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SUKILK, PASMERKTAS PRAKEIKIMUI...
Sov. Sąjungoje ligi šiol atskiri asmenys 

ar grupės rūpinasi daugiausia pilietinių tei
sių 'klausimu. Ekonominiais klausimais be
veik niekas nekeldavo balso.

Dabar staiga pasigirdo balsas ir dėl to, 
kaip sovietinis žmogus verčiamas skursti, 
kaip jis yra išnaudojamas ir kodėl taip yra.

Tiesa, tas balsas kol kas dar negarsus. 
Buvo labai prastai techniškai atspaustas at
sišaukimas ir gerai parinktais adresais 
Maskvoje įmestas į laiškų dėžutes. Buvę jo 
atspausdinta tik 1000 egzempliorių, ir sau
gumo 'policija greit surinko, kur tik pajėgė 
ir ieško autorių ir platintojų. Vadinas, ma
ža kas tesusipažino su tuo atsišaukimu. 
Daugiausia nebent naudos tik tiek, kad kai 
kuriems užsienio laikraštininkams jis pate
ko į rankas, taigi užsienis žinos, kas rūpi 
■sovietiniam piliečiui. Bet įdomus pats fak
tas.

„Newsweek“ išsispausdino to atsišauki
mo ištraukų.

„Pagal mūsų ekonomistus“, rašoma atsi
šaukime, „vidutinis sovietinio dirbančiojo 
■atlyginimas iš tikrųjų tėra tik trečdalis to

PAŠA UL YJE
— Bradforde (Britanija) teisėjas atidėjo 

skyrybų bylą, nes viena liudininkė atėjo su 
visais garbanų suktukais plaukuose, o jis 
teisme negalįs matyti pusiau apsirengusių 
žmonių.

— Uganda neįsileido danės turistės, ku
ri atvažiavo su 4 ir pusės inčių sijonu aukš
čiau kelių (Ugandoje leistini sijonai 3 in- 
čės virš kelių, o už trumpesnius baudžiama 
iki 3 mėn. kalėjimo arba 11 svarų baudos).

— Per šių metų 6 mėnesius į Izraelį iš
važiavo 16.000 Sov. Sąjungos žydų, o 1971 
m. per visus metus 15.000 (1970 m. 1000).

— Kiaračio miesto gatvėse buvo prasidė
jusios riaušės, dėl to įvestos vakarais drau
džiamosios valandos, kada nebegalima 
vaikščioti, o riaušės prasidėjo dėl kalbos, 
nes visam Pakistanui nustatyta oficiali kal
ba yra urfu, o šiam miestui dabar įstaty
miškai patvirtintos sindi ir urdiu kalbos.

— Kad tik Argentinos profesinės sąjun
gos prasitarė, kad kitais metais numato
mieji rinkimai turėtų būti bešališkai pra
vesti, karinė krašto vyriausybė tuojau jau 
dabar užšaldė visus profesinių sąjungų 
fondus.

— St. Bartholomew ligoninės gydytojų 
grupė Londone, maišydama tam tikrus vais
tus, sėkmingai pradėjo gydyti leukemija 
sergančius vaikus (pusė jų taip gydytų vai
kų išgijo, o anksčiau mirdavo visi).

— Brite Alice Stevenson atšventė savo 
111 metų sukaktį (ta šventės proga užval
gė sumuštinių su bananais, savo mėgiia- 
miausio valgio).

— Staffordshire (Britanija) policijos 
meškeriotojų varžybos dėl čempionato bu
vo atidėtos, nes varžovai išsėdėjo prie van
dens penkias valandas, ir nė viena žuvelė 
neužsikabino.

— Europos Bendrosios Rinkos kraštuose 
niekur nepardavinėjama jokia „kepamų 
(ar verdamų) obuolių“ rūšis, dėl to bri
tams iškyla pavojus, ką jie darys su savo 
dideliais ir rūgščiais Bramley obuoliais, 
kurie dabar vidaus rinkoje pardavinėja
mi virti-kepti ir įvairiems įdarams.

— „Romos klulbo“ pirmininkas italas Au
relio Peccei yra tos nuomonės, kad pasau
lis, jeigu nenustos teršti vandenų, oro ar 
kitaip nuodytis, ištvers dar ne ilgiau kaip 
10 metų.

— Šiauriniame Kiaračyje (Pakistanas) 
riaušėse dėl kalbų būsią žuvę ne mažiau 
kaip 100.

— Portugalijos vyriausybė skelbia, kad 
ji, vykdydama amnestijos potvarkį, Mo- 
zambikoje, Angoloje ir Guinėjoje yra pa
leidusi 1.500 afrikiečių sukilėlių.

— Apie 20 tūkst. ganiečių praėjo pro 
karstą su palaikais buvusio prezidento dr. 
Nkrumos, kai jie buvo atvežti į gimtąjį 
Nkrofulo kaimą (jis buvo nuverstas, mirė 
balandžio mėn. Rumunijoje, ir Guinėjos 
vadai neatgabeno jo palaikų namo, staty
dami tam tikras sąlygas).

— Britanijoje kiaušinių reikalus tvar
kanti įstaiga nutarė iš apyvartos išimti 
apie 18 mil. kiaušinių, kad perdaug nenu
kristų kainos (kiaušinių yra rinkoje dau
giau negu reikia).

— Amerikos erdvės agentūra nutarė nu
bausti Apollo 15 erdvės laivu į mėnulį skri
dusius astronautus, nes jie be leidimo bu
vo nusigabenę ten 400 vokų ir 100 jų per 
tarpininką pardavę Vokietijoje po 600 sva
rų.

— Rugsėjo mėn. Britanijos ministeris 
pirmininkas važiuoja į Japoniją oficialaus 
vizito, ir tai 'bus pirmasis šio krašto mi
nisteris pirmininkas, kuris atlieka tokią 
pareigą.

