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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
(apie M. K. Čiurlionį)

Jau trečia savaitė, kaip neįstengiu suval
dyti savo džiaugsimo ir todėl jaučiu parei
gą pasidalyti juo su man visuomet mielais 
lietuviais.

Štai atskleidžiu tairptautiškai labai gerai 
žinomą amerikonišką žurnalą „Time“. Ja
me randu straiipsnį meno reikalu. Jo įžan
ginė eilutė skamba taip:

„Kas buvo pirmas abstraktinis dailinin
kas? Yra keli pretenduojantieji nuo Pica- 
bia iki mažai žinomo lietuvio Čiurlionio“.

Čia pat tuojau žiūriu į savo menką kny
gų rinkinį meno reikalais ir griebiu „Mo
dernaus meno žodyną“ anglų kalba, išleis
tą 1964 metais. Labai ilgame straipsnyje 
apie abstraktinį meną randu tokią eilutę:

„Dauguma abstraktinio meno pionierių 
yra rusų kilmės, ir tikrasis jų visų pionie
rius yra lietuvis Čiurlionis 1906-1907 me
tais“.

O dabar pasakykite ir paaiškinkite man, 
jeigu sugebėtumėt, kaip galima nesidžiaug
ti, perskaičius anas eilutes?! Kaip gali ne
sidžiaugti tas lietuvis, kuris supranta ir yra 
giliai įsisąmoninęs, kad kultūra (ne politi
ka) yra vienintelė tautos gyvasties versmė 
ir šaltinis; kad kultūra (o ne politika) yra 
vienintelis puošnus tautos rūbas, kurį dė
vėdama lietuvių tauta visų pasaulio tautų 
tarpe bus lygi ir pagerbta; kultūra (ne po
litika) pagimdo tautą ir ją išlaiko. Ir dabar 
pasakykite dar kartą, kaip galima nesi
džiaugti man ir Tau, lietuvi, matant Čiur
lionį įžengiantį į tarptautinę meno šventyk
lą!

Mano širdis sustojo įplakusi, kad galėčiau 
aiškiai girdėti Čiurlionio žingsnius didingoj 
šventyklos tylumoj.

**♦
Dabar, džiaugsmui kiek atslūgus, pradė

kime susimąstyti. Visų pirma su didžiu ap
gailestavimu reikia konstatuoti faktą, kad 
anais Lietuvos nepriklausomybės laikais 
mūsų žinomi valstybei ir visuomenei va
dovaujantieji 'buvo politikos tiek apnikti, 
jog tautinės kultūros reikalais, čia turiu 
galvoje visų pirma meną, palyginti nedaug 
ir tesirūpino. Patys gi kultūros kūrėjai (ta
pytojai, skulptoriai, muzikai, rašytojai, poe
tai, teatro menininkai) dirbo nepaprastai 
daug ir entuziastingai, bet turėjo verstis

PAŠA UL YJE
— Italijos konstitucinis teismas panaiki

no Musolinio laikų (1934 m.) įstatymą, ku
ris draudė laikraščių personalui dirbti sek
madieniais ir ruoštis pirmadienį išleisti 
laikraštį (tai prieštarauja konstituciniam 
spaudos laisvės principui).

— JAV aviacijoje karininko pareigas ėju
si moteris skundžiasi, kad ji neteisingai bu
vo pakaltinta burtininkavimu ir ryšiais su 
velniu ir dėl to atleista, o atleista ji buvo 
dėl pakartotinių skundų, kad kiti pareigū
nai vagia ir pardavinėja dokumentus.

— Lenkijoje du jauni vyrai nuteisti mir
ti, nes nužudė žurnalistą ir ministerį.

— Sov. Sąjunga, išleidusi potvarkį dėl 
kovos su. girtavimu, nauju įsaku nustatė, 
kad mažiau būtų gaminama vodkos, kad 
mažiau kur ji 'būtų pardavinėjama, ir par
davinėjimo valandos sumažintos, o gami
nama (bus daugiau alaus ir vyno.

— Vokiečių policija areštavo Ulrikę 
Meinhof, teroristų grupės ideologę (kiti 
grupės vadai buvo areštuoti pastarųjų 
dviejų savaičių metu), laikytą Vokietijos 
priešu Nr. 1.

— Vatifeanan pakviestas prancūzų leidė
jas Laffontas — jį norima perkalbėti, kad 
nespausdintų neseniai mirusio kardinolo 
Tisseranto užrašų.

— JAV gen. Lavelle atleistas, nes ne
klausė savo viršininkų įsakymų ir klastojo 
dokumentus, norėdamas pats savo valia sa
varankiškai bombarduoti šiaurės Vietna
mą.

— Prancūzjia pagerbė 'buvusį savo prezi
dentą de Gaulle'į — pastatė jo gimtinėje, 
kur jis palaidotas, 147 pėdų aukščio su 
dviem kryžiavonėmis kryžių, ir prez. Pom
pidou vadovavo toms atidarymo iškilmėms.

— Italijos valdžios organai patraukė teis
mo atsakomybėn komiką Alighiero Nosche- 
sę, kuris scenoje pamėgdžiojo Jordano ka
ralių ir Irano šachą (jis pamėgdžiojo ir ki
tus didžiuosius).

— 1960 m. New Yorke (JAV) mirė 15 he
roino narkotikais nuodijęsi žmonės, o 1971 
m. — 227.

— Kenijos prez. Kenijata pareiškė, kad 
vagys nuo šiol bus siunčiami ne duonos val
gyti į kalėjimus, bet į kartuves.

— Vykdydama savo naująjį potvarkį ko
voti su girtavimu, Sov. Sąjunga, kaip rašo 
Trud, girtuoklius baus piniginėmis baudo
mis, kalėjimu, už pardavinėjimą alkoholi
nių gėrimų nepilnamečiams, už alkoholinių 
gėrimų gaminamą namie ir važinėjimą gir-

kažkaip savo jėgomis ir skurde. Taip esant, 
žinoma, ne vienas kultūros kūrėjas sukosi 
savame kuriamame užburtame rate. Mes 
gi. pašaliečiai žiūrovai, kad ir dažnai gėrė
jomės jų sukurtaisiais kūriniais, manėme, 
jog, pvz., menininkas ar poetas yra toks 
ypatingas Dievo sutvėrimas, kad jo laimei 
ir pačiai jo gyvasčiai 'buvo reikalingas tik 
juodos kavos puodukas Konrado kavinėje. 
Mes net dažnai pavydėjome, kad jis galėjo 
pasitenkinti su tiek maža, o mums visuo
met reikėjo tiek daug.

Ir kaip mes klydome!
Tik jau nedarykime tos klaidos vėl. Nie

kuomet nepavargsiu, kartodamas štai šių 
vieną mintį:

lietuvių tauta yra labai darbšti, labai ga
bi, ir jos genijus dar gyvas; duokime tik 
sąlygas jo kūrybai.
Grįžkime vėl prie Čiurlionio.

***
Kažkas, kažkur ir kažkada (jau šiais lai

kais po karo) yra įdėjęs daug sunkaus ir su
manaus darbo įvesdinti Čiurlionio kūrybai į 
tarptautinį meno pasaulį. Iš mano paduotų
jų dviejų ištraukų turėtų sekti, kad Čiur
lionis arba jau galutinai pripažįstamas 
abstraktinio meno pradininku ir kūrėju, ar
ba dar svyruojama: o gal Plcalbia, ir, pri
dursiu nuo savęs, o gal Kandinsky. Tiems 
svyruojantiems galima būtų štai ką pasaky
ti: Picabia (prancūzas) iki 1908 m. tapė 
išimtinai impresionistinius paveikslus; 
Kandinsky (rusas) tik 1910 m. pasirodė su 
savo pirmu abstraktiniu paveikslu; tuo tar
pu Čiurlionis jau 1907 m. pasirodė ne su 
vienu, bet su ištisa savo abstraktinių pa
veikslų paroda.

Dėl to, jeigu Čiurlionis yra tikras abs
traktinio meno kūrėjas-pionierius, tai mes, 
lietuviai, jokiu būdu neturėtume būti pa
tenkinti viena pripuolama eilute kuriame 
nors svetimame žurnale, o ypač svetimose 
meno enciklopedijose. Nuo čia mes priva
lome žengti toliau.

Mes privalome padėti visas pastangas, 
kad Čiurlionio meno genijus būtų aprašo
mas meno enciklopedijose ištisais gerai 
iliustruotais straipsniais, kaip kad aprašo
mi kitų meno krypčių genijai, pvz., van 
Gogh. Cezanne, Braque, Dali, Magritte ir 
t. t. Tuo būdu, įvesdinę Čiurlionį, kaip vie
ną iš pasaulinio meno istorijos kūrėjų, tu
rėtume sudaryti sąlygas, kad Čiurlionis ga
lėtų būti dėstomas meno mokyklose. Tam 
reikalui mūsų menininkai turėtų paruošti 
gerai spalvotai iliustruotą knygą apie Čiur
lionį dviem kalbom — anglų ir prancūzų (o 
gal ir ispanų pietų Amerikai); mūsų meni
ninkai turėtų ruošti įvairiom tinkamom 
progom paskaitas su gerom spalvotom pro- 
žektorinėm klišėm (jeigu tokių iš viso nėra, 
būtina susižinoti su menininkais krašte). 
Jeigu tik dar nevėlu, tai spalvotų Čiurlio
nio paveikslų klišių pagaminimo darbas tu
rėtų būti pradėtas tuojau, nes daugelio pa
veikslų spalvos jau pradėjo nublykšti ar 
nubyrėti.

Savo pačių reikalui turėtume pasirūpinti 
gerų spalvotų reprodukcijų pagaminimu. 
Jas galima būtų sėkmingai išplatinti lietu
vių tarpe emigracijoj ir krašte (jeigu tik 
gautume tinkamą priėjimą). Jeigu tai ne
padarysime, tai bijau, kad emigracijos lie
tuviuose Čiurlionis dings, tarytum niekuo
met ir nebuvęs.

Visą šį darbą, žinoma, turi ir gali at
likti tik menininkai. Jie visuomet dega di
namišku entuziazmu (bent tokiais aš juos 
pažinojau ir pažįstu), bet taip pat visuo
met jie neturi lėšų. Vis dėlto manau, kad 
jeigu susiburtų koks nors autoritetingas 
menininkų kolektyvas visiem darbam su
planuoti, tai jų vykdymui,-atsirastų ir lėšos 
ar Amerikos Lietuvių Fonde, ar visuomenė
je. ar atskirų garbingų mecenatų dėka. O 
kaip garbinga būtų būti Čiurlionio geni
jaus mecenatu!

Maironis. Krėvė. Sruoga, Petrauskas, 
Šklėrius, Rimša ir daug kitų — tai mūsų 
tautiniai genijai bei talentai, bet M. K. 
Čiurlionis savo tautiniu genijum išveda 
mus į platųjį pasaulį, jo kūryba nesustoja 
ties Lietuvos sienomis. Iki šiol M. K. Čiur
lionis yra tik vienas toks. Ačiū tam ir tiems, 
kurie įvesdino jį į aną mano minėtąją pa
saulinio meno šventyklą. Dabar beliko su
rasti joje jam tinkamą vietą. Ir štai kaip 
tik tai mes ir turime padaryti.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

tų.

Pasipriešinimo balsai
„The Sunday Telegraph“ išsispausdino 

seriją straipsnių „Rusai prieš Kremlių“, pa
rašytą šešių žurnalistų — Michael Bour-

NAUJAS „LITUANUS“

Dabar išėjusiame anglų kalba leidžiamo
jo „Lituanus“ žurnalo numeryje spausdina- 
nama ištrauka iš Lietuvoje išleistosios B. 
Dundulio knygos „Lietuvos kova dėl vals
tybinio savarankiškumo 15 amž.“, A. Zie- 
duonio apie baltiškąsias studijas. R. Sele- 
nio apie Amerikos lietuvius ir Justino Mar
cinkevičiaus dramos-poemos „Mindaugas“

„NEWSWEEK“ SKILTYSE

Birželio 26 d. pasaulyje plačiai kur sklei
džiamasis amerikiečių magazinas „News
week“ taip pat paskyrė skiltį paskutinie
siems Lietuvos įvykiams. Joje rašoma:

„Jau daugiau kaip generacija praėjo, kai 
pasaulis yra nurašęs Lietuvą. Vykstant di
džiųjų galybių žaidimams, ji 1940 m. buvo 
prisijungta Sov. Sąjungos, antrojo pasauli
nio karo metu nusiaubta Vokietijos ir į ka
ro pabaigą atsiimta Rusijos. Nuo tada Lie
tuva kartu su savo kaimynėmis Latvija ir 
Estija buvo visiškai įjungta į SSSR, ir Mas
kva dėjo visas pastangas, kad neatidėlio
jant būtų išnaikinti lietuviško nacionaliz
mo pėdsakai. Tačiau nors Kremlius išsiun
tė Sibiro tremtin tūkstančius lietuvių inte
lektualų, jam niekada nepasisekė toje ma
žoje Baltijos valstybėje užgniaužti naciona
lizmo pasireiškimą. O dabar, pagal iš Bal
tijos srities prasisunkiančius pranešimus, 
Lietuva yra apimta neramumų“.

