūsų 
tautiečiai iš provincijos yra labai sentimen
talūs ir norėtų užrašus matyti abiem kalbo
mis. Tai ir pačią Sodybą padarytų jaukes
nę, keltų jausmą, kad esi savame kampely
je.

Visų pamėgtoji „Žalioji girelė“ ir šiemet 
atliko savo pareigą ir energingai, šimtapro- 
centiškai tenkino atsigaivinti puolančius 
tautiečius. Čia ir šiemet buvo linksmiausias 
kampelis visoje Sodyboje. Tai vis Jurų pa
stangos. Jie, talkininkų padedami, nenuils- 
dami stengėsi visiems troškulį numalšinti 
ir visus patenkinti. Čia visi įsigyjame tra
diciškų riestainių ir kitų skanėstų, čia iš

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAME — birželio 25 d., 11 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — birželio 25 d., 12.30 v„ 
St. Patrie's bažn.

BIRMINGHAME — birželio 25 d., 11 vai., 
Park Rd., Moseley. Minima Lietuvos 
Gedulo diena.

NOTTINGHAME — birželio 29 d. šv., Pet
ro ir Pauliaus šventėje, 8 vai. vakare, 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — liepos 2 d„ 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square. Minima Lietuvos Gedulo die
na.

NOTTINGHAME — liepos 2 d., 11.15 vai.. 
Liet. Židinyje.

jis per trumpą laiką pamatęs, jog lietuviai 
Škotijoj yra giliai įleidę šaknis, jau kelios 
kartos, o šneka ir dainuoja sava kalba. Tai 
mūsų tėvų ir senelių dėka, kurie čia atvy
ko prieš daugel meti) ir neapleido savo kal
bos ir dainų. Jis širdingai dėkojo mūsų 
gerb. prel. J. Gutauskui už jo tautinį ir 
dvasinį darbą lietuviams čia, per tuos jo il
gus metus Škotijoj.

Čia vėl gražiai dainų programą išpildė 
abu chorai, o pabaigoje visi traukė „Sėjau 
rūtą“, nes iškilmės buvo Škotijos lietuvių...

Mes per trumpą laiką savo ganytoją čia 
pažinome, kaip tikrą, tiesų dr nuoširdų lie
tuvį, (kuris supranta mūsų gyvenimą, ir 
jam svarbu mūsų vienybė, doras lietuvio 
vardas ir mūsų tėvynės likimas.

Iš širdies linkime mūsų ganytojui sveika
tos ir Dievo palaimos.

A. Jovaras

Nr. 25 (1215)

LIETUVOS KAMPELYJE
ryto ir Skani kavutė su „pagerinimu“ duo
dama, kad galėtume atgaivinta išskalautas 
gerkles ir pilvus. Iš tikrųjų be „Žaliosios 
girelės“ nebūtų toks gyvas tautiečių susi
būrimas, nes tik čia per naktį būna nuver
čiamos ir vėl išrenkamos įvairios „val
džios“, o labiausiai tai mėginami balsai.

šeštadienio vakare salėje vyko šokiai, 
grojant gerai „Group Scene 111“ kapelai. 
Šokių metu veikė puiki loterija.

Sekmadienio rytas sušvito skaisčia saulu
te. nors neilgai mes ja tesidžiaugėme, nes 
neužilgo užslinko tamsūs debesys ir pradė
jo lynoti, be to. pūtė šaltokas vėjas. Buvo 
matyti, kad ši diena nesuderins su mūsų 
šventiška nuotaika. Blogiausia, žinoma, bu
vo šeimoms su mažais vaikučiais, kurie tu
rėjo pasitenkinti žaidimais palapinėse.

Atvykus Londono ekskursijai ir kitiems 
arčiau gyvenantiems tautiečiams, aikštelėje 
prie namo buvo laikomos lietuviškos pamal
dos. Jas laikė svečias prelatas Jonas Bu
laitis, dabar kaip tik važiuojąs dirbti į Ke
niją. Mišios buvo atnašaujamos' lietuvių 
kankinių intencija. Pamokslą pasakė kun. 
Jonas Sakevičius. MIC.

Po pamaldų ryšium su DBLS 25 metų ju
biliejum žodį tarė DBLS pirm. J. Alkis. Pa
grindinę kalbą pasakė DBLS steigėjas, pir
masis jos pirmininkas, jos garbės narys P. 
B. VaikaJa.