— Rytinėje Ukrainoje 5 asmenys karinio 
tribunolo nuteisti mirti už žmonių kanki
nimą ir žudymą vokiečių okupacijos me
tais.

atlyginimo, koks jis turėtų būti. Be to, kas 
jam neprimokama, jis turi mokėti mokes
čius, ir kur visa tai išleidžiama? Kremliaus 
pareigūnų... Tie pinigai išleidžiami jų pra
bangiam gyvenimui, jų vasarnamiams, vi
loms, limuzinams, jų nenormalioms algoms 
ir priedams, jų maisto normoms, kurios sle
piamos nuo žmonių, specialiems poilsio na
mams, ligoninėms ir sanatorijoms. Krem
liaus valdovai gyvena geriau, negu daugu
mas carinių biurokratų, ir jie vadina save 
sovietiniu liaudies avangardu. Jie išnaudo
ja darbininkų klasę, kuri vos įveikia galus 
sudurti su galais...

„Kita vieta, kur liaudies pajamos išplau
kia, yra užsienis. Kremliaus valdovai pre
kiauja su Vakarais ir kitais 'kraštais, rūpin
damiesi ne liaudies reikalais, bet vien tik 
savo nuotykingos politikos siekimais. Jie 
eksportuoja didelius 'kiekius aukščiausios 
rūšies gaminių: mėsą, sviestą, žuvį, kavia- 
rą, grūdus, žaliavas ir kitus dalykus, kurių 
trūksta. Tuo pat metu mes įsivežame grū
dus iš Kanados, panaudodami tam menkas 
savo krašto aukso atsargas. Milžiniškos su
mos panaudojamos ginklams, kurie siunčia
mi vadinamiesiems laisvės kovotojams, tai 
yra tam, kad būtų išlaikyti diktatūriniai 
režimai Egipte, Sirijoje, Kuboje ir t. t., ku
rie duoda SSSR karines bazes... Keletas mi- 
lijardų buvo išleista Mao Cetungui; dabar 
jis yra priešas Nr. 1. Mes išleidžiame kas
dien po 3 milijonus rublių padėti Šiaurės 
Vietnamu! užimti Pietų Vietnamą ir 1 mi
lijoną rublių kasdien Kubai.

„Gerbiamieji piliečiai, Vakarų kraštų dir
bantieji yra pasiekę ko aukščiausių pragy
venimo lygio standartų ir per savo kovą 
daug politinių laisvių. Išbandyti kovos bū
dai yra streikai ir demonstracijos. Kai 1970 
m. gruodyje Lenkijoje buvo paskelbtos pa
keltos kainos, darbininkai streikavo ir pra
dėjo demonstruoti, ir Gomulka buvo paša
lintas... Atėjo laikas, kada ir mūsų liaudis 
turėtų pasinaudoti ta teise.“

Beje, atsišaukimą pasirašė „Piliečių ko
mitetas“.

Iš „Newsweek“ ta proga išsispausdinto 
straipsnio matyti, kad atsišaukimo autoriai 
yra paskaičiavę, kad atsišaukimo autoriai 
Sov. Sąjunga yra dvidešimt šeštoje vietoje 
pasaulyje, kad „Mūsų darbininkai už savo 
atlyginimus gali nusipirkti nuo septynių iki 
dvylikos kartų mažiau, negu vidutinis ame
rikiečių, britų ar Vakarų Vokietijos darbi
ninkas“, kad „Vidutinis mūsų darbo žmo
gaus butas yra nuo dviejų iki penkių kar
tų mažesnis, negu žmonių anuose kraštuo
se. Aštuoniasdešimt procentų amerikiečių

turi automobilius, 60 procentų britų ir 50 
procentų vokiečių, bet Sovietų Sąjungoje 
tas procentas yra 0,1. Vakarų darbininkai 
iš bedarbio pašalpos gali nusipirkti nuo 
dviejų iki keturių kartų tiek daiktų, kaip 
vidutinis sovietų dirbantysis".

Britų „The Guardian“ atpasakojo atsi
šaukimą, pateikdamas keletą ištraukų, ku
rių nėra „Newsweek“. Sakoma, kad Sov. 
Sąjunga suka į „valstybinį kapitalizmą, pa
čią blogiausią ir plėšikiškiausią valdymosi 
santvarką“. „Tokios rūšies beširdiškas vo
gimas ir nekontroliuojamas valdymas yra 
tai, ką Vokietija turėjo Hitlerio socializ
me“. Kalbant apie žmonių pragyvenimo ly
gį, be kita ko. pasakyta: „Mūsų kraštas tu
ri turtingiausių išteklių ir yra antroji galy
bė pasaulyje“.

Atsišaukimas baigiamas:
„Kovokite už savo teises į geresnį gyve

nimą. Ginkite vienas kitą, vienas už visus, 
ir visi už vieną. Tiktai per kovą mes pa
sieksime pasikeitimo į geresnį“.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS
ATSAKO BALTIJOS LAISVĖS TARYBAI

Valstybės Departamento Sovietų Sąjun
gos reikalams direktorius Jack F. Matlock, 
atsakydamas į Baltijos Valstybių Laisvės 
Tarybos (Baltic States Freedom Council) 
1972. V. 9 raštą Prezidentui Nixonui ry
šium savo birželio 26 d. rašte Tarybos pir
mininkui V. Sidzikauskui, paminėjęs JAV 
nepripažinimo politiką Sovietų Sąjungos 
aneksuotų Baltijos valstybių atžvilgiu, to
liau pažymi:

„Per Prezidento lankymąsi Sovietų Są
jungoje nebuvo jokio veiksmo mūsų nepri
pažinimui prievartinės Baltijos valstybių 
aneksijos pakeisti. Vykdamas į Sovietų Są
jungą, Prezidentas buvo gerai įsisąmoninęs 
šio krašto gilų susirūpinimą nelaiminga pa
dėtim tautų, kurioms paneigtos pagrindi
nės laisvės. Ir jūs galite būti tikri, kad mū
sų (JAV) tvirtas užsiangažavimas Visuo
tinės Žmogaus Teisių Deklaracijos princi
pams Sovietams buvo aiškiai pareikštas“.
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FREEDOM FOR LITHUANIA!