Straipsnyje sakoma, kad visos 'bėdos bus 
prasidėjusios, kai sovietinė vyriausybė už
simojo pažaboti katalikų bažnyčią, varyda- 

! ma propagandą prieš bažnyčią, areštuoda
ma kunigus, kad be leidimo moko. Krašte 
iš 3,1 mil. gyventojų apie 80 procentų yra 
'katalikai, ir 17.000 jų pasirašytas prašymas 
dėl religinės laisvės. Esą žinių, kad Lietu
vos žydai padėję tą prašymą išgabenti.

Toliau pasakojama R. Kalantos istorija 
ir riaušės. Areštuota buvę 800 studentų. 
Šeši šimtai buvo paleisti, policija apkirpusi 
jų ilgus plaukus, o 200 kitų laukia teismo. 
Bijoma, kad Lietuvos pavyzdys nepaska
tinių kitų nerimaujančių tautybių, valdžia 
pasistengė kaip begalėdama apjuodinti de
monstrantus. Su policija grūmęsi studentai 
esą laisvosios meilės advokatai, ir pats R. 
Kalanta buvęs psichiškai nesveikas narko
tikų vartotojas.

„Bet lietuvių patriotizmo ugnį“, rašoma , 
baigiamojoje straipsnio pastraipoje, „ne
lengva užgesinti. Birželio pfadžioje'kitas , 
jaunuolis užlipo ant pastato Varėnoje, ap-1 
siliejo žibalu, uždegė degtuką ir degdamas , 
šoko mirti. Ir nors valdžia Kaune iškasė 
Romo Kalantos kūną iš ten, kur jis buvo pa
laidotas, bet ateina žinios, kad lietuviai ' 
kasdien vis dar ateina su gėlių vainikais į 
tą vietą, kur jis susidegino. „Sovietus“, 
kaip pastebėjo vienas specialistas, „lietuviš
kasis nacionalizmas visa jėga užklupo ne
pasiruošusius. Bet jie susitvarkys su juo. 
Jie neleis Lietuvai patapti antra Čekoslo
vakija“.

LIETUVIŠKI KLAUSIMAI „DZIENNIK 
POLSKI“ SKILTYSE

Birželio 8 d. Londone lenkų leidžiamasis 
dienraštis „Dziennik Polski i Dziennik Žol- 
nierza“ išsispausdino Wieslaw Wohnout di
delį straipsnį „Antroji medalio pusė” 
iliustrifotą Simo Kudirkos fotografija.

Autorius rašo iš Šveicarijos kaip tik tuo 
metu, kai prez. Nixonas baigė Maskvoje 
pasitarimus i>r užsuko dar į Ukrainą ir kai 
„Neue Zuercher Zeitung“ kaip tik parašė 
apie jo tą vizitą į Kijevą, nesiderinantį su 
ukrainiečių norais.

O paskui autorius užsimena Lietuvą, ku
rioje prez. Nixonas nesilankė, nes ir sąly
gos tokiam vizitui būtų buvusios netikusios 
— susidegino „lietuviškasis Paladi“ R. 
Kalanta, dvi dienos riaušių Kaune. Kaip 
šveicarų laikraštis iškėlęs, Kalanta norėjo 
atkreipti dėmesį į savo tėvynės tragišką pa
dėtį.

Daugiausia vietos straipsnyje Skirta Si
mui Kudirkai. Kaip tik Hamburge leidžia
masis „Spiegei“ dabar išsispausdinęs S. 
Kudirkos kalbą teisme, ir Wohnout pla
čiai ją cituoja.

LAIKAS PATIEMS APSIDAIRYTI

JAV komunistė Angela Davis buvo iš
teisinta. O britų „The Daily Express“ bir
želio 6 d. ryšium su tuo išsispausdino Ste
wart Steven straipsnį „Kaip Amerika pa
mokė Rusiją, ką iš tikrųjų reiškia laisvė“.

Straipsnyje, be kita ko, primenama, kad 
rusų vadovaujama tarptautinė kairė Davis 
bylą stengėsi panaudoti apjuodinti viskam, 
kas tik amerikietiška. O dabar esąs laikas 
parodyti, kad tie, kurie taip garsiai šaukė 
apie teisingumą, pasižiūrėtų į savo žmonių 
šauksmus „Laisvės“.

Ir ta proga primenami areštai intelektua
lų, protestai, Kauno įvykiai su šimtais, jei
gu ne tūkstančiais, areštuotųjų, Amalrikas. 
apie 200 areštuotų žydų, daugiau kaip 200 
areštuotųjų Prahoje, 'kurie platino vyriau
sybę kritikuojančius atsišaukimus, Čeko
slovakijos Inteligentų areštai, apie 200 žur
nalistų pašalinimas iš darbo ar sukišimas į

deaux, Stephen Constant, Elga Eliaser, Da
vid Floyd, John Miller ir Ronald Payne.

Birželio 4 d. išspausdintame tos serijos 
straipsnyje užsimenami ir įvykiai Lietuvo
je.

Pirmiausia užsimenama apie Sov. Sąjun
gos sudėtį — tas 15 tautinių respublikų. 
Sakoma, kad rusai visada stengėsi pabrėžti 
savo nacionališkai aukštesnę padėtį. Bet 
dabar tautiškumo klausimas yra sustiprė
jęs Ukrainoje, taip pat Bielorusijoje, Mol
davijoje ir Baltijos valstybėse (Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje).

Sustoję ties Lietuvos padėtimi, straipsnio 
autoriai primena įvykius Kaune ir iš jų da
rosi išvadą apie tautinių jausmų stiprėji
mą. Minimi taip pat du protesto pareiški
mai — praeitų metų vasaros su apie 500 
parašų ir naujausiąjį su 17.000 parašų.

Vienoje pastraipoje rašoma:
„Šiandien Sov. Sąjungoje protesto prie

monės kyla iš nusivylimo santvarka ir pik
tinimosi ja. Sovietiniai žydai Skatinami va
žiuoti Izraelin, religinės grupės kovoja už 
laisvę melstis, intelektualiai reformatoriai 
kovoja prieš neteisėtumus ir priespaudą. 
Tautinės mažumų grupės Ukrainoje ir Bal
tijos valstybėse 'buriasi į krūvą priešintis 
rusinimui jų kraštuose“.

KINAS
Lietuvoje liepos mėn. pradedamas leisti 

naujas leidinys — „Kinas“.

antroji dalis. kalėjimus.

KAUNO KALBA
Kanados „Nepriklausomoje Lietuvoje“ iš

spausdintame straipsnyje „Kaunas kalba“ 
Petr. Tarv. rašo:

„Bet praeitų savaičių žinios pralenkė vis
ką, ką mes buvome girdėję iš senojo Kau
no. Tik pirmieji mirksniai gali pradžiugin
ti, kad Lietuvoje tautinė savigarba tebėra 
galinga kiekvieno tėvynainio širdyje. Atsi
randa geras jausmas,, kad nedera abejoti 
dėl savo tautos likimo, kad pati jauniau
sioji jos karta, žaliasis jaunimas tebėra iš
tikimas savo senųjų didvyrių dvasiai.

„Tauta, sugebanti pačiose nuožmiausiose 
sąlygose išauginti jaunimą patriotinėje 
dvasioje, negali nusilpt! ar žūti. Šis jaus
mas sustiprina mus visus, kur mes bebūtu
me ir kokiose sąlygose 'begyventume.

„Ir dar svarbu pažymėti, kad ryžtingumą 
rodo asmenys ne iš tų prasisiekusių sluoks
nių, ne koks nors šiokioje ar kitokioje sri- 

I tyje pasižymėjęs asmuo, bet niekam iki 
paskutinei valandai nežinomas, iš tų pa
prastų žmonių tarpo išėjęs jaunuolis.

„Bet čia pat iškyla ir susirūpinimas.
„Romias Kalanta, kiurio vardą mūsų laik

raščiai, lygiai kaip ir Simo Kudirkos var
dą, tam tikrą laiką įvairiai švebeldžiavo, 
jis žuvo. Turim dar vieną kilnų vardą. Bet 
jo jau. nėra. Jis žuvo. Žuvo svetimųjų ap
šmeižtas, išniekintas, o gyvųjų lietuvių jis 

i bus mylimas amžiais... Jo nebėra, ir labai 
I gaila, kad jis turėjo griebtis tokio despera
tiško žygio. Bet dar liūdniau, kad jis nepa-

(Nukelta į 4 psl.)

SEPTYNIOS dienos
Prieš kraštutinius sąjūdžius

Vokietijos atskirose valstijose stiprėja 
vadovaujiančių žmonių nusistatymas, kad 
turėtų būti pašalinti iš darbo kraštutinėms 
partijoms priklausantieji valstybės tarnau
tojai (komunistai, inacionialdemokratai).

Kai kuriuose sluoksniuose galvojama, 
kad galėtų 'būti šalinami ne dėl partinės 
priklausomybės, 'bet už tam tikrus veiks
mus. —

O rašytojas Heinrichas Boellis ruošiasi 
net emigruoti, nes negalįs dirbti tokiose 
sąlygose, kur vyksta įtarinėjimas ir pastan
gos persekioti.

Vokietijos tariasi
Abiejų Vokietijų atstovai pradėjo pasita

rimus, kurie vyksta Rytų Berlyne.
Pasitarimų tikslas — nustatyti ateičiai 

bendradarbiavimo sąlygas tarp abiejų kraš
tų ir sutarti, kaip abi Vokietijos galėtų įsto
ti į Jungtines Tautas. Vokietija tada vaka
riečių turėtų būti pripažinta.

Įsakymas sustabdyti bombardavimus
Prez. Nixonas įsakė aviacijai nebombar- 

duoti Šiaurės Vietnamo sostinės Hanojaus, 
kol ten viešės Sov. Sąjungos aukšč. tarybos 
pirm. Podgornas.

Įgriso spaudos puolimai
Septynetą sunkių metų vadovavęs Japo

nijos vyriausybei, jos ministeris pirminin
kas Šato dramatišku būdu nutarė pasi
traukti.

Spauda jį nuolat puldavo, jis dėl to ty
lėdavo, o dabar išėjo iš spaudos konferen
cijos, nesutaręs su laikraštininkais, savo ne
pasitenkinimą išdėjo televizijoje ir pareiš
kė, kad atsistatydinąs.

Grėsmingas įstatymo projektas
Izraelio vyriausybė stengiasi perkalbėti 

nepriklausomuosius liberalus, kad jie atsi
imtų civilinių vedybų įstatymo projektą. 
Jei tas įstatymas būtų priimtas, iš vyriau
sybės pasitrauktų ortodoksinės grupės ir 
susidarytų pavojus vyriausybei išsilaikyti.

O įstatymas siūlomas dėl to, kad rabina- 
tas ne visus sutinka tuokti. Tokių atstu
miamųjų esą kasmet šimtai. Kol kas jie 
važiuoja tuoktis į Kiprą, ir valstybė to
kias vedybas pripažįsta.

Žuvo ore ir žemėje
Japonų lėktuvas sudūžo prie Indijos sos

tinės New Delhio, žuvo 84.
Ties Pietų Vietnamu nukrito amerikie

čiu lėktuvas, žuvo 81.
Prie Londono pakilęs skristi lėktuvas nu

krito, žuvo 118.
Hongkonge nuslinko kalnas, nuvertė bu

tų kolonijos pastatus, žuvo daugiau kaip 
100.

Prancūzijos geležinkeliuose įvyko susidū
rimas, ir žuvo ne mažiau kaip 65.

Vis kalta Kinija
Sov. Sąjungos spauda stengiasi sudaryti 

vaizdą, kad už daugelį dalykų yra kalta 
Kinija. Ji leidusi iškrauti Lenkijos ir Rytų 
Vokietijos laivus, atgabenusius prekes 
Šiaurės Vietnamu!, bet „kategoriškai“ atsi
sakiusi tą patį padaryti su sovietiniais lai-

Riaušės šiaurės Indijoje
Šiaurės Indijoje prasiveržė riaušės tarp 

muzulmonų ir hindusų, ir žuvo bent 23 
žmonės.

Kinija kalta
Sov. Sąjungos komunistų partijos paskai

tininkai skelbia, kad šiaurės Vietnamą pra
dėti pavasarinį puolimą sugundžiusi Kini
ja.

Ji norėjusi sutrukdyti prez. Nixono su
sitikimą su sovietiniais vadais.

Bihariai iš kalėjimų
Neoficialiomis žiniomis, Bangladešą nu

sprendusi iš kalėjimų ir stovyklų paleisti 
5.000 Ibiharių. Dar apie 6.000 lieka suimtų, 
ir jie gal bus teisiami, kaip kolaborantai 
Pakistano, kuris valdė kraštą.

Biharių, urdiškai kalbančių muzulmonų. 
Bengalijoje yra apie 700 tū'kst.

Ar bus nuvertintas svaras?
Eritanijos opozicijos atstovas Healey pa

sidarė išvadą, kad britų svaras netrukus 
vėl bus nuvertintas.

Vyriausybė griežtai tai paneigė, bet rei
kalas vistiek atrodo pakibęs ore.

Lenkai turės šnipinėti
Britų „The Daily Telegraph“ rašo, kad 

Sov. Sąjunga šnipinėjimo darbą užsieniuo
se, ypač JAV, paves lenkams.