Po šių kalbų DBLS pirm. J. Alkis pa
kvietė ilgametį veikėją ir DBLS garbės na
rį P. Bulaitį atidengti lietuvišką įrašą kry
žiuje, kuris simbolizuotų 25 metų lietuviš
ko gyvenimo sukaktį. P. Bulaitis ta proga 
taip pat tarė žodį ir atidengė lietuvišką vė
liavą, po kuria buvo lentelė su užrašu „Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos dvi- 
dešimtpenkmečiui prisiminti, 1972 m. gegu
žės 28 d.“ Užrašas yra lietuvių ir anglų kal
bomis.

Pamaldose dr pagerbime taip pat dalyva
vo buvusieji DBLS pirmininkai P. B. Var- 
kala, S. Nenortas, J. Vilčinskas, kiti aukšti 
svečiai ir visuomenė.

Po pietų Londono „Grandis“ salėje turė
jo pasirodymą. Pasirodymu pasigrožėti su
sirinko pilnutėlė salė žmonių. „Grandis“ iš
pildė net 9 dainas ir 3 šokius. Publika karš
tais plojimais reikalavo vis daugiau dainų 
kartoti. Tikrai šis vienetas yra jau pasie
kęs reprezentacinio lygiio, tik gaila, kad 
jis negali mus reprezentuoti Jaunimo Kon
grese Amerikoje. Kas dar nėra šios grupės 
matęs ir girdėjęs, patartina tai padaryti. 
„Grandies“ vadovas Vincas O'Brien tikrai 
yra gabus ir sumanus vadovas, tokio me
niško lygio per trumpą laiką daug pasie
kęs.

„Grandis“ išpildė 'šias lietuviškas dainas: 
„Ant kalno rugiai“, „Grįšim, grįšim“, „Avi
ža prašė“, „Už Raseinių“, „Pilki keleliai“, 
„Peisažas“ (duetas, akompanuojant V. 
O'Brien), „Ko liūdi, putinėli“, „O, Lietuva, 
motinėle“ ir „Ramunėlė“. Pašoko ji „šus- 
tą“, „Kubilą“ ir „Kalvelį“.

Ypač paskutiniosios dvi dainos buvo la
bai puikiai išpildytos, kas gerokai sujaudi
no klausytojus.

Po programos aikštelėje skautai surengė 
turtingą loteriją, kurią tautiečiai mielai pa
rėmė. Loterija paremta ir aukomis. Ją ren
gė, tvarkė ir pravedė J. Traškienė, G. 
O'Brien, J. Maslauskas ir Damoševičius.

Be to, sekmadienį, pagal seną tradiciją, 
lietuviško žodžio, lietuviškų dirbinių ir lie
tuviškos muzikos skleidėja ir platintoja B. 
Daunorienė turėjo tų dalykų parodėlę, kur 
norintieji galėjo įsigyti tų lietuviškų daly
kų.

Vakare salėje vyko šokiai prie plokštelių 
muzikos.

Labai gaila, kad vis daugiau ir daugiau 
kas metai atsiranda jaunuolių, kurie užsi
ima chuliganizmu ir išdaigomis. Tie neklau
žados pridaro žalos tiek pačiai Sodybai ir 
jos šeimininkams, tiek ir atvykusiems tau
tiečiams. Naktimis pasitaiko vagysčių ir 
chuliganiškumo reiškinių. Tas reikalas vi
sai rimtai svarstytinas ir tvarkytinas.

Pirmadienio rytą jau pradėjo žmonės re
tėti. Palapinių miestas sumažėja, lengvų 
mašinėlių jau daug mažiau. Pradėjom ir 
mes, derbiškiai, pamažu rengtis kelionėn.

Z. Juro apdovanoti riestainiais ir kito
kiais skanėstais, užpylę paskutiniais stik
leliais savo karštus gomurius, pradėjome 
atsisveikinti mielus šeimininkus, draugus ir 
pažįstamus. Labai gaila palikti šį malonų 
lietuvišką kampelį, bet turime skubėti, ke
lionė ilga.

Sudie, mieloji Sodyba, sudie, gerieji jos 
saugotojai, ir iki malonaus pasimatymo va
sarą skautiškosios stovyklos metu.

J. Levinskas

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU
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