Londono (Ontario, Kanada) valdybos 
niciatyva yra atspausdinti šūkiai „Free
dom for Soviet-occupied Lithuania“, ku- 

! rie klijuojami ant automobilių.
šūkio lapelis gaunamas nemokamai.

KRITIKA PARTIJOS VARDU
Vilniuje buvo komunistų partijos centro 

komiteto plenumas, ir jame didelę pagrin
dinę kalbą pasakė sekretorius A. Barkaus
kas. Apie dvasinę padėtį krašte jis, be kita 
ko, kalbėjo ir taip:

„Ideologinėje kovoje ima veikliau daly
vauti ir bažnyčia bei kulto tarnai. Kai ku
rios jų akcijos irgi turi nacionalistinį at
spalvį. Suaktyvėjus imperialistinei propa
gandai, Vatikano veiklai, pagyvėjo ir reak
cingai nusiteikusi katalikų dvasininkijos

SIMAS KUDIRKA RAŠO
Amerikos lietuvių spauda dabar paskel

bė Simo Kudirkos laišką, rašytą iš Potmos 
sunkiųjų darbų koncentracijos stovyklos 
britų kilmės amerikiečiui L. D. Kelsey, ku
ris jam pasiuntė siuntinį.

Laiškas buvo gautas 1971 m. prieš Kalė
das, bet dėl įvairių priežasčių paskelbtas 
tik dabar. Jis rašytas anglų kalba ir lietu
viškai Skamba taip:

„Malonus Pone Kelsey, aš esu nepapras
tai dėkingas už Jūsų liepos 9 d. laišką ir už 
mažą pakietėlį, kurį gavau kiek vėliau. Gra
žu iš Jūsų pusės išreikšti užuojautą ir su
teikti man moralinę paramą iš taip toli ne
pažįstamam. į vargą pakliuvusiam jūrei
viui. Turiu prisipažinti, kad tai džiugina 
mano širdį, žinant, kad Jūsų šalyje yra 
bent vienas toks asmuo, kuris tikrai rūpina
si dėl manęs ir mano likimu. Man nesmagu, 
kad negalėjau Jums anksčiau parašyti. Man 
neleidžiama rašyti daugiau kaip du laiškus 
per mėnesį. Tikiuosi, kad šis laiškas Jus 
pasieks laiku, palinkėti Jums ir Jūsų šei
mai linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Tuos pačius linkėjimus nuo manęs ir 
nuo mano šeimos siunčiu kiekvienam Jū
sų didžios šalies gyventojui. Tikėdamasis 
vėl iš Jūsų išgirsti netolimoj ateity,

nuoširdus Jūsų Simonas Jono Kudirka.
Prieš parašą yra ir lietuviškai parašytas 

žodis Sudie.
„Keleivis" rašo, kad esama galimybių pa

siųsti Simui laiškus. Tuo reikalu patariama 
kreiptis į Laisvės žiburio radiją New Yor
ke.

Šas laiškas buvo atspausdintas Washing
ton Post korespondento. 

dalis. Todėl reikia didinti ateistinio darbo 
kovingumą, viešai demaskuoti tuos, kurie, 
prisidengę religijos skraiste, nesilaiko mū
sų Konstitucijos normų“.

Dėl literatūros ir meno A. Barkauskas 
pasisakė, be kita ko, šitaip:

„Atskirų rašytojų kūriniuose, kuriuos iš
leido „Vagos“ leidykla, jaučiama patriar
chalinio kaimo idealizavimo tendencijos, 
siekimas senas moralines normas priešpa
statyti šiuolaikinei civilizacijai. Be to, pe
riodikoje pasirodė ir tokių (kūrinių, ku
riems būdingos subjektyvistinės nusivylimo 
nuotaikos, pesimizmas, netikėjimas sociali
niu bei moraliniu žmogaus progresu. Tokio 
pobūdžio kūriniuose dažniausiai dominuoja 
absurdiškos ir beprasmiškos situacijos bei 
kolizijos. Ryškiausiai tai atsispindi J. Mike
linsko apysakoje „Laukinė obelis“ ir atski
rose J. Apučio novelėse, išspausdintose rin
kinyje „Horizontu bėga šernai“.

Kaip jau buvo rašyta E. L„ J. Mikelins
kas buvo užsipultas ir kiek anksčiau už ap
sakymą „Trys dienos ir trys naktys“. Ta
čiau, 'be kita ko, jo apsakymų rinktinė pri
statyta respublikinei premijai gauti.

Taip pat buvo užsipultas „Nemuno“ žur
nale išspausdintas kritiko V. Kubiliaus 
straipsnis „Talento mįslės“. Pagal V. Kubi
lių išeitų, kad talentas yra gimęs pats sau 
ir negali niekam tarnauti. Tai esanti anar
chistinė samprata; o V. Kubilius siekiąs 
„sukompromituoti visos pokario metais 
atėjusios į mūsų literatūrą rašytojų kartos 
kūrybą, jos sukauptą patyrimą ir idėjinę iš
tikimybę socialistiniams idealams, o kartu 
ir pateisinti anarchizmo reiškinius“.

Be kita ko, A. Earkauskas savo kalboje 
iškėlė ir tokį priekaištą ir nusiskundimą:

„Paprastai už buržuazinio gyvenimo bū
do pamėgdžiojimo, už kūtvėlų maivymosi 
slypi žalingos anarchistinės, antivisuome
ninės nuotaikos. Mes manome, kad labai 
gerai pasielgė spauda, paskelbusi pavardes 
tų chuliganų, kurie neseniai triukšmavo 
Sporto rūmuose tarptautinių varžybų me
tu, o taip pat teisūs tie kolektyvai, kurie 
operatyviai reagavo ir principingai ap
svarstė įžūlių išsišokėlų „žygdarbius“. Su
prantama, tokie atskirų jaunuolių elgesio 
faktai yra tik pavieniai“.