Kai Sov. Sąjungos daug pareigūnų buvo 
išsiųsta namo, Čekoslovakijos pareigūnai 
taip pat šen ir ten iškyla į viešumą, pato
giausia būsią lenkams, nes jų daug ir yra 
svetur.

Areštuotas Jakyras
Maskvoje areštuotas vienas žinomiausių 

kovotojų už pilietines teises Piotras Jaky
ras, jau 14 metų praleidęs koncentracijos 
stovyklose, Stalino laikais sušaudyto gene
rolo sūnus.

Rusai valo Čitagongą
Prieš porą mėnesių į Bangladešos uostą 

Čitagongą atplaukė 21 sovietinis laivas ir 
pradėjo valymą.

Uoste yra apdaužytų ir paskendusių apie 
50 laivų, iš jų apie 30 dar iš 1939-45 metų, 
kai japonai bombarduodavo. Yra taip pat 
minų.

vais.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina metams 3,50 sv., do
lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
joje — DM 30.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

1



EUROPOS LIETUVIS Nr. 26 (1216)

Po Chicagos dangum
R. Kilnionytė-Lee televizijoje. Birželio 4 

d. Lietuvių Televizijoj išvydome Holly- 
woodo aktorę Rūtą Kilmonytę-Lee.

Iš jos pasikalbėjimo su T. šlutu žiūrėda
mi jutome, kokia didelė yra jos meilė savo 
prosenelių tėvynei. Ji 'buvo dukart nuvyku
si į Lietuvą ir parsivežė savo senelę. Lietu
voje ji buvo (kviesta vaidinti, bet sakėsi čia 
esanti užimta ir nenorinti eiti ten vaidinti 
filmuose, kurie susiję su politika. Kai ten 
filmų gamyba būsianti atpalaiduota nuo 
politikos, tada gal ir vaidinsianti.

Ji atjaučia Lietuvos nelaimę, sako, tokia 
graži, mažutė šalis, bet ‘kiek teko jai savo 
istorijoje kentėti nuo okupantų.

Jo kalbėjo apie savo sunkų darbą, pata
rė jaunoms aktorėms pirma bandyti savo 
talentus vietos TV, radijuje, teatruose, o 
Hollywoodas atras žymesnius, kai reikės.

Akt. Rūta Lee nuo birželio 9 d. vaidina 
viename veikale Hinsdale mieste, netoli 
Chicagos, todėl kvietė lietuvius atvykti ir 
susitikti. Tai lietuviai ir užplūdo Commu
nity salę, jai miela buvę su jais pabuvoti, ir 
ji džiaugėsi, kad lietuvaitė esanti.

Baigė aukštuosius mokslus. Birželio 11d. 
gavo muzikos magistro diplomą Dalia Mise- 
lytė, muzikos pedagogikos Faustas Strolia 
ir balso Ignas Malcas. Buvo graži progra
ma, kurioje dalyvavo ir Vyt. Nakas, kon
servatorijos dėstytojas, ir solistė Nerija 
Linkevičiūtė.

Mūsų F. Strolia dabar vadovauja Lemen
to jaunimui ir eilė metų Vyčių chorui.

Roosevelto universitete birželio 5 d. che
mijos bakalauro diplomą gavo Jonas Pruns- 
fcis. Jis dirbo ir studijavo, todėl mokslas 
jam užtruko aštuonerius metus. Visi tuo 
džiaugiasi, o ypač iš Sibiro atvykusi jo mo
tinėlė, žmonelė, kun. dr. J. Prunskis.

Sudiev, Chicaga! Birželio pabaigoje ne
grįžtamai iškeliauja j rytų Amerikos pa
kraštį muzikas Armonas su. savo soliste 
žmona.

Armonas ilgus metus buvo Dainavos an
samblio vadovas ir šv. Kryžiaus parapijos 
vargonininkas. O J. Armonienė-Nomeikaitė 
paskutiniu laiku išleido dainų ir arijų 
plokštelę, kurioje yra 8 dainos ir 7 arijos.

Marijos Aukštesnioji Mokykla. Pasibaigė 
mokslo metai, viskas nutilo, seselės išva
žinėjo, kitos ilsisi po didžio darbo.

Baigusių šią mergaičių mokyklą yra keli 
tūkstančiai. Ateinantį -rudenį mokykla 
švenčia 20 metų sukaktį. Iš tą mokyklą bai
gusių mergaičių nemaža yra jau pasieku
sių -aukštuosius mokslus.

Jaunimui susirenkant. Jau birželio vidu
ryje Chicagą pasiekė kai kurie atstovai, su
sirūpinę, kaip viskas pavyks.

Jaunimo dalyvavimas išvežtųjų minėji
muose ir organizacijose rodo, kad JK pra
eis -ne taip jau tyliai. Jaunimas ruošiasi de
monstruoti prieš Sov. Sąjungos parodą, ku
ri čia kaip tik dabar vyksta. Tikimasi, kad 
bus pareikštas protestas dėl Kudirkos ka
linimo, primintas R. Kalanta. Yra pasiūly-

| PIRMIEJI SMŪGIAI | 
f ANICETAS BUCYS j

Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje 

ANTRAS VEIKSMAS
Dekoracijos tos pačios. Popietis.

1 scena
Girdėti armonika grojama „Katiuša").

AGOTA (kiemą pereidama iš kairės dešinėn, ar
monikai pritardama dainuoja lietuvišką „Ka- 
tiušos“ variaciją).
(Priebutyje pasirodo Balčiūnienė).

2 scena
BALČIŪNAS (ritėjęs iš kairės) Kas čia dabar mū

sų kieme darosi? Net gėda iš tolo klausytis. 
Darbas ant darbo lipa, o kieme muzika skam
ba.

BALČIŪNIENĖ Tokia jau Dievo valia.
BALČIŪNAS Nemaišyk, motin, Dievo į šį reika

lą! Aš sakiau, kad velnią įsileido į bažnyčią, o 
dabar lipa ant altoriaus. Velnias eina visais ta
kais ir keliais. Į kiekvieną kiemą įsuka. Velnias 
pradeda viešpatauti mūsų krašte...

BALČIŪNIENĖ Vardan Dievo Tėvo... Liaukis, 
seni.

BALČIŪNAS Negaliu, kraujas verda...
BALČIŪNIENĖ Nusiramink. Eik čia, prisėsk, pa

ilsėk.
BALČIŪNAS (sėsdamasis priebutyje) Negaliu pa

kęsti netvarkos.
BALČIŪNIENĖ Prieš vėją nepapūsi. Kalnų irgi 

nenuversi. Visą amželį dirbome ir dirbsime, 
kiek pajėgsime.

BALČIŪNAS Ar man ir tau tokiame amžiuje api
bėgti visus darbus?

BALČIŪNIENĖ Jei Dievas leis, apibėgsime. Ago
ta nė pusės žodžio, ji kokia buvusi.

BALČIŪNAS Agota — taip, bet Motiejus armo
nika groja.
(Iš dešinės pdsirodo Motiejus).

mas, kad šis JK būtų pavadintais Romo Ka
lantos vardu — tegu Lietuvos didvyris už
dega didesne savo krašto meile išeivijos 
jaunimą, kad „Laisvės, laisvės!“ kova be 
aukų neapsieis, kad jo gyvybės auka dėl 
savo šalies sujudino vėl visą pasaulį. Mes, 
vyresnieji, jungiamės kartu su visu jauni
mu čia, išeivijoj, ir Lietuvoje, teri juos 
mintimis užjausdami, kurie pateko į enka- 
vadistų nagus ir kalėjimuose, melsimės ir 
kovosime, kiek tik žmogiškos sąlygos čia 
leis.

Sovietų paroda vyksta Chicagoje, bet me
ras Daley jos nemėgsta, lyg tyčia jis pa
skelbė deklaraciją, kad liepos pirmasis sa
vaitgalis yra jaunimo diena.

Tad, jaunime, sėkmės, našaus darbo!
Bal. Brazdžionis

IŠ SODUS Į CHICAGĄ
Žymiojo veikėjo J. Bachuno našlė Mari

jona Eachunienė iš savo Sodus, MSchigano 
valstijos, yra persikėlusi gyventi į Chicagą.

JAU REDAGUOJA JUOZAS PETRĖNAS
Montreališkį savaitraštį „Nepriklausomą 

Lietuvą“ jau redaguoja Juozas Petrėnas, 
kuris iš New Yorke leidžiamosios „Tėvy
nės“ buvo pasitraukęs į pensiją.

IR JIEMS ANT KALNO KARKLAI 
SIŪBAVO

Clevelando (JAV) Marple Hts. priemies
čio viena mokykla savo pavasarinio kon
certo programom buvo įtraukusi ir lietuviš
ką dainą „Ant kalno karklai siūbavo“, ku
rią, atmintinai išmokę ir gerai ištardami 
žodžius, sudainavo šeštojo skyriaus moki
niai.

To skyriaus mokytoja yra Jūratė Kara- 
liūtė-Mitalienė.
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I II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO I
| KONGRESO |
Į V‘7 PROGRAMA |
g 1. PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d.d. Jaunimo centre,
g Chicagoje. f
g 2. ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton | 

viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje. g
| 3. STUDIJŲ DIENOS — liepos 4—9 d.d. Kent Valstybiniame g 
g Universitete, Ohio.
g 4. STOVYKLA — liepos 9 — 15 d.d. Romuvoje, Kanadoje.
g 5. UŽDARYMAS — liepos 15 — 16 d.d. Toronte, Kanadoje.

Smulkesnę programą prašom sekti spaudoje. 1
| II PLJK KOMITETAS g
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BALČIŪNIENĖ (pastebėjusi Motiejų) Nepyk, pa
kalbėk su juo gražiuoju. (Nueina į namus).

3 scena
BALČIŪNAS Tai vėl šventi, Motiejau? 
MOTIEJUS Taip sau, į mitingą eisiu. 
BALČIŪNAS Mitingas prie mitingo, ir darbui lai

ko nebelieka.
MOTIEJUS Tarnavau, dirbau kaip jautis. Dabar 

mūsų valdžia sako: gana ponams vergauti!..
BALČIŪNAS Nesikarščiuok, Motiejau. Pagalvok, 

ar tu pas mus jauteisi, kaip vergas?
MOTIEJUS Aš nieko nesakau.
BALČIŪNAS Matai, kartoji kitų tuščius, nepa

grįstus žodžius. Aš manau, kad mūsų namuose 
esi, kaip šeimos narys. Visi sėdame prie to pa
ties stalo, valgome iš vieno dubens, ir dirbai ne 
daugiau už mane.

MOTIEJUS Aš nieko nesakau. Dabar aš norėčiau 
gauti keletą litų.

BALČIŪNAS Vėl pinigų?
MOTl'EJUS Mano uždirbti pinigai!
BALČIŪNAS Žinoma. Bet, matai, ne tik mitingus 

lankai, dažnai įsigėręs grįžti.
MOTIEJUS Aš triukšmo nekeliu!
BALČIŪNAS Pinigus praleidi. Imk, Motiejau, pa

vyzdį. Mūsų ūkelio žemė buvo apleista ir tro
besiai apgriuvę. Dabar žemė, kaip puri duona, 
ir daugiau jos pripirkau. Trobesiai pastatyti. 
Ar būčiau galėjęs šitaip susitvarkyti ir vaikus 
į mokslus išleisti, jei būčiau tinginiavęs ir gir
tuokliavęs?

MOTIEJUS Aš nieko nesakau.
BALČIŪNAS Taigi, -pagalvok, Motiejau.
MOTIEJUS Ką aš galvosiu? Aš noriu pinigų. 10 

litų.
BALČIŪNAS Gerai, aš tuojau išnešiu. (Nueina į 
namus).

(Grįžta Agota).

4 scena
AGOTA Motiejuk, tu vėl pasiruošęs eiti? 
MOTIEJUS O kas tau darbo?
AGOTA Man? Nieko. Tik, matai, žmonės dirba, 

o tu ponauji.

ALGIRDO GUSTAIČIO BROŠIŪRA

Algirdas Gustaitis yra atsiuntęs paminėti 
„Europos Lietuvio“ kalėdiniame numeryje 
išspausdintą ir paskui brošiūra atmuštą sa
vo straipsnį „Simas Kudirka Nobelio tai
kos premijai“.

PADEDAMA PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVAN

Kalifornijoje gyvenąs dr. P. Mačiulis 
atidavė Pasaulio archyvui saugoti kelis 
spaudai paruoštus savo darbų rankraščius.

Vienas tų darbų yra dr. Dovo Zauniaus 
monografija, kitas — atsiminimai „Dvie
juose kontinentuose išsklaidyti kapai“.

Dar vienas darbas — Thomo Costaino 
veikalo „Sidabrinė taurė“ vertimas.

DAINUOJA STASĖ KLIMAITĖ

Pasirodė nauja plokštelė „Lietuvių kom
pozitorių dainų rečitalis“, dainuoja Stasė 
Klimaitė, sopranas, akomponuoj-a A. Kučiū- 
mas.

Plokštelėje yra 14 dainų, parašytų pagal 
mūsų poetų tekstus (Binkio, Kiršos, Tys- 
li'avos, Putino, Maironio, Jakšto, Buivydai- 
tės), ir harmonizuotų liaudies dainų. Kom
pozitoriai: M. Petrauskas, J. Tallat-Kelpša, 
A. Vanagaitis, S. Šimkus, Laumenskienė, J. 
Gruodis, J. Naujalis, VI. Jakubėnas, S. Sod- 
nys-Sodeika, J. Gaidelis ir Kazys Vikt. Ba
naitis.

Tai vertingas mūsų vokalinės literatūros 
rinkinys, 'kuriame geri tekstai, individuali 
muzika ir nuoširdi interpretacija sudaro 
meninę sintezę.

' Aplanką piešė d>ail. Alf. Docius. Plokšte- 
i lę dailiai išleido „Lietuvių Dienų“ leidyk
la, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif.

| 90029. Kaina $5.

MOTIEJUS Aš patarčiau ir tau į -mitingą nueiti. 
Paklausytum, ką darbininkų valdžia sako, gal 
tada ir tu pradėtum kitaip galvoti.

AGOTA Aš nenoriu kitaip galvoti.
MOTIEJUS Už tai, kad kvaila višta.
AGOTA Aš ne višta ir ne kvaila višta. Tu, Motie

juk, gerą algą gauni, o man pati šeimininkė pa
žadėjo gerą kraitį duoti, jei aš ištekėčiau...

MOTIEJUS Oho! Ha, ha, ha!
AGOTA Taip, taip! Tu juokiesi, o jie laiko mus, 

kaip savo vaikus.
MOTIEJUS Pamokslą sakai?
AGOTA Pamokslas ar ne pamokslas, bet aš ma

nau, kad tai teisybė.
MOTIEJUS Nekvaršink man galvos. (Užsirūko). 

(Išeina Balčiūnas).
5 scena

BALČIŪNAS čia, Motiejau, pasižymėk, kad ne
pamirštum.

MOTIEJUS Nebijokit.
BALČIŪNAS Žinau, tu teisingas vyras. O tu, Ago

ta, irgi nori eiti į mitingą?
AGOTA Aš? Ne! Man nereikia jokių mitingų.
BALČIŪNAS Žinokitės. Dabar tokie laikai, kad 

šeimininkas ne šeimininkas. Visi gali daryti, ką 
nori, tik šeimininkui nėra poilsio. (Sustojęs vi
dury kiemo, dairosi į dangų)
(Agota nubėga į namus, o Motiejus lėtai nuei

na dešinėn).
(Iš kairės ateina Vytautas).

6 scena
VYTAUTAS Laba diena, tėve.
BALČIŪNAS Sveikas, laukiamasis. (Sveikinasi). 
VYTAUTAS Graži diena.
BALČIŪNAS Puiki, ir derlius gražiausias. Taip 

sakant, Dievas davė negailėdamas, tik žmonės 
nenori paimti.

VYTAUTAS Taip, sunkumai kyla su darbais. 
Smūgis žemės ūkiui. Ir aš bijau, kad artimoje 
ateityje gali mus paliesti kiti smūgiai...

BALČIŪNAS Ar yra kokių žinių?!
VYTAUTAS Taip.

(Iš namų išeina Balčiūnienė).

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS
PASKAITOS JAUNIMO KONGRESE

Pasaulio lietuvių Jaunimo kongrese pa
skaitas skaitys G. Ivaškienė (Ką daryti, kad 
vaikai kalbėtų ir rašytų lietuviškai), dr. L. 
Dam-briūnas (Lituanistika), N. Umbrazai- 
tė ir I. Kalninš (Baltų jaunimo bendradar
biavimas), A. Barzdukas (Bendruomenė), 
M. Saulaitytė (Lietuviška kūryba išeivijo
je), A. Gečys (Jaunimo vaidmuo Lietuvos 
laisvės siekime), kun. K. Pugevičius (Lie
tuviai ir kylantis etninių grupių sąmonin
gumas), J. Reizgytė (Jaunimas ir spauda), 
H. Antanaitis (Kokie mes būsime 2060 me
tais?), I. Lukoševičienė (Tėvų-vaikų santy
kiai išeivijoje), Ig. Marijcšiūtė (Jaunimo 
ansambliai), kun. A. Saulaitis (Lietuvių 
jaunimas išeivijoje — prasmės beieškant).

PAMINĖTAS BALYS PARAMSKAS

Paminėta JAV gyvenančio ir 65 m. am
žiaus sulaukusio Balio Paramsko sukaktis.

Jis yra visuomenininkas, valstiečių liau
dininkų srovės veikėjas, dabar dirbąs Kon
greso bibliotekoje Vašingtone, o Lietuvoje 
dirbęs „Varpo“ bendrovėje.

VEIKALAS APIE KANADOS LIETUVIUS

Veikalą apie Kanados lietuvius rašo prof. 
Romas Vaštokas.

Tai bus veikalas serijai apie Kanadoje 
gyvenančias tautybes.

Savo darbui p-rof. R. Vaštokas yra gavęs 
6.250 dolerių paramą.

KAS BUVO GARBĖS NARIAIS?

Švęsdama savo 50 m. sukaktį, „Neo- 
Lithuania“ korporacija pasididžiuodama 
prisimena, kad ji savo garbės nariais yra 
turėjusi Bronių K. Balutį, Juozą Tumą- 
Vaižgantą, Joną Basanavičių, Petrą Vileišį, 
Joną Jablonskį, Antaną Smetoną ir Joną 
Mačiulį-Maironį.

B. SRUOGOS MINĖJIMAS

Rudenį Chicagos Liet. Bendruomenės Vi
durio Vakarų -apygardos valdyba suruoš 
Balio Sruogos minėjimą ir pastatys jo „Ka
zimierą Sapiegą“.

PREL. P. JATULIO SUKAKTIS

Italijoje -gyvenąs ir dirbąs prel. P. Jatu
lis sulaukė 60 m. amžiaus.

J. MEKAS „TIESOJE“

„Tiesa“ birželio 4 d. išsispausdino ištrau
ką iš Jono Meko laiško, kuriame jis sakosi 
buvęs nuvykęs į Čikagą, ten dalyvavęs li
teratūros vakare, bet buvęs boikotuojamas, 
tam tikra grupė pakėlusi triukšmą.

Jis paskaitęs savo kūrybą iki galo.
Du iš ten jo skaitytųjų eilėraščių išsi

spausdino „Tiesa“.

PASAULYJE
VALTERIŲ SUSITIKIMAS SU 

VYSKUPU
„Hereford Evening News“ birželio 8 d. 

rašė, 'kad B. Valterienė susitiks rytoj seną 
savo -mokyklos draugą. Jis yra vyskupas 
Antanas Deksnys. Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas, -gyvenąs Vokietijoje.

Rašoma, kad Valterienė ir jos vyras, He
refordshire ligoninių grupės patologas kon
sultantas, -abu -pa'bėgo iš komunistų tvarko
mos Lietuvos. Tokių egzilų esą nemaža, bet 
Herefordshire tik dvi šeimos.

Lankydamas Britanijoje savo ganomuo
sius, vysk. A. Deksnys atvaži-uoj ąs neoficia
laus vizito ir į tą grafi-ją susitikti su V-alte- 
rių šeima ir B. Kavaliausku.

B. Valterienė pasisakė laikraščiui, kad 
mažame Lietuvos miestelyje yra kartu su 
vyskupu ėjusi į tą pačią mokyklą. Laikraš
tis dar pažymi, kad B. Valterienė yra daini
ninkė ir dainuoja savo liaudies dainas ir 
lydės vyskupą, ta proga dainuodama savo 
tautiečiams.

Vysk. A. Deksnys, dar pažymima, paliko 
savo -kraštą dar-prieš rusams užimant kraš
tą —buvo išvažiavęs -studijuoti. Išvažiavo į 
Ameriką ir ten -paskirtas vyskupu.

„LEICESTER MERCURY“ APIE 
VYSKUPĄ

„Leicester Mercury“ birželio 12 d. išsi
spausdino tokią žinią apie vysk. A. Deksnio 
lankymąsi:

„Vyskupas Antanas Deksnys, paskirtas 
rūpintis Vakarų Europos lietuvių dvasi
niais reikalais, kad savaitgalį lankėsi Lei- 
cesteryje. susitiko su netikėtu vizitorium.

„Kai atlaikė mišias Sacred Heart bažny
čioje, Mere Rd., Leicesteryje, tai susitiko 
dabar Kettering© gyvenantį lietuvį, kurį 
jis, dar tada jaunas kunigas, sutuokė Lie
tuvoje prieš karą. To vyro žmona ir šeima 
tebegyvena Lietuvoje.

„Bažnyčia buvo pilna lietuvių egzilų, pa
bėgusių iš savo 'krašto po antrojo pasauli
nio karo.

„Vyskupas saike, kad religija Lietuvoje 
labiau persekiojama negu kuriame nors ki
tame komunistiniame 'krašte, nes tai yra 
vienintelis rusų valdomas katalikiškas 
kraštas.

„Jie -daugiau priešinasi priespaudai, nes 
nepriklausomi išgyveno 20 metų ir žino, ką 
reiškia laisvė.

„Šio krašto žmonės ir taip pat čia, Lei
cesteryje, supranta mūsų problemas. Jūs 
priėmėte mus po karo, ir labai malonu ma
tyti, kokie simpatiški yra britai. Aš esu la
bai dėkingais už tai, kaip šis kraštas sutiko 
lietuvius“.

SIRO JOSEPIIO KAGANO PRISIMINIMAI

Rašydamas apie pramonininkus, (kurie re
mia schemą „Kartu dirbti“, „Sunday Tele
graph“ užsimena ir sirą Josephą Kaganą. 
Jis panašią schemą siūlęs savo draugui Ha
roldui Wilsoniui, kad šis buvo ministeris pir
mininkas.

Sir Josephas Kaganas gražiai prisimena 
gerus -darbo santykius Lietuvoje, kai Stali
no laikais jam teko vadovauti įmonei. Tų 
-laimingų laikų jam neužtemdančios nė tos 
vėlesnio laiko dienos, kai jam žiauriomis 
sąlygomis teko būti vergo-dar-bini-nko pa
dėtyje.

J. Kuzmionis

Į ANAPUS

Mano myliniam broliui

Daug kam šitoj žemėje saulės pritrūksta: 
patvinsta upeliai ir vėlei nuslūgsta;
iš džiaugsmo ramunės, žibutės pražysta, 
iš skausmo lelijos ir rožės nuvysta.
Pageltusį lapą suskudęs keliu, 
spalvotu raštu atsidžiaugt negaliu.

Ir ąžuolą tvirtą rasa atgaivina, 
titanik-us audros -gelmėj nuskandina, — 
surandam lyg perlą krante gintarėlį, 
įspaudžiame pėdas į lekiantį smėlį.
Tik viesulai, audros visus apraudos; 
giesmes gedulingas tik vėjai giedos.

Kas klupdamas -neša buities savo naštą, — 
braukydamas kaktą, dažniau susimąsto; 
tamsi neviltis plaka, stumdo, kryžiuoja, — 
su juo plyšta uolos, kapai susiūbuoj-a.
Pro kančią, agoniją šauksmą išgirs, 
vidaus tamsuma vilties žvaigždėmis virs.

Tulžies pilną -taurę skausmingai išgėręs, 
vidaus turtų deimantus saujomis žėręs, — 
kaip Vienažindys, nori ten -pasilsėti, 
kur Paukščių takai ir sietynai žvaigždėti. 
Gaivi palaima, kaip rasa, gaubia mus, — 
suves ji visus į žvaigždėtus namus.

ILGAI LIKSITE ATMINTY...

Antaninių, Joninių, Petrinių. Povilinių, 
Onų, Emilijų ir 'kitokių vardinių bei gim
tadienių progomis geriausia dovana — nuo
lat -belankąs lietuviškas laikraštis ar žurna
las. šiuo metu kaip tik -tinkamas laikas už
sisakyti bent pusmečiui. Pigu, gražu ir nau
dinga!

Viso pasaulio periodika užsakoma:

DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.
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PROTESTO
PASAULIO SPAUDOJE

„New York Times“ kovo 28 d. įdėjo AP 
(Associated Press) agentūros žinią, panau
dodamas keturių skilčių antraštę: „17.000 
lietuvių katalikų kaltina jų diskriminavi
mu“. Nurodyta, kad Lietuvos katalikai 
kreipėsi į JT Gen. Sekretorių K. Waldhei- 
mą, prašydami raštą persiųsti L. Brežne
vui, nes sovietų įstaigos nekreipusios dė
mesio į anksčiau siųstuosius protestus, ku
riuos buvo pasirašę 4.538 Lietuvos katali
kai. Rašte, pagal AP pranešimą, nurodyta į 
katalikų persekiojimą Lietuvoje, tikybos 
apeigų varžymą, prievartinį vaikų mokymą 
ateizmo ir kt. Cituota tokia katalikų pro
testo pastraipa: „Mes galime nurodyti į 
daugelį atvejų diskriminavimo —• tai mus 
skaudžiai palietė ir mus privertė nusivilti 
sovietų konstitucija ir įstatymais“. Šie žo
džiai įrašyti L. Brežnevui pasiųstame raš
te.