„EL POPULAR“ — PAGAL LINIJĄ

Urugvajuje, Montevideo mieste, leidžia
masis komunistų dienraštis „EI Popular" 
rašė, kad R. Kalanta susidegino protestuo
damas prieš Vietnamo karą.

Tuo tarpu dienraštis „EI Pais“ išsispaus
dino platų ir išsamų tokio pobūdžio pra
nešimą apie R. Kalantą, kaip ir visa lais
voji pasaulio spauda.

NUOTRUPA IŠ SIBIRO LIETUVIŲ 
GYVENIMO

„Argentinos Lietuvių Balsas“ išsispaus
dino Sibiro lietuvio tremtinio Gedimino 
Butkaus iš Irkustko laišką. Be kita ko, laiš
ke rašoma:

„Jūs rašėte, kad pas jus yra lietuviški 
klubai, kuriuose jūs darote susirinkimus. 
Pas mus tokių lietuviškų klubų nėra, bet 
mes taip pat darome lietuvių susirinkimus 
namuose. Paskutinį kartą buvome susirinkę 
25 gruodžio, Kalėdų proga. Dabar ruošia
mės padaryti baliuką šventų Velykų proga: 
susirenka jaunimas ir pagyvenę žmonės. 
Daugumas čia gimusio mūsų jaunimo mo
ka kalbėti lietuviškai, bet yra ir tokių, ku
rie nenori kalbėti savo gimtąja kalba. Mes 
savo vaikus mokome kalbėti lietuviškai“.

SEPTYNIOS dienos
Už demonstravimą

8 vengrai buvo nuteisti nuo 6 iki 22 mė
nesių kalėti už demonstravimą Budapešte 
kovo mėn.

Tai buvo pirma protesto demonstracija 
nuo 1956 m., o ji ir skirta buvo paminėti 
1848 m. kovo 15 d. vengrų sukilimui prieš 
austrus.

Apie demonstracijas Vakaruose sužino
ta tik po trijų savaičių, ir tada dar Vengri
jos laikraštis Nepszabadsag pakaltino New 
York Times, kad jis visą reikalą išpūtęs.

Mirė patriarchas
Istanbule (Turkijoje) mirė ortodoksų 

bažnyčios patriarchas Athenagoras I. 86 m. 
amžiaus, 350 mil. rytinių ortodoksų dvasi
nis vadas, dėjęs pastangų suartinti Rytų ir 
Vakarų bažnyčias.

Cheminis sukilėlių naikinimas
Portugalija pradėjusi Mozambikoje iš 

lėktuvų apsėti sukilėlių valdomas sritis 
chemikalais, kurie naikina derlių.

Medvedevas buvo areštuotas
Praeitą kartą esame rašę, kad sovietinis 

biologas Žores Medvedevas buvo atvažia
vęs į tarptautinį gerontologų kongresą Ki- 
jevan, bet vėl dingo, tačiau atsiuntė pasi
teisinimo telegramą, kad prof. Kidnapperis 
jį sutrukdęs.

Pasirodo, šeši slaptosios policijos parei
gūnai jį sugriebė ir prievarta įsodino j 
Maskvon einantį traukinį. Tai ir buvo tas 
garsusis jį sutrukdęs prof. Kidnapperis. 
Policija pagrasinusi, kad jis galįs būti nu
baustas kalėti už ramybės trukdymą, dėl 
to jis ir sutikęs grįžti į pamaskvę.

Be kita ko, Medvedevas yra jau ne nuo 
šiandien pasireiškęs sovietinės valdžios 
kritikas. Jis jau yra „gydytas“ beprotna
myje.

Choleros pavojus
Prieš ketvertą metų Tolimuosiuose Ry

tuose prasidėjusi, palietusi Viduržemio jū
ros sritį. Jugoslaviją. Balkanus, persimeut- 
si į vakarinę Afriką, cholera, kaip bijoma
si, gali persimesti ir į Pietų Amerikos 
kraštus, kur jai ypač palankios sąlygos.

Kliūtis prekybai išplėsti
„Newsweek“ rašo, kad kol kas kliūtis 

prekybai plėsti tarp JAV ir Sov. Sąjungos 
yra amerikiečių reikalavimas grąžinti iš 
karo meto likusią 2,5 milijardų dolerių pa
skolą.

Sov. Sąjunga sutinkanti mokėti 500 mil. 
dolerių, išmokėtinų per 10 metų, pridedant 
2 proc. palūkanų. Amerikiečiai norį nors 
didesnių palūkanų.

Penkių karininkų klausimas
Izraelis pasienyje sugriebė 5 Sirijos aukš

tus karininkus ir už juos nori gauti Sirijo
je laikomus savo lakūnus ir dar 10 savo 
piliečių iš Egipto.

Bet Egiptas nenori padėti Sirijai, nes tarp 
tų abiejų 'kraštų vyksta ginčas dėl kažko
kio sirijiečio karininko, kuris buvęs suor
ganizavęs šnipų tinklą Egipte.

Kas kam yra grėsmė?
Sov. Sąjunga Rytų Europoje laiko 91 di

viziją kariuomenės ir dar 80 divizijų va
kariniuose Rusijos pakraščiuose.

NATO turi Europoje 24 divizijas, tarp 
kurių 4 ir pusė yra amerikiečių, o kai kurie 
JAV politikai yra tos nuomonės, kad ir tas 
reikėtų atitraukti.

LAISVĖ LATVIJAI IR LIETUVAI!

Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministe
ris Gromyka liepos 11 d. Bruges mieste, 
Belgijoje, išėjo pasidairyti ir susidūrė su 
demonstrantais, šaukiančiais „Laisvė Lat
vijai ir Lietuvai!"

Demonstracijai vadovavo du Belgijos 
parlamento nariai flamai. Kadangi jie no
rėjo prieiti prie Gromykos ir įteikti jam 
protesto pareiškimą, tai abu buvo areštuoti.