„The Washington Post“ taip pat kovo 28 
d. paskelbė plačią informaciją. „The Bos
ton Globė“ įdėjo A. Press žinią (antraštė: 
„Lietuviai, siekdami religinės laisvės, prašo 
J. Tautų pagalbos"). Taip pat Bostone lei
džiamas „The Christian Science Monitor“ 
įdėjo iš Maskvos gautą žinią apie kaltini
mus sovietams. Nurodyta, kad užsieniečiai 
pirmą kartą susidūrę su dokumentu, kurį 
pasirašę tiek daug žmonių.
Lietuviai negali naudotis Žmogaus teisėmis

„Chicago Sun-Times“ ir „Los Angeles 
Times“ dienraščiai kovo 28 d. žymioje vie
toje paskelbė jų atstovo Maslkvoje Murray 
Seeger platų straipsnį apie Lietuvos kata
likų protestą. „Sun-Times“ žinią įdėjo 
pirmoje vietoje, pirmam puslapy, pateikęs 
antraštę „Lithuanians rip Russians“ (Lie
tuviai puola rusus). Kitas Čikagos dienraš
tis, „Chicago Tribūne“, pridūrė, kad lietu
vių peticija turinti 123 lapus, ir esą iš viso 
17.054 parašai.

„Los Angeles Times“ ir „Sun-Times“ 
dienraščiuose autorius M. Seeger pažymė
jo, kodėl Lietuvos katalikai kreipėsi ne tik 
j Brežnevą, bet ir į J. Tautas. Tai matyti iš 
paties teksto, būtent: „Tikintieji mūsų eks- 
respublikoje negali pasinaudoti Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 18-ju straips
niu“. Yra žinoma, kad Deklaracijoje pasi
sakoma už religijos laisvę visuose kraštuo
se.

šalia kitų Blažnyčios persekiojimo pavyz-
džių Lietuvoje M. Seegerio pranešime pri
menama, jog katalikai savo rašte nurodę: 
jie negauna leidimo atstatyti karo metu su
naikintas bažnyčias. Pavyzdžiu esąs An- 
driejavas, kur buvusios bažnyčios vietoje 
pastatyta šokių salė.
Gali kreiptis į popiežių, tarptautines 
institucijas

,L. A. Times“ ir „Sun-Times“ pranešime 
pažymėta, jog, sekant rašto autorių žo
džiais, jei įstaigos ir ateity nekreips dėme
sio į Lietuvos tikinčiųjų skundus, tai, esą, 
„mes būsime priversti kreiptis į tarptauti
nius organus, į Popiežių, mūsų Bažnyčios 
galvą, ar į J. Tautas, instituciją, ginančią 
Žmogaus teises“. Rašte dar nurodyta, kad 
prievartinis ateistinis auklėjimas Lietuvo
je „prisidėjęs prie nusikaltimų jaunimo 
tarpe padidėjimo, prie alkoholizmo, skyry
bų, abortų bei nusižudymų padaugėjimo“.

Apie 17.000 katalikų protestą dar skelbė 
visų kitų didžiųjų bei mažesnių JAV vie
tovių spauda, žinias teikė ir radijo ir tele
vizijos siųstuvai. Dar minėtini dienraščiai 
„The Sun“ Baltimore mieste ir spauda Ka
nadoje, pvz. „The Toronto Star“ ir kt. (E)

BRAZILIJOS SPAUDA APIE LIETUVOS 
KATALIKUS

„O Estado de Sao Paulo“, pagrindinis 
miesto dienraštis, balandžio 16 d. žymioje 
vietoje perspausdino Robert Serrou straips
nį iš prancūzų žurnalo „Paris — Match". 
Brazilų dienraštis pateikė antraštę: „Ar bus 
įmanomas Pauliaus VI-jo apsilankymas So
vietų Sąjungoje“, o po didele popiežiaus 
nuotrauka padėjo parašą: „Akmuo kelyje į 
Maskvą — Lietuvos katalikai“.

Ilgame straipsnyje Lietuvos katalikams 
ir jų padėčiai paskirta daug vietos. Čia kai 
kurios to straipsnio ištraukos:

„Sovietų slaptoji policija — KGB — vei
kė su jos labiausiai patyrusiais tarnauto
jais. tačiau jai nepavyko sulaikyti skanda
lo: 17.000 Lietuvos katalikų pasirašė mani
festą, ir jie buvo tokie drąsūs, kad su juo 
kreip>ėsi į sovietų KP gen. sekretorių Brež
nevą asmeniškai. Jie taip pat savo raštą 
įteikė visiems užsienio korespondentams 
Maskvoje.

Šiame prašyme — rašte kaltinama sovie
tų valdžia Maskvoje, nes ji pažeidusi so
vietų Konstituciją, kurios 124 straipsnis 
skelbia sąžinės laisvę ir visiems piliečiams 
teikia „teisę laisvai išreikšti religinį gyve
nimą“. Tai nėra kaltinimai be pagrindo. 
Persekiojamieji katalikai, visi sovietų pi
liečiai turi įrodymų, ir jie labai liūdni.

Toliau straipsnyje pateikiami Lietuvos 
katalikų rašte nurodyti niūrūs duomenys 
apie du nutremtus Lietuvos vyskupus, sun
kumus auklėti dvasininkus, varžymus baž
nyčias atstatant, baimę viešai praktikuoti 
tikėjimą.

Taigi, teigia straipsnio autorius, religinis 
persekiojimas Sovietų Sąjungoje anaiptol 
nėra sumažėjęs. Tai faktas, kuris dažnai 
pamirštamas.

Toliau ruple Lietuvos katalikus rašyda-

Bakersfield Californian“ vasario 17 d. įdė
jo Skaitytojo J. Tolbaudo straipsnį „Rusija 
— didžiausia kolonijinė valstybė“.

Laiškai apie Lietuvą dar paskelbti jau 
minėtame Worcester dienrašty „The Eve
ning Gazette“ (vasario 11d. įdėtas Jono J. 
Matonio laiškas) ir Romo Masiulionio laiš
kas „Buffalo Evening News“ (vasario 17).

Lietuvių dvasininkai keliais atvejais ra
šė straipsnius bei laiškus JAV dienraš
čiams. Vienas ryškiausių pavyzdžių tai kum 
Simo Morkūno, gyv. Sioux City, Iowa valst., 
spaudai paruoštoji medžiaga. Vasario 17 d. 
„The Globė“ laikraštis (Sioux City) paskel
bė kun. S. Morkūno ilgą straipsnį „Lietuvis 
kunigas apgailestauja komunistų Okupaci
ją“, ir tą pačią dieną kun. Morkūno laišką 
įdėjo kitas to paties miesto laikraštis. „The 
Sioux City Journal“. Laiško antraštė: 
„Šaukimasis dėl laisvės Baltijos kraštuo
se“. Tą pačią vasario 17 d. jau rytų pakraš
ty, New Jersey valstijoje, „The Beacon“, 
Paterson diecezijos laikraštis, įdėjo Pater- 
sono par. klebono Viktoro Dabušio laišką 
„Tikrieji kolonistai“. Trenton mieste, N. 
Jersey valst. leidžiamas katalikų laikraštis 
„The Monitor“ vasario 25 d. paskelbė ilgą 
Vinco šalčiūno iš Delran, N. J. laišką apie 
„Lietuvos kenčiančią Bažnyčią“.

„Lietuvių skundas“ — tokio pavadinimo 
N. G. Nyerges laišką vasario 22 d. įdėjo 
„Los Angeles Herald-Examiner“. Brockton 
mieste, Mass., leidžiamas „Brockton Daily 
Enterprise“ vasario 1 d. paskelbė Jono Čin- 
čio. Lietuvių R. K. Susivienijimo veikėjo, 
laišką.

LIETUVOJE
PRISTATYTI RESPUBLIKINEI 

PREMIJAI

AUSTRIJOS IR ŠVEICARIJOS SPAUDOJE

Austrijoje, Vienoje, dienraštis „Die Pres- 
se“ kovo 28 d. įdėjo žinią „Bažnyčios perse
kiojimas Lietuvoje“ (pateiktas skundo tu
rinys, nurodyta, kad toks dokumentas bu
vęs tikra naujiena Sovietų Sąjungoje).

Šveicarijos „National-Zeitung“ (Bazelio 
mieste) taip pat kovo 28 d. skelbė UPI ko
respondento Maskvoje žinią apie „Lietuvių 
katalikų protestą“. Aukščiau Eltos pateik
tas tik nežymus sąrašas dienraščių, Skelbu
sių apie 17.000 lietuvių katalikų skundą- 
protestą. (ELTA)

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS

Atitinkamos organizacijos respubliki
nėms premijoms gauti pristatė Dantės ir 
Gėtės vertėją A. Churginą, rašytojus V. 
Bubnį (romanas „Alkana žemė"), J. Mike
linską (novelių rinktinė „Rugpjūčio nak
tį“), J. Požėrą (apsakymų knyga „Auk
sas“), K. Sają (apysaka „Ei, slėpkitės!“),
A. Žukauską (eilėraščių rinkinys „Atodan
gos“), V.žilinskaitę (rinktinė „Karuselė
je“), muzikus V. Barkauską ir J. Karosą, 
V. Landsbergį (už knygas ir straipsnius 
apie Čiurlionį), dailininkus S. Džiaukštą, D. 
Tarabildienę ir S. Ušinską, restauruotojus
B. Pakštą, G. Drėmaitę-Kriščiūnienę, N. 
Murelę, L. Vedrickaenę ir A. Želvienę (jie 
atnaujino keturis senus gaublius).

ukrainiečių kalba

Ukrainos leidyklos savo kalba išleido 
„Lietuvių liaudies pasakų“ rinkinį, J. Bal
tušio romaną „Parduotas vasaras“ ir lietu
vių kompozitorių vokalinių kūrinių rinkinį 
„Lietuvių dainas“.

NAUJOS KNYGOS

„Vagos“ leidykla Vilniuje yra išleidusi 
pakartotine laida S. Nėries dvitomio pir
mąjį tomą, Gabrieliaus Landsbergio-Žem
kalnio raštus (dramas, publicistiką, atsimi
nimus), Lazdynų Pelėdos rinktinę „Stebuk
lingoji tošelė“, Juozo Jasaičio monografiją 
„Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“, 1971 m. „Li
teratūros ir meno metraštį“.

GARBĖS VARDAS MICHAILUI 
GUDAIČIUI

Lietuvos respublikinio gamybinio antri
nių juodųjų metalų susivienijimo direkto
riui Michailui Gudaičiui suteiktas nusipel
niusio pramonės darbuotojo garbės vardas.

NAGRINĖTI INTERNACIONALINIO 
AUKLĖJIMO PRINCIPAI

Vilniuje suruošta teorinė konferencija 
nagrinėti lenininiams darbo žmonių inter
nacionalinio auklėjimo principams.

Konferencijoje pranešimus skaitė „Ko
munisto“ redaktorius G. Zimanas, dr. J. 
Minkevičius, A. Smirnovas ir V. Lazutka.

ATGARSIAI
mas, autorius pabrėžia, kad tie katalikai 
priešinasi visa energija. Tie du su puse mi
lijono katalikų gyvena lyg katakombų lai
kais. Jiems teko sunkiai sumokėti už tikė
jimą, nes 350.000 jų buvo ištremti. Kuni
gai, norėdami gyventi, įsijungia į įvairius 
darbus. Nurodęs į visą eilę varžymų, auto
rius primena, kaip dvasininkai siunčiami į 
psichiatrines ligonines (anksčiau minėtas I. 
Lazutos atvejis).

Straipsnis baigiamas svarstymais dėl po
piežiaus keliavimo į Sovietų Sąjungą. Esą, 
sovietų valdžiai žymiai labiau patiktų po
piežiaus lankymasis Maskvoje, negu Lenki
joje. Pabaigoje rašoma: „Krikščionys ken
čia ir miršta už savo tikėjimą. Kiti dingsta, 
pasiųsti į kalėjimus arba psichiatrines li
gonines. Gal tai per didelė kaina, kurią 
krikščionys Sovietų Sąjungoje turės sumo
kėti dėl to, kad kada nors įvyktų visų Baž
nyčių vienybė“. (ELTA)

Eltos jau buvo minėta, kad š. m. pir
maisiais mėnesiais JAV, Kanados ir kitų 
kraštų spaudoje buvo rašoma apie Lietuvą, 
apie Vasario 16 šventę, šalia kitataučių, pa
tys lietuviai itin gausiai spaudą aprūpino 
straipsniais, laiškais, komentarais. Čia pa
teikiamas nepilnas sąrašas JAV įvairių 
valstijų, didesnių bei smulkesnių vietovių 
spaudos, kur paskelbti straipsniai apie Lie
tuvą, laisvinamo kovą, jos dabartinę padė
tį.