DIDYSIS ESTŲ FESTIVALIS
Liepos 8-22 dienomis Toronte. Kanadoje, 

vyksta didžiulis festivalis, į kurį suvažiavo 
apie 12 tūkst. estų iš įvairių kraštų.

Kalbėtojais buvo užsienio reikalų minis
teris Sharp ir buvęs ministeris pirmininkas 
Diefenbaker.

PASKUTINIS OPIUMO DERLIUS
Turkijoje įsigaliojo įstatymas, kuris nuo 

šiol draus auginti aguonas opiumo gamy
bai (o iki šiol 400 metų laisvai buvo augi
nama ir iš to uždarbiaujama).

Turkiją drausti gaminti opiumą paveikė 
JA Valstybės, paskirdamos pinigų mokėti 
kompensacijoms tiems, kurie iki šiol iš to 

I gyveno, o taip pat plėsti kviečių, cukrinių 
runkelių ir kitų naudingų pasėlių augini
mui. Opiumas iš Turkijos, daugiausia per

1 Prancūziją, patekdavo į JAV.

Japonijos politiniai senukai
Naujasis Japonijos ministeris pirminin

kas Tanaka į vyriausybę pakvietė politi
nius veteranus, kurių amžiaus vidurkis yra 
60 m.

Dėl to stebėtojai darosi išvadą, kad iš 
naujosios vyriausybės sunku laukti kurių 
nors reformų.

Viltys dėl Vietnamo
Vietname dar vis tebevyksta kietos ko

vos. bet prez. Nixono patarėjas Kissinge- 
ris galvoja, kad gal bus koks nors posūkis 
taikos linkme, kai Paryžiuje vėl bus pra
dėti pasitarimai.

Kaltinimai Prancūzijai
Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 

Dajanas pakaltino Prancūziją, kad ji tiekia 
ginklus arabų kraštams. Savo metu Pran
cūzija, atsisakydama duoti Izraeliui jo jau 
nupirktus lėktuvus, buvo pažadėjusi' ne
remti ginklais nė vieno Vidur. Rytų krašto, 
kuris turi ginčų su Izraeliu.

Tačiau dabar per Libiją ji tiekianti gink
lus kitiems arabų kraštams.

Pasitrauks ir pasikeis belaisviais
Indija pasiruošusi pasitraukti iš užimto

sios apie 5 tūkst. kvadratinių mylių Pakis
tano teritorijos, ir abi pusės žada sugrą
žinti viena kitai ten paimtuosius belais
vius (tas sutarimas nieko bendra neturi 
su buvusiu Rytų Pakistanu, dabar Ban- 
gladeša).

Kuba įjungta
I sovietinių kraštų ekonominę bendruo

menę įjungta Kuba.

Sovietiniai tankai per Kiniją
Diplomatiniai atstovai tvirtina, kad iš 

Mongolijos per Kiniją sovietiniai tankai 
gabenami į Siaurės Vietnamą.

Komunistai prieš komunistus
Prancūzijos nuo partijos atskilę komu- 

ni.tai organizuoja protesto vajų prieš če- 
kcslovak.joje vykdomąjį liberaliųjų komu
nistų persekiojimą.

Prancūzų laikraščiuose jie spausdina pro
testo pareiškimus su tokiais parašais kaip 
Sartre. Beauvoir, Yves Montand, Simone 
Signoret, rugpiūčio 22 d. iš Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos ir Austrijos ruošiamasi 
pasiųsti Du'bčekui tūkstančiai atvirukų.

McGovern išrinktas
JAV demokratų partijos kandidatu į pre

zidentus išrinktas senatorius George McGo
vern. izoliacinės politikos šalininkas.
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STASYS SANTVARAS
70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA

Lietuviškasis Bostonas neseniai turėjo 
didelę šventę. Suplaukė, sako, tiek lietu
vių, kad visiems toli gražu nebeužteko vie
tos viduj. Ta šventė buvo skirta paminėti 
poeto Stasio Santvaro 70 metų amžiaus su- 
kakėiai ir pagerbti šiam puikiam lietuviui 
ir žmogui. Dėl to suvažiavo bičiulių, pa
žįstamų if gerbėjų iš arti ir iš tolo, nes Sta
sys Santvaras yra poetas ir dar visaip ki
taip šakotas žmogus, ir poezija jam, tur 
būt, yra tik visa ko pati brangiausia dvasi
nė viršūnė, tarytum karališkoji iškilmių 
mantija, šviečianti žaviomis šviesomis.

Taip, Stasiui Santvarų! septyniasdešimt. 
Ne poetui Santvarų!, nes geriems poetams 
laikas eina ne pagal įprastinį skaičiavimą. 
Kai žmogų gyvenimas mėgsta apdovanoti 
ne vien tik pasisekimais ir laimėjimais, bet 
ir skaudžiais smūgiais, gero poeto perlus 
laiko (bėgyje atrenka į kūrybinį aukso fon
dą, kad paskui kartų kartos galėtų kartoti 
ir save turtinti. O šitame lietuvių poezijos 
brangiajame aukso fonde Stasys Santva
ras jau seniai yra įsiamžinęs stipriai ir ne
atšaukiamai. Laikai, tiesa, dabar yra pa
kankamai keisti: pelai ne kartą aukščiau 
įvertinami už grūdus, o svarus grūdai tap 
ir išlieka nepastebėti arba sumaišomi kar
tu su pelais. Bet vis dėlto ir šiais šitokiais 
laikais, tur būt, niekas, net pelų brangintą
ja!, nedrįs pasakyti, kad S. Santvaro „Ru
denio duona“, „Medinė skrynia“, „Vabalė
lis“, „Vakare“, „Atidairi langai“ ar „Palai
das vėjas“ nėra puikus indėlis į mūsų poe
zijos tą amžinąjį fondą, minint tik keletą 
pavyzdžių.

Pirmasis S. Santvaro eilėraščių rinkinys, 
„Saulėtekio maldos“, išvydo pasaulį jlau 
1924 metais. Vadinas, nuo ano prisistatymo 
praėjo jau arti 50 metų, o nuo pirmųjų pe
riodikoje pasirodžiusių eilėraščių 1921 m., 
kaip matome, sukako daugiau kaip pusam
žis. Jei prašoksime jo poezijos rinkinių pa
sirodymų datas, — „Pakalnių debesys“ 
1936 m., „Giesmės apie saulę ir sielą“ 1939 
m., „Laivai palaužtom burėm“ 1945 m., 
rinktinė „Atidari langai“ 1959 m. ir „Aukos 
taurė“ 1962 m., — tai bus aišku, kad S. 
Santvarui' poezija niekada nebuvo kasdie
ninė duona — jam tai buvo ir tebėra tik 
šventė, tik intymus šventiškas, dėl to ir 
retas dialogas su savim, su savo, jei norite, 
siela. Tai pailiustruoja ir dar vienas šios 
srities pavyzdys, štai jau 1961 m. buvo ži
noma, kad jis turi paruošęs spaudai eroti
nių eilėraščių rinkinį. Didesnis tos poezijos 
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Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

TREČIAS VEIKSMAS
Dekoracijos tos pačios. Ankstyvas rytas.

1 scena
(Valandėlę scena tuščia. Iš kairės ateina Algi

mantas, apsidairo ir, atsisėdęs ant suolo, užsirūko. 
Iš namų išeina Balčiūnas).
BALČIŪNAS (pastebėjęs Algimantą) Ankstyvas, 

sūnau!..
ALGIMANTAS Ir tu, tėve, nebemiegi?
BALČIŪNAS Negaliu... Senas įprotis neleidžia 

lovoje vartytis. O čia dar ta močia... Ją reikia 
prižiūrėti...

ALGIMANTAS Gaila mamos, ją taip greit palau
žė.

BALČIŪNAS Palaužė ją ir mane palaužė. (Atsisė
da ant suolo ir užsirūko pypkę). Išeidavau į 
laukus su saulės tekėjimu, ir džiaugsmo banga 
į krūtinę įsiliedavo. Sunkiausias darbas buvo 
vieni juokai. Dabar ne taip. Visą mūsų kraštą 
į kumštį sugniaužė ir tik per vienerius metus... 
O kas bus toliau?

ALGIMANTAS Ilgai taip nebus!
BALČIŪNAS Žinoma, bus blogiau.
ALGIMANTAS Tas įtempimas turi sprogti, kaip 

bomba!
BALČIŪNAS Vis dar lauki karo?
ALGIMANTAS Aišku! Karas neišvengiamas.
BALČIŪNAS Karas — bloga viltis.
ALGIMANTAS Mums ir Lietuvai — vienintelis 

išganymas! (Priartėjęs prie tėvo) Aš turiu tikrų 
žinių. Vokiečiai yra sukoncentravę didžiausias 
jėgas mūsų pasienyje ir laukia tik įsakymo.

BALČIŪNAS Jie daro manevrus.
ALGIMANTAS Tie manevrai yra tik maskavi

mas. Taip pat žinoma, kad rusai paskubomis 
daro įsitvirtinimus vokiečių pasieny. Bet jie ne
suspės!

BALČIŪNAS Kas žino!
ALGIMANTAS Tėve, mes laukėm karo vakar ry

tą ••■_
BALČIŪNAS Vakar rytą!? Na, matai, ir nieko... 

Ir dar šį rytą tylu...
ALGIMANTAS Įtemptai laukiame kiekvieną mi

nutę!

BALČIŪNAS Kiekvieną dieną, savaitę... O gal 
mėnesiai ar metai... Kaip ilgai išlaikys mūsų 
silpnos širdys?..

ALGIMANTAS (sunerimęs žiūri į tolį kairėn) Pa
lauk, tėve...

BALČIŪNAS Kas? (Žiūri kairėn).
ALGIMANTAS Motiejus!
BALČIŪNAS Tai vėl grįžta iš miestelio. Einam, 

sūnau, vidun. Geriau tegul jis mūsų nemato 
taip anksti. Dabar nė vienu negalima pasitikėti. 
(Abu eina į namus).

2 scena
(Nors svyruodamas, bet skubiai į kiemų įeina 

Motiejus, armoniką ant peties užsikabinęs. Vidury 
kiemo sustoja, apsidairo, atsidūsta. Nori eiti prie du
rų, bet susilaiko. Užsirūko. Patraukęs keletą gilių 
dūmų, nusikabina armoniką ir užtraukia visais bal
sais. Vėl apsidairo, žiūri į duris. Traukia dūmą. Vėl 
užplėštai armoniką).

(Iš dešinės atbėga Agota).
3 scena

AGOTA (pribėgusi prie Motiejaus) Motiejau, ar 
padūkai?! Taip anksti armoniką draskai!? Vi
sus žmones išgąsdinsi! Juk žinai, kad tetulytė 
serga. Kaip tau ne gėda!?

MOTIEJUS Tylėk, višta... Ką tu išmanai? Aš ne 
žmones gąsdinu, bet groju! (Vėl nori užplėšti 
armoniką).

AGOTA (jį sulaiko) Tik ne čia, Motiejau! Eik ir 
grok ten, kur grojai visą naktį...

MOTIEJUS O(, ir grojau! Grojau Zigmui ir vi
siems jo sėbrams!

AGOTA Tyliau. Motiejau, nešauk, negražu...
MOTIEJUS Gražu, labai gražu buvo. Visą naktį 

ūžėm!
AGOTA Tu jau perdaug, Motiejuk. Susiprask, ką 

darai. Padorūs žmonės jau greit į darbą eis, o 
tu dar girtas.

MOTIEJUS Tegul dirba ponai.
AGOTA Ir tu dabar esi ponas. Ir perdaug jau di

delis ponas. Žemės gavai, o dirbti nebenori.
MOTIEJUS Tylėk, ką tu išmanai?
AGOTA Tu pats tylėk! Ar tu neišmanai, aš rūpi

nuosi tavimi. Aš tau tik gerą žodį noriu primes
ti.

MOTIEJUS O kas man rūpi? Ką tu žinai, kas man 
rūpi!? Višta! Dabar mes laisvi valstiečiai... 
(Dainuoja) Kada noriu groju, kada noriu dai
nuoju! (Vėl užplėšta armoniką).

A GOT ės Motiejau, Motiejuk!..
(Iš namų išeina Algimantas).

4 scena
MOTIEJUS (pamatęs Algimantą) Aš... aš...

pluoštas buvo atspaustas 1967 m. išėjusioje 
„Ketvirtojoje pradalgėje“, o pats rinkinys 
dar nėra paleistas į žmones iki pat šios die
nos. S. Santvaras ne iš tų, kurie su poezija 
tuojau skuba į spaustuvę, o paskui nesusi
tupėjusius savo kūrinius korektūrose per
kurtą. Jo -poetinis žodis jau būna nuglaisty
tas, kai išleidžiamas į žmones, dėl to galima 
susidaryti sau, tur būt, pagrįstą įspūdį, kad 
Santvarui poezijoje laikas kažkaip nevaidi
na didesnio vaidmens. O gal priešingai: 
laikas jo poezijų taip subrandina, kad į 
žmones išėjusi ji nebebijo laiko.

S. Santvaras žinomas ir kaip dramatur
gas. Šiandien dramaturgui svetur beveik 
nebėra kur reikštis. O Kaune jo „Žvejai“ 
ėjo su didžiausiu pasisekimu! Ne tik Kau
ne — ši drama buvo išversta į vokiečių, 
estų ir latvių kalbas ir sėkmingai vaidinta 
anuose kraštuose. Pasisekimo turėjo ir jo 
„Kaimynai“. Apskritai S. Santvaras Lietu
voje buvo visiškai suaugęs su teatru. Kurį 
laiką jis dainavo solistu lietuviškoje ope
roje. Dar tėbedainuod-amas, pradėjo versti 
operų libretus, ir šioje siūtyje išvarė tikrai 
platų barą. Ir ne tik vertė, bet ir pats pa
rašė libretus S. Šimkaus „Pagirėliams“, 
„Eglei žalčių karalienei“, „Atlantidai“, ba
letui „Sužadėtinei“. Dar ir svetur gyvenda
mas jis, štai, parašė libretus J. Gaidelio 
operai „Danai“ ir kantatoms „Kantatai apie 
Lietuvą“ ir „Kovotojams“.

Lietuvoje iš pradžių jis buvo operos teat
ro dramaturgu, o vėliau dramos teatro, ir 
kaip tik tuo metu, jo skatinami, į teatrą 
atėjo su naujais veikalais keletas rašytojų, 
ligi tol nesdreiškusių dramoje (J. Jankus, 
J. Grušas. L. Dovydėnas). Keletą paskuti
nių j ų metų S. Santvaras vadovavo Jaunimo 
teatrui.

Stasio Santvaro talento ir sugebėjimų 
užtenka daugeliui lietuviškų darbų. Jis iš 
pat jaunystės buvo laikraštininkas ir tebė
ra, ir mūsų apskritai Skurdokoje spaudoje 
ypač šiandien malonu užtikti jo straipsnių, 
nes jie parašomi su mostu. Jis yra vienas 
iš tų nedaugelio laikraštininkų, kurie puo
šia mūsų spaudą. Jis ir didelių užsimojimų 
visada kupinas. Štai kai buvo ruošiama ko
lektyvinė knyga „Lietuvių literatūra sve
tur“, S. Santvaras jai parašė apie drama
turgiją. Kai užsimota Pradalgėse plačiau 
paminėti Pulgio Andriušio, Bernardo Braz
džionio, Antano Gustaičio- ir Juozo Kapo
čiaus sukaktis, žiūrėkite, kokį gražų pluoš
tą atsiminimų jis pateikė -apie juos. Tame

Stasys Santvaras
VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?
Ar vyšnų žieduose gimei? Ar saulės 

ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

MEDINĖ SKRYNIA
Sudėsiu į medinę skrynią savo daiktus — 
Skeveldras sielos, lieso kūno likučius, 
Ir tarsiu: mano dienos baigtos, 
Tos dienos liūdnos ir praeinančios.
O jau vėliau per miesto akmeninį bruką 
Vežimas vilks mane į stotį —
Į tą, kur paskutinį kartą garvežiai sušunka, 
Kur amžinai reikės sustoti.
Iš ratų dar pažvelgsiu į namų grandinę, 
į ūkanon įbridusius bažnyčių bokštus, 
Į skubančių keleivių minią,
Kuri plačiuos laukuos kovoja, vargsta ir 

užtrokšta.

pat metraštyje jis davė didelį atsiminimais 
ir faktine medžiaga paremtą straipsnį apie 
V. Mykolaitį-Putiną, Aidų žurnalui apie M. 
Vaitkaus kūrybą. O kai -reikėjo suredaguoti 
pomirtinį Fausto Kiršosl kūrybos leidinį, 
Stasys Santvaras daug vakarinių ir šventi
nių valandų paskyrė išrankioti iš lapelių 
veliondes poeto užrašams ir d ar Alę Santva- 
irienę įtraukdamas į talką.

Visuomenės gyvenime S. Santvaras taip 
pat palieka pėdsakus, kur tik jis pasisuka. 
Štai po karo Vokietijoje jo pastangomis bu
vo atkurta Lietuvių rašytojų draugija, ir 
jis pirmininkavo jai ir tuo barakų gadynės 
-metu su savo artimaisiais plunksnos bro
liais keliavo per Vokietiją ir ruošė litera
tūros vakarus (tai jie — S. Santvaras, P. 
Andriušis, B. Brazdžionis, A. Gustaitis — 
pakartojo 1968 -m. JAV kai kuriose lietuvių 
kolonijose). S. Santvaro ir dabar vis pilna 
jau daug metų lietuviškame Bostone — vi
si kultūriniai subatvakariai visad būna su 
juo, visad kupini jo iniciatyvos ir darbo ir 
išvirsta į tokius įvykius, kurių kitos koloni
jos gali pavydėti.

Poetui, rašto ir visuomenės šauniajam 
darbininkui, puikiam lietuviui ir žmogui 
Stasiui Santvarų! linkime ilgus metus ne
pavargusiam gyventi tarp mūsų, vis to
kiam pat šviesiam!

K. Barėnas
EX3

Tyla, ramybė, kaip širdis numirusi, 
Tada apgaubs pakalnės sodą...
Ir ten, kur draikėsi buitis pairusi, —
Krūmokšniai šniokš gedėjimą nuobodų...

RUDENIO DUONA

Vėjuoto rudenio baltoji duona
Ant stalo jau;
Išmėtyti jausmai ir mintys išblaškytos
Neveltui jau...

Liūdėjimuos paskendo toliai —
Juoda naktis...
Nebėr tavęs, nebėr, tarp mano rudenio 
Visa naktis...

Ir man prisimena lelijos baltos
Prie upės mėlynos;
Ir man prisimena laukai žaliais rugiais

užsėti
Aušroj pavasario dienos...

Bet šiandien tolumos liūdėjime paskendo — 
Ir negirdėt dainos...
Nebėr tavęs pavasarį žydėjusios
Prie upės mėlynos...

MARIŲ PAUKŠTIS

Sušukčiau skrendančiam pavasariui,
Bet nesustos.
Be poilsio praeina sunkūs metai
Gyvenimo slaptos.

Kaip juodas vergas krovinius neši
Iš šios stoties kiton stotin
Ir, kaip pašautas marių paukštis, —
Nupuoli prapultim —

Nieks nepaguos visų troškimų
Sunkios buities,
Kaip nieks nepamatys visų tolybių 
Atplaukiančios nakties.

LIETUVIAI TAUTYBIŲ SAVAITĖJE

Toronto tautybių savaitėje — karavane 
birželio 24 — liepos 1 d. d. dalyvavo 42 pa- 
vilionai, jų tarpe ir lietuviai su pavilionu 
„Vilnius“.

Savo -pavilione lietuviai rodė tautodailės 
darbus, JDagio skulptūras ir kitz Meninę 
programą atliko Windsor© mergaičių kvar
tetas, „Varpo“ choras, taut, šokių grupė 
„Gintaras“, „Atžalynas“ ir S. Kairio mu
zikinis vienetas.

Paviljono lankytojus su Lietuva supažin
dino Silvija šarkutė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais.

AGOTA Matai, žmones pribudinai...
MOTIEJUS Gal aš ir norėjau pribudinti. Ką tu iš

manai?
AGOTA (lyg pasiteisindama prieš Algimantų) Vi

sai girtas ir nežino ką daro. (Numoja] ranka ir 
nueina dešinėn).

5 scena
ALGIMANTAS Anksti, Motiejau, grįžai...
MOTIEJUS (lyg staiga išsiblaivęs) Taip, tamsta 

leitenante, skubėjau...
ALGIMANTAS (nusijuokęs) Nepamiršai mane 

leitenantu vadinti?
MOTIEJUS Ne...
ALGIMANTAS Aš tavo vietoje dirbu, o tu kada 

nori.
MOTIEJUS Niekai! Naktis prageriu, savo jaunas 

dienas pragersiu...
ALGIMANTAS Iš džiaugsmo ar iš liūdesio?
MOTIEJUS Aš nežinau...
ALGIMANTAS Turėtų būti iš džiaugsmo. Mes 

visi patenkinti, kad tu, o ne kas kitas geros že
mės gavai iš mūsų ūkio.

MOTIEJUS Aš dar nežinau...
ALGIMANTAS Ko gi tu nežinai?
MOTIEJUS Aš nežinau, kuo tas viskas baigsis! 

Aš bijau...
ALGIMANTAS (priėjęs duoda jam papirosą) Ko 

gi tu bijai?
MOTIEJUS (padėjęs ant suolo armoniką ir užsirū

kęs) Bijau, kad viskas baigsis bloguoju...
ALGIMANTAS Kodėl?
MOTIEJUS (apsidairęs) Tamsta, leitenante, jūs 

visi būkite atsargūs...
ALGIMANTAS Ką tu nori pasakyti?
MOTIEJUS Aš visą naktį grojau valdžios kompa

nijoje. Jie gėrė, šoko, keikėsi ir visokius niekus 
kalbėjo. Kai ką nugirdau.

ALGIMANTAS Ką?
MOTIEJUS Aš gerai nežinau, bet, man rodosi, 

kažkam jie ruošiasi. Kas nors baisaus gali įvyk
ti. Miestely pilna enkavedistų su sunkvežimiais 
privažiavę. Man rodosi, jie ruošia kažkokią 
baisią medžioklę.

ALGIMANTAS O vis dėlto tu esi vyras, Motie
jau! Gerai, kad pranešei.

MOTIEJUS Kai kurios mašinos su enkavedistais 
jau po pusiaunakčio visais keliais pradėjo išva
žinėti. Tai aš ir skubėjau namo. Sakau, jus pri
budinęs, pasakysiu...

ALGIMANTAS (spausdamas Motiejaus rankų) 
Dėkui, Motiejau.
(Iš namų išeind Balčiūnas).

(Bus daugiau)

\SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LEIDŽIAMI FAUSTO KIRŠOS RAŠTAI
Stasio Santvaro suredaguotų pomirtinį 

Fausto Kiršos poezijos ir užrašų leidinį pa
siėmė išleisti Juozas Kapočius.

Išleisti bus panaudoti paties poeto palik
tieji doleriai, šiek tiek visuomenės sudėtų 
pinigų, o kiek truks, pridės J. Kapočius.

Spaudą prižiūrės St. Santvaras