„The Evening Gazette“, Worcester, Mass., 
leidžiamas dienraštis š. m. vasario 10 d. įdė
jo Worcester gyventojo Prano Stanelio laiš
ką „Lietuvių liūdnoji sukaktis“. „Eeacon 
News“, Aurora mieste, Illinois valst. laik
raštis vasario 16 d. paskelbė kelių skilčių 
straipsnį — „Lietuvių minima sukaktis“. 
Straipsnyje cituojami Liet. Bendruomenės 
Auroros mieste vicepirmininkės Marijos 
Vizgirdienės žodžiai, primenamas S. Kudir
kos atvejis bei jo pareiškimai teisme Vil
niuje. Laikraštis pabrėžė M. Vizgirdienės 
teiginį: „Tegul S. Kudirkos žodžiai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės būna visų paverg
tųjų kraštų tikslu“.

Bakersfield, California, laikraštis „The

Ekskursija „E. L.“ puslapy

— Ateik, — sako man prietelius, atsitik
tinai sutikęs mane, — pakalbėsime apie šį 
bei tą.

— Ateisiu, — pažadėjau.
Tolimoje provincijoje, nors nejučia, ne

pastebimai, pavasario potvynis žalumu už
lieja net pačias kalnų aukštumas, o slė
niuose pilte apipila medžius ir krūmus įvai
riaspalviais lapų ir žiedų spurgais.

Nuėjau. Prietelius kaip tik sėdi savo rū
mų sode tarp rožių ir laikraštį sklaido.

— Kaip tik pataikei su saule atkeliauti, 
tai mudu čia pat ir pasėdėsime, — nudžiu
gęs pasisveikino ir pasisodino mane greta 
savęs ant suoliuko.

— Labai malonu dr gražu čia, — moste
lėjau ranka, lyg aprėpdamas rožių krūme
lius.

— Matai, pavasaris ir čia užsuko, jis sa
vo veiklą plečia ir tegul sau plečia. Bet 
man rūpi pasikalbėti, nors prabėgomis, apie 
mūsų lietuvišką veiklą ir jos veikėjus.

— Aha, įdomu, — pritariau ir pasiren
giau klausyti.

— Ir pats aną kartą paminėjai lietuvišką 
darbymetę. Džiugu, kad krutamą ir dirba
ma. Ačiū Dievuliui, kad yra darbininkų ir 
talkininkų, kurie ant savo pečių sunkią 
veiklos naštą neša. Ir ne dieną ar savaitę ir 
ne vien tik pavasarį, kada saulė visus iš 
snaudulio prikelia, bet ištisais metų me
tais! — Ir prietelius, nuo suolo pakėlęs „Eu
ropos Lietuvį“, pirštu bakstelėjo į paskutinį 
jo puslapį ir tęsė toliau:

— Štai, suruoškime ekskursiją nors tik 
į vieną šio mūsų laikraščio puslapį. Neplau- 
kim šį kartą už jūrų marių. Palikim tuos 
didžiuosius lietuvių užjūrių kontinentus, jų 
visų negalime aprėpti. Ir per kanalą nesi- 
kelkim. Apsiribokim šia vaišinga ir vaisin
ga sala. Ir čia, žiūrėk, kiek mūsų veiklos 
centrų ir centrelių, pradedant nuo pietinės 
dalies iki tolimiausios šiaurės. Kiekvieną 
savaitę šiame puslapyje stambiomis raidė
mis įrašomos mūsų tautiečių veiklos vieto
vės: Gloucester, Corby, Coventry, Derby, 
Nottingham, Manchester, Rochdale, Brad
ford ir dar kiek!

— Nepamirškim Londono, — įsiterpiau.
— Londonas tai jau atskira pilis, pasi- 

tenkinkim provincija ir tos dar neapibėg- 
sim. Kai kur tik saujelė lietuvių, bet dirba, 
ir tų darbininkų pavardes atmintinai išmo
kome!

— Taip, tikrai! — ir aš pasišokau, — ga
liu iš eilės išvardyti. K. Stonaitis, Albertas 
Navickas, kuris jau į 70 metelių artėja, o 
vairo nepaleidžia. Jis sako: „Dirbsiu, kol tik 
pajėgsiu, kol tik sveikatėlė leis, juk lietuvis 
esu, lengvai nepasiduosiu!“ Toliau Dimšos 
pavardė su Coventry suaugusi. Jis ten juda 
ir kitus aplink save judina, vienybės žo
džiu siekia ir vienija.

— Gera pradžia! — apsidžiaugė priete
lius.

— Sąrašą dar galiu tęsti! Kas nepažįsta 
apsukraus ir smarkaus Levinsko arba Ka
zimiero Bivaindo? Ne kartą Sodyboje, po 

medžiu susėdę, pasikalbėjome. „Jei ką dir
bu“, jis sakė, „dirbu ne dėl karjeros, ne dėl 
vardo, o patriotiniais sumetimais. Tie, ku
rie galėtų ir sugebėtų geriau padaryti, kar
tais laikosi, ’atokiai, o pareigą kas nors turi 
atlikti. Degantis lietuviškas darbas laukia 
darbininkų, kurie ne už pinigą dirba, bet 
daugiau iš pasiaukojimo, nes tik taip pa
tys išsilaikysim ir jaunimą patrauksim“.

— Taigi! Yra pasiaukojančių! Sakysim, 
mokytojas Damauskas, kuris mokykloje ir 
visuomeniniame darbe niekad nepavargsta, 
visados turi ką pasakyti ar parašyti.

— Arba Murauskas, kuris ilgus metus 
tvirtai laiko veteranų būrį, garbingą namo 
venų >skyrių, —- neiškenčiu nepasišovęs.

— Ir Banaitis, kuris ne tik savo gausų 
skyrių rikiuoja, bet ir kitiems aplinkiniams 
pagelbsti. Ir taip savo ekskursiją galime 
tęsti iki tolimo Glasgovo, kuriame taip pat 
skamba galinga lietuvių daina ir poeto žo
dis, — ir prietelius, laikraštį sulankstęs, pa
deda ant suolo.

Saulė vis dar maloniai kutena spindulių 
šilima. Čia pat medyje paukštukai pakėlė 
triukšmelį, gal šeimos jaukumą sutrukdė 
prašalaitis. Toliau plačia gatve nubirzgia 
mašina.

— Visi žinome, kaip sunkiai sprendžia
mas jaunimo klausimas, — vėl iš lėto ima 
kalbėti prietelius. — Tai tiesiog džiaugsmas 
ima kalbant apie skautus ir jų vadovus! 
Abu nepailstantys Zinkai, kurie organizuo
ja, fotografuoja, rašo ir spausdina, paišo ir 
audžia. Ir veržlusis, energija žėrintis Mas- 
lauskas! Grįžęs iš Vokietijos stovyklos, 
skaičiuoja markes, dolerius, frankus, lyras 
ir svarus, o balansas nesueina, ir gana! Iš
laidų daugiau, kaip pajamų. Ką jis darys!? 
25 metų jubiliejaus proga jam negaila iš sa
vo kišenės padengti trūkstamą sumą! Ir bū
tų buvę gėda mums visiems, jei DBLS ne
ateitų j,am į talką. O štai jis ir vėl šaukia 
suvažiavimą ir renka atstovus į jaunimo 
kongresą, gerai žinodamas, kad ir čia jam 
nepigiai! apsieis. Tai rengia parodėlę, žiūrė
kite, kokį turtą sukrovę skautai per ilgą 
metų eilę. Ir stovykla Sodyboje ant kulnų 
jam lipa. Bet jis suspės, su savo štabu jis 
viską padarys! — Ir prietelius nutilo, ro
dos, patenkintas giliau įkvėpė saulėto oro 
gurkšnį.

— Nepavargsti, rūpiniesi lietuviška veik
la, džiaugiesi kitais, kurie dirba, o ir tave, 
prieteliau, reikėtų paminėti, — pasakiau.

— Mane!? O už ką mane? Daug garbingų, 
ners pilkų, darbininkų ir jų talkininkų lie
ka nepaminėtų, jie visi didžius darbus atlie
ka ir gerus, gražius lietuviškos veiklos dar
bus. O aš gerų darbų nepadariau ir vargiai 
bepadarysiu, — ir geraširdiškai nusišypso
jo.

— Tai jau padarei! Ką tik ekskursiją su-' 
rengei laikraščio puslapyje! — nenusilei
dau.

— Juokdarys! — ir pasakėlė nuo suolo. — 
Eikim vidun, išgersim kavos puoduką! — 
ir prietelius paėmė mane po ranka.

A. Bučys

LIETUVOS DIENOS UZBEKIJOJE

Uzbekijoje savaitę tęsėsi Lietuvos die
nos, kurios baigėsi kalbomis ir koncertu.

KARTAI, PROCENTAI IR KITOKIE 
DUOMENYS

Liaudies pasiekimų parodoje Maskvoje 
yra ir Lietuvos skyrius, kuriame, be kita 
ko, parodoma, kad pramonės gamyba mūsų 
krašte išaugo pokario metu 34 kartus, mė
sos gamyba 3 kartus, pieno — 80 procentų, 
10 tuksi. gyventojų yra 205 studentai.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAIP ATSIRANDA PASIKALBĖJIMAI

Perskaičiau Europos Lietuvio Nr. 24 iš 
„Tiesos“ persispausdintą >a. a. R. Kalantos 
motinos pasikalbėjimą su Lietuvos radijo 
korespondentu Zenonu Lapinsku ir prisi
miniau pirmosios sovietinės okupacijos lai
kus ir priemones, kaip buvo daromi anų 
laikų korespondentų pasikalbėjimai ar ki
tokie sovietiniai triukai net su mano ge
rais pažįstamais.

Vienas toksai mano geras pažįstamas, ku
ris šiuo metu gyvena sovietų okupuotoj 
Lietuvoj, pasakojo, kad anais laikais kartą 
į jo įstaigą, kurioje jis tada dirbo, atėjo 
pasiuntinys iš „Tarybų Lietuvos“ laikraš
čio redakcijos, pakišo rašinį ir liepė pasi
rašyti. Išsyk jis užprotestavęs.

— Ui, draugas, pasirašyk. Bus tau ge
riau, ir mums nereikės ilgai laukti, — ra
miai aiškino redakcijos atsiųstasis pasiun
tinys.

Po ilgesnio pasikalbėjimo leido rašinį pa
siskaityti. Ten buvo giriama sovietinė tvar
ka. Jis ilgai galvojo, ką dabar daryti.

— Tai aš pats galiu rašinį parašyti, jei 
jums taip jo reikia, — kiek užpykęs drau
gas pasakė pasiuntiniui.

— Mums draugo rašinio nereikia. Mums 
reikia jūsų parašo. — įkyriai kalbėjo pa
siuntinys.

Ir kai draugas pasiuntinys pagrasino, 
kad jis vistiek turės pasirašyti, tik gal kiek 
ilgiau užtruks, tai mano .pažįstamas tą ra
šinį ir pasirašė. Rytojaus dieną jis pats 
skaitė straipsnį laikraštyje, kuris buvo jo 
pasirašytas, keikė pats save ir velniavo re
dakciją.

Kitas geras pažįstamas pasakojo dar gra
žesnį atsitikimą. Jis trumpam laikui buvo 
išsiųstas į Rusiją. Kai sugrįžo, vieną rytą 
klausosi radijo ir nenori tikėti: radijo ko
respondentas pasakojo jo duotą pasikalbė
jimą. Pasakojo, kad jis labai patenkintas 
savo išvyka, kad jis ten matęs labai didelę 
pažangą, kad žmonės ten viisko pilni ir la
bai patenkinti. Tuo tarpu nei jis to kores
pondento matė, nei apie jį ką nors girdėjo.

Tai taip buvo daromi korespondentų pa
sikalbėjimai pirmosios sovietinės okupaci
jos metu. O dabar ar daug kas paskeitė?

G. I. Rimutis

ANTRĄ KARTĄ „APIE DUONĄ, MEILĘ 
IR ŠAUTUVĄ“

Antrą kantą rusų kalba išleistas Vytauto 
Petkevičiaus romanas „Apie duoną, mei
lę ir šautuvą“.

Ta proga dviejose Maskvos bibliotekose 
surengtos Skaitytojų konferencijos, kurių 
vienoje kalbėjo pats knygos autorius, G. 
KorObčinskis, A. Smirnova, R. Pakalniškis, 
B. Zaleskaja, S. Lvovas ir kiti.

„ŽEMAITIŠKAS SMUIKELIS“ LAIMĖJO
Akmenėje buvo suruoštas Žemaičių kraš

to kaimo kapelų konkursas, pavadintas „Že
maičių smuikelis“.

Konkursą laimėjo Naujosios Akmenės ce
mento gamyklos muzikantai, vadovaujami 
J. Gintausko, ir Akmenės rajono Dabikinės 
kultūros namų kapela.

„SUTARTINĖ“ I KAZACHSTANĄ
Vilniaus valstybinės konservatorijos liau

dies instrumentų kamerinė grupė „Sutarti
nė“ išvyko koncertuoti į Rytų Kazachstaną.

NAUJA KONCERTŲ SALĖ PALANGOJE
Palangoje atidaryta nauja koncertų salė, 

galinti sutalpinti daugiau kaip 1.400 žiūro
vų.

Salės atidarymo koncerte pasirodė J. Do
marko vadovaujamas valstybinės filharmo
nijos simfoninis orkestras.

Numatoma, kad pasirodys Maskvos sim
foninis orkestras, smuikininkas I. Oistra- 
chas ir .kiti garsūs atlikėjai ar vienetai.

M. SLUCKIUI KOLŪKIO PREMIJA
Kelmės rajono Pašilėnų apylinkėje buvo 

įteikta Žemaitės kolūkio literatūrinė premi
ja M. Sluckiui už knygą „Merginų sekma
dienis“.

JUGOSLAVAI LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi Makedonijos kultūros 

organizacijų sąjungos vadovai.

SELEKCININKAI ATŠVENTĖ SUKAKTĮ
Dotnuvoje atšvęstas augalų selekcijos 

Lietuvoje .penkiasdešimtmetis.
Pradžią naujų žemės ūkio kultūrų veis

lių kūrimui davė prof. D. Rudzinskas — 
jis 1922 m. įsteigė selekcijos stotį.

Dabar darbuojasi daugiau kiadp 40 selek
cininkų. Per tą pusšimtį metų išvesta apie 
pusantro šimto augalų veislių, ir dalis jų 
plačiai žinoma už Lietuvos ribų.

Minėjiman susirinkusieji padėjo gėlių 
prie prof. D. Rudzinsko paminklo, aplankė 
jo memorialinį muziejų ir apžiūrėjo pasė
lius.

GARBĖS VARDAS CHIENUI
„Sovetskaja Litva“ redakcijos atsakinga

jam sekretoriui Menašud Chienui suteiktas 
nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.

GRĮŽO Iš SUOMIJOS
Iš Suomijos į Vilnių grįžo dainų ir šokių 

ansamblis „Lietuva“.
Jis ten koncertavo Helsinkio, Kuopio, 

Lahčio ir Juvjeskulos miestuose — davė še
šis koncertus, į kuriuos atsilankę daugiau 
kaip 7.000 žiūrovų.

TEREŠKOVA VILNIUJE
Vilniuje lankėsi tarybinių moterų pirmi

ninkė, tarptautinės demokratinės moterų 
federacijos viceprezidentė, pirmoji pasau
lyje kosmonaute V. Nikolajevą- Tereško- 
va.

VILNIEČIAI RYGOJE
Rygoje lankėsi Vilniaus mokytojų na

mų choras ir davė koncertą. Koncerte da
lyvavo ir Vilniaus konservatorijos studen
tų vokalinis ansamblis.

GARBĖS VARDAI IR GARBĖS RAŠTAI
Ryšium su augalų selekcijos Lietuvoje 

penkiasdešimtmečiu už nuopelnus nusipel
niusio agronomo garbės vardas suteiktas 
žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto di
rektoriui Antanui Būdvyčiui ir Vytėnų Mi- 
čiurino vardo sodininkystės-daržininkystės 
bandymų stoties sodo augalų selekcijos 
skyriaus vedėjai Aldonai Onai Misevičiū- 
tei. o garbės raštai prof. Jonui Bulavui, že
mės ūkio akademijos augalininkystės ka
tedros vedėjui, ir Antanui Subačiui, žem
dirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės 
filialo selekcijos skyriaus vedėjui.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko moterų suvažiavimas, ku

riame dalyvavo 800 delegačių.

MASKVOS CIRKAS KAUNE
Kauno sporto halėje gastroliuoja Mask

vos valstybinis cirkas.

MOTERYS TARYBOSE
„Tiesa“ skelbia, kad 1970 m. išrinktų į 

aukščiausiąją tarybą moterų buvo 13, kas 
sudarė 30,9 procentų.

1971 m. išrinktos 97 moterys, arba 32,3 
proc.

Į vietines tarybas 1971 m. išrinktos 
130.069 moterys, arba 44,58 procentai visų 
atstovų.

Iš 1000 moterų aukštąjį išsilavinimą tu
rėjo 1970 m. 32 (1959 m. 14), nebaigtą aukš
tąjį 14 (1959 m. 9), specialų vidurinį 64 
(32), bendrą vidurinį 83 (42), nepilną vidu
rinį (sepytnmetį ar aštuonmetį) 172 (131), 
pradinį 347 (339).
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PRAŠOM GRĄŽINTI AUKV LAPUS

Eiuvo išsiuntinėti aukų lapai rinkti au
koms paremti atstovų kelionei į Jaunimo 
Kongresą.

Dabar jau prašom juos kuo greičiau grą
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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Atsiliepdami j Tautos Fondo Atstovybės 

D. Britanijoj kreipimąsi. T. Fondui aukojo. 
N — 10 svarų; T. Vidugiris, P. Šablinskas.
J. Tamulaitis ir V. K. po 5 svarus; O. J. 
Vegneriai ir L. po 3 svarus; A. Jasikas ir J. 
Strumskis po 2 svarus; P. Straževičius, A. 
Gaidelis, K. Mažylis, A. Kukanauskas, P. 
Lechavičius, M. Talkačiauskas, J. Maslaus- 
kas ir N. po 1 svarą ir A. Požėla — 50 DM.

T. F. Atstovybė

BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“ 
KONCERTĄ

Rugpiūčio 5 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Londone, Commonwealth Instituto salėje 
(Kensington High St., London, W 8) bus iš 
Clevelando (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.

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS 
KARDINOLĄ

Birželio 13 d. Westminsterio arkivysku
pas kardinolas John Carmel Heenan pri
ėmė lietuvių delegaciją, kurioje dalyvavo 
Vakarų Europos Lietuvių vyskupas dr. A. 
L. Deksnys, ekonomistas A. Pusarauskas ir 
Lietuvių bažnyčios Londone rektorius kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC.

Delegacija turėjo ilgesnį pasikalbėjimą 
dėl dabartinių įvykių pavergtoje Lietuvoje.

Kardinolas delegacijai sakė, kad Lietuvos 
reikalus iškelsiąs sekančiame Anglijos vys
kupų suvažiavime, ir pažadėjo remti Lietu
vos laisvės reikalą tiek, kiek jam sąlygos 
leis.

VYSKUPAS DR. A. L. DEKSNYS
LONDONE

Aplankęs Škotijos lietuvius ir likusias 
dar iki šiol nelankytas Anglijos lietuviškas 
kolonijas, vysk. A. Deksnys praleido treje
tą dienų Londone.

Prel. Jonas V. Bulaitis vyskupą supažin
dino su Londonu ir jo įžymybėmis.

A. A. JUOZAS GUOGA
Birželio 19 d. Londono Chest and Heart 

ligoninėje mirė Juozas Guoga. Laidotuvės 
iš Lietuvių bažnyčios birželio 26 d.. 9 vai. 
ryto.

Manchesteris
VISI I KONCERTĄ v •

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba
1972 m. rugpiūčio 6 d., sekmadienį, 5 vai. po pietų, 

UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE,
31, SMEDLEY LANE, CHEETHAM, MANCHESTER 8, 

rengia

KONCERTĄ
kurio programą išpildys iš Clevelando, JAV, atvykstąs jaunimo tauti
nių šokių ir muzikos ansamblis

GltANlHNEIjĖ

Mieli tautiečiai, ,,GRAN DIN ĖLĖ“ šiame krašte duos tik du koncertus: 
Londone ir Manchesteryje. Nepraleiskime šios progos jų koncerto nepa
matę, nes, gal būt, kitos progos neturėsime. M anebesterio ir visų apy
linkių ir gretimų kolonijų lietuvius prašome ir kartu kviečiame jauni
mą ir senimų j mūsų rengiamąjį koncertų, o vietos bus visiems, nes sa

lė yra nemaža ir puiki.
Po koncerto bus šokiai ligi 11.30 vai. šokiamsgros geri ukrainiečių mu
zikantai. Salėje bus galima gauti šiltus pietus, tik iš anksto reikėtų pra
nešti rengėjams.

Koncerto pradžia punktualiai 5 vai. po pietų.
[ĖJIMAS: 75 penai suaugusiems, 50 penų jaunimui.

Salė iš miesto CANNON ST. pasiekiama šiaisautobusais: Nr. Nr. 4, 35, 
60, 62, 59 ir 75.

Ligi malonaus pasimatymo koncerte !
SKYRIAUS VALDYBA

MIRĖ KAZYS BRAZDŽIONIS
Birželio 21 d. Londone širdies smūgiu mi

rė Kazys Brazdžionis, 72 metų amžiaus.
Lietuvoje anais nepriklausomos valstybės 

kūrimosi metais išėjo savanoriu kariuome
nėn. Tarnavo gusarų pulke leitenantu.

Į Angliją atvyko prieš 45 metus ir dirbo 
Pabaltijo kraštų atstovu Waterloo kompa
nijos pinigų kalykloje, kuri gamino pinigus 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Karo metu dirbo kitoje firmoje, taip pat 
savo kalykloje gaminusioje pinigus, bet ki
tiems užsienio kraštams (lenkijai ir kt.).

Vedęs buvo anglę.
I laidotuves buvo atvykusi jo sesuo, bu

vusio Lietuvos karinio atstovo JAV pik. K. 
Griniaus našlė.

LIETUVIŲ SODYBOJE IR LONDONE
Mielasis teatralas Domas Kaniauskas, 

sunkiai ir ilgai sirgęs, atgavęs vėl sveikatą, 
iš savo Škotijos mėnesiui buvo atvažiavęs 
į Lietuvių Sodybą, o po to savaitę praleido 
Lietuvių Namuose Londone.

Iš JUROS
Juozas Lukoševičius iš jūrų grįžo į Lon

doną atostogauti.

PAVIEŠĖTI Į LONDONĄ
Atlydėję į Britaniją atostogauti 17 vaiku

čių, daugiausia lietuviukų. Londone pavie
šėti apsistojo iš Vokietijos atvažiavę V. 
Kurgonas, Ž. Vilčinskaitė ir G. Šimkevičius 
su žmona ir dukrele.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
KAS VYKO IR VYKSTA ŠIĄ SAVAITĘ 

LONDONE
Sekmadienį, birželio 25 d., 3.30 vai. p. p., 

įvyko bendros tarptautinės pamaldos, ku
riose dalyvavo visų Pavergtųjų Europos 
tautų žmonės ir British League for Euro
pean Freedom atstovai. Po pamaldų prie 
nežinomo kareivio kapo padėtas vainikas, 
pagerbiant žuvusius kovoje už tautų lais
vę.

Pirmadenį, birželio 26 d., 3.30 vai. p. p.. 
Pavergtųjų Tautų atstovai ir British Lea
gue for European Freedom delegacija buvo 
priimta Britų užsienio reikalų ministerijo
je. Įteiktas bendras memorandumas dėl pa
vergtųjų Europos kraštų. Vėliau vyko pasi
kalbėjimas su Britų užsienio reikalų minis
terijos atstovais.

Antradienį, birželio 27 d., įvyko spaudos 
konferencija, kurios metu žurnalistai buvo 
plačiai supažindinti su pavergtųjų kraštų 
padėtimi. Lietuviai šiam reikalui buvo pa-; 
ruošę atskirą raštą, atkreipdami dėmesį į 
šių dienų įvykius Lietuvoje, Kaune.

Ketvirtadienį, birželio 29 d„ vyksta West
minster Cathedral Hall viešas susirinki
mas, kuriame kalbės anglų rašytojas lan 
Greig ir generolas Walter Walker, buvęs 
NATO pajėgų vadas.

Kiekvienais metais SSSR pavergtos tau
tos organizuoja Pavergtųjų Tautų savaites 
Didžiojoje Britanijoje, primindamos bri
tams vadinamosios Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos ir kitų komunistų pa
vergtas ir persekiojamas tautas. Be abejo, 
britai ir kitur laisvame vakarų pasaulyje 
gyvenantieji lengvai pamiršta pavergtuo
sius Europos kraštus, ir kaip tik dabar yra 
proga vėl parodyti vakarų pasauliui pa
vergtųjų tautų kovą už laisvę, už tautų ap
sisprendimo teisę.

TOWER HAMLETS DEKANATO 
TARYBOS SUSIRINKIMAS

Po Antrojo Vatikano susirinkimo prie 
katalikų parapijų buvo sudarytos parapi
jų tarybos. Tos parapijų tarybos sudaro de
kanatų tarj'bas. o šios jau vyskupijos tary
bą.

Tower Hamlets dekanato taryba sudaro 
13 parapijų, į kurių skaičių įeina taip pat 
lietuvių ir vokiečių bažnyčios.

To dekanato mėnesinis susirinkimas vy
ko birželio 21d. Sporto ir Socialinio klubo 
patalpose. Lietuvių parapijai toje taryboje 
atstovauja parapijos tarybos pirmininkas S. 
Kasparas. Dekanato tarybos pirmininkas 
yra John Branagan. K. S. G., G. L. C.. 
F. R. S. A., F. R. ECON. SOC., LM. R. S. H., 
be to, jis dabar eina ir Londono švietimo 
Tarybos pirmininko pareigas

Be parapijos tarybos narių, į susirinkimą 
atsilankė dar Poplar šv. Marijos ir Juozapo 
parapijos klebonas L. F. Allan, M. A., ir 
Lietuvių bažnyčios vicerektorius kun. dr.
K. A. Matulaits, M. I. C.

Apsvarsčius einamuosius reikalus, Tary
bos pirmininkas John Branagan padėkojo 
lietuvių parapijos tarybai už globą šiam su
sirinkimui ir priminė dalyviams paskuti
niuosius įvykius Lietuvoje, kaip Lietuvos 
jaunimas trokšta laisvės ir dėl jos aukoja 
savo gyvybes. Jis sakė, kad mes, šios tary
bos atstovai, reiškiame savo simpatijas gy
venantiems Lietuvoje ir dėl jos laisvės ko
vojantiems. ir tuo pačiu reikia mums 
džiaugtis tekia gražia lietuviška katalikiš
ka bendruomene čia, Londone.

Vėliau prie užkandžių ir arbatos, kurią 
paruošė Veronika Jurienė, dar ilgokai bu
vo dalytasi įspūdžiais.

S. K.

NOTTINQHAMAS
L. A. S. SUSIRINKIMAS

Nottinghamo L. A. S. Skyriaus Valdyba 
liepos 1 d. savo Klube ,,Napoleon“ šaukia 
savo narių

VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ.
Bus renkama nauja Valdyba ir Revizijos 

Komisija ir svarstomi visi bėgamieji rei
kalai.

Nariai prašomi aktyviai dalyvauti.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

SU JAUNIMU

šiais lietuviškajam jaunimui skirtais me
tais jaunučių ir jaunių berniukų atostoginė 
stovykla bus prie Lietuvių Jaunimo Židinio 
nuo rugpiūčio 13 iki 20 dienos. Mielus tė
vus maloniai kviečiame tuo pasinaudoti ir 
jaunuolius pakreipti į šią vasarinę stovyk
lą. Kaina tik 4 svarai savaitei. Gausesnėm 
šeimom ir reikalui esant daroma nuolaida. 
Užsirašyti Židinin, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH. Telefonas 
0602-865738 iki liepos 20 dienos.

Liet. Jaunimo Židinys

LIETUVIŠKOS KAPINĖS
Šioje kolonijoje turime įvairius lietuviš

kus junginius. Gyvųjų junginius, šiomis 
dienomis yra rasta galimybė ir amžinam 
poilsiui gulti organizuotai. Jau keliolika šio 
miesto ir kitų vietovių tautiečių trumpu lai
ku įsigijo Southern arba Wilford kapinėse 
prie vienos vietos žemės, sudalydami gra
žią pradžią lietuviškų kapinių Skyriui.

Žemę čia gali įsigyti ne tik vietiniai lietu
viai arba jų mišrios šeimos, bet ir iš visos 
Anglijos. Nottinghamiečiams žemė gilyn iki 
3 asmenų kainuoja 14 svarų (didesniam 
skaičiui šiek tiek brangiau), o kitiems — 
28 svarai. Tiek reikalauja kapinių direkci
ja — miesto savivaldybė. Ilgainiui kainos 
kils.

Kas dabar nenorėtų atskiros sau vietos, 
tie yra kviečiami (pavieniai asmenys, šei
mos ar draugijos) prisidėti prie bendro lie
tuviško ploto užpirkimo šalia tų keliolikos 
vietą jau nusipirkusių, rezervuojant sau ar 
kitiems vietą bendrame lietuviškajame plo
te. Vietovė yra kalnelyje, graži, bet greitai 
išperkama. Jei lietuviai jos skubiai neįsi- 
gys, tuojau išpirks kiti. Žvelgtina į netoli
mą ateitį. Ko šiandien nepadarysime, tada 
ir norėdami nebegalėsime. Todėl lietuviš
kas organizacijas, šeimas ir paskirus asme
nis maloniai kviečiame skubiai nuspręsti ir 
nepasikartojančia galimybe pasinaudoti. 
Organizacijoms vertėtų bent šiek tiek vie
tų rezervuoti savo nariams ar apskritai 
tautiečiams.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

BRADFORDE — liepos 2 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — liepos 9 d., 12.30 v., St. 

Patrick's bažn.
BRADFORDE — liepos 16 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — liepos 23 d., 1 v. p. p.
DERBYJE — liepos 9 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Pamaldos už a. a. Joną Pakėną.
LEICESTERYJE — liepos 16 d., 12 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — liepos 16 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

Vietos tarp lietuvių niekas nepaliks, jei 
patys tuo nepasirūpinsime. Be to, kapų 
priežiūra, puošimas, lankymas vienoje vie
toje yra žymiai lengvesnis. Deramai susi
tvarkę, turėsime iškalbingą Lietuvos pėd
saką dabartyje ir ateityje. Taigi vispusiš
kai yra prasminga organizuotis ir čia.

Visiems suinteresuotiems reikia labai pa
skubėti. nes kitaip galimybė kiekvieną die
ną gali dingti. Kreiptis į kun. S. Matulį, 16 
Hound Rd.. West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. telefonas 0602-865738. arba j 
liet, organizacijų vadovybes.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

UŽBAIGAI
Pavergtųjų Tautų savaitės užbaigai lie

pos 2 d., sekmadienį. 5 vai., ukrainiečių sa
lėje. 31. Smedley Lane, Manchester 8, ren
giamas 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.

HUDDERSFIELDAS

MIRĖ A. A. VINCAS ZIENIUS
Po sunkios ligos ir operacijos birželio 20 

d. Huddersfieldo ligoninėje mirė a. a. Vin
cas Zienius. Gimęs Palemone 1925 m., po 
karo atvyko į Angliją ir ilgus metus gyve
no šiame mieste, dirbdamas tekstilėje.

Velionis buvo draugiškas, paslaugus, nuo
širdžiai talkininkavęs lietuvių veikloje.

Palaidotas birželio 23 d. po gedulingų Mi
šių, kurias atnašavo kun. J. Kuzmickis.

Amžiną atilsį!

LONDONAS
JAUNIMO KONGRESO ATSTOVŲ 

SUSIRINKIMAS

Birželio 17 d. Lietuvių Namuose įvyko 
Jaunimo atstovų prieškongresinis pasitari
mas.

Atstovai išsirinko savo grupės vadovu 
stud. Arą Gasiūną.

Pasitarime taip pat dalyvavo Bendruo
menės Valdybos vicepirm. prof. K. Baub
lys, kuris rūpinosi Jaunimo kongreso reika
lais D. Britanijoje, ir krašto valdybos pirm. 
S. Kasparas, kuris atstovus supažindino 
smulkiau su šio krašto organizacijomis ir 
jų veikla.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS SEKMADIENIS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Sekmadienį, liepos 2 d., 11 vai., pamal
dos su pirmąja komunija.

Kadangi tai pirmasis mėnesio sekmadie
nis, prieš pamaldas bus eucharistinė pro
cesija. Jaunimas, dalyvaujantis procesijoje, 
prašomas susirinkti kiek anksčiau prieš nu
matytąjį laiką, kad būtų galima tinkamai 
pasiruošti.

WOLVERHAMPTONAS
PAMALDOS GEDULE

Vietos ir apylinkių tautiečius maloniai 
kviečiame lietuviškoms pamaldoms į Con
vent of Mercy koplyčią, St. John's Square, 
liepos 2 d., 11 vai., Lietuvos gedulo proga.

Atitinkamas giesmes išpildys solistė Bi
rutė Valterienė.

Kapelionas ALKB Taryba

VOKIETIJA
EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONGRESAS

Gegužės 12-13 d. d. Bonnoje, Bundestago 
rūmuose, įvyko Europinio Sąjūdžio kongre
sas. Jame dalyvavo 21 Europos kraštų de
legatai.

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 tokios: I. Institucinė Europa, II. 
Ūkinė Europa, III. Technologija — moksli
niai tyrinėjimai — universitetas, IV. Euro
pa pasaulyje.

Kongresas priėmė eilę rezoliucijų. Vieno
je jų ypač pabrėžta žmogaus pagrindinių

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

L. GOLBBE11GS 
NUMISMATIC 

The Baltic and Russian Coins

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

teisių svarba ir pasisakyta už Europos tau
tų laisvę, kuriose vyrauja nedemokratiški 
režimai.

Be lietuvių ir kitų pavergtų kraštų dele
gatų, keliant sovietinio režimo klausimus 
ypač pasisakė Duncan Sandys, Europinio 
Sąjūdžio Parlamentarinės Tarybos pirmi
ninkas, buv. Didž. Britanijos Krašto Apsau
gos ministeris.

Po kongreso, gegužės 14 d., Bonnoje įvy
ko Europinio Sąjūdžio Feder. Tarybos po
sėdžiai, kuriuose lietuviams atstovavo inž. 
A. Venskus, ESLK gen. sekretorius.

BRANDOS EGZAMINAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Šiais mokslo metais Vasario 16 gimnazi
jos 3 devintokai laikė brandos egzaminus, 
bet ne visiems lygiai gerai pasisekė. Išlaikė 
tik Romaną Žutautaitė, o Edvinas Dilba ir 
Manfredas šiušelis suklupo.

Romana žutautaitė yra gimusi 1953 m. 
sausio 24 d. Augsburge. Jos tėvelis kilęs iš 
Žemaitijos, o mama vokietė. 1963 m. Roma
ną įstojo į Vasario 16 gimnazijos 1-ją kla
sę lietuviškai nemokėdama, o dabar rašo 
eilėraščius lietuvių kalba. Ir brandos egza
minuose iš lietuvių kalbos gavo aukštą pa
žymį. Gerai egzaminų komisijos buvo įver
tintos jos ir kitų dalykų žinios. Tai pirmo
ji abitūra po ilgesnio laiko Vasario 16 gim
nazijoje be jokio nepatenkinamo pažymio.

Gimnazijoje Romana dalyvavo tautinių 
šokių grupėje, dainavo chore pas mokyt. 
Motgabį ir buvo E. Tamošaitienės mergai- 
čių dainos ansamblio aktyvi narė. Daug 
kartų yra deklamavusi kitų eilėraščius ir 
taip pat skaičiusi savos kūrybos. Mokinių 
kūrybos konkurse pernai ji laimėjo I-ją 
premiją. Priklauso skautams ir yra kandi
datė ateitininkė. Trejus metus buvo mer
gaičių bendrabučio seniūne. Nuo 1971 yra 
Vokietijos LB valdybos atstovė Jaunimo 
sekcijoje. Yra išrinkta dalyvauti II Pasau
lio jaunimo kongrese. Jame skaitys refera
tą apie lituanistinių studijų galimybes Vo
kietijoje. Taip pat yra pakviesta M. Saulai- 
tytės dalyvauti diskusijose apie jaunimo 
lietuvišką kūrybą.

Rudenį žada pradėti lietuvių kalbos bei 
literatūros ir visuotinės literatūros studijas 
Miiunsterio universitete.

ELI

MOKINIŲ EVANGELIKŲ EKSKURSIJA
Ji įvyko gegužės 28 d. Ją suruošė Evan

gelikų jaunimo ratelio vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys. Ekskursijoje po Odemvaldą, be va
dovo, dar dalyvavo 25 mokiniai ir vienas 
studentas, tame skaičiuje skaučių ir skau
tų atstovai J. Dirgėlaitė ir V. Narbutas, mo
kinių komiteto pirmininkas R. Žaliukas, 
ateitininkų moksleivių pirmininkas P. 
Dauknys ir Pabaltiečių krikščionių studen
tų sąjungos lietuvių sekcijos sekretorius 
stud. P. Veršelis.

ŠOKĖJŲ IŠVYKA Į JAV
Po metų ruošimos!, mokymosi ir gludini- 

mo Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė birželio 26 d. išskrenda į IV Liet, tau- 

| tintų šokių šventę Čikagoje. Vyksta 18 
moksleivių: Aurelija Krivickaitė, Ramutė 
Matutytė. Marytė Palavinskaitė, Romy Pie- 
daitė. Kristina Ramanauskaitė, Ugnelė Sta- 
saitė, Raimonda šreifeldadtė, Aldona Šadui- 
kytė, Antosė Šiugždinytė, Kristina Žutau
taitė, Petras Dauknys, Pranas Kuzminas. 
Linas Lipčius, Ervinas ir Manfredas Šiu- 
šeliai, Antanas Šiugždinis, Algis Valiūnas ir 
Romas Žaliukas.

Šokių šventėje jie pašoks penkis šokius: 
Audėjėlę, Linelį, Ketvirtainį, Aštuonnytį ir 
Jaunystės šokį, šventės išvakarėse daly
vaus trumpame pasirodyme užsienio gru
pių. kuriame gimnazistai kartu su Muen- 
cheno „Ratuku“ padainuos vokiškai.

KAUNO KALBA
siliko vienas. Jo didžioji auka patrauks pas
kui save ir daugiau aukų. Kiek jų bus? Kas 
žino? Vieni daugiau, kiti gal kiek mažiau 
nukentės, bet baudžiamoji enkavedistų ran
ka pasieks daugelį. Sunku pasakyti, šimtus 
ar tūkstančius. Tik vienas dalykas yra tik
ras, kad aukų neabejotinai bus, ir jų neiš
pasakytai gaila. Gaila tų jaunų, tik gyve
nimą pradėjusių žmonių, šviesias viltis tu
rėjusių lietuvių, kurių gyvenimas bus arba 
sužalotas, arba juos lauks kalėjimo ir Sibi
ro tremties bausmės. Jų likimas negali bū
ti pamirštas.

„Taigi, Kaunas kalba, ir mes jo balsą iš
girstame kartais nelauktai, o dažniausiai 
pastaruoju metu iš ten žinios ateina skau
džios".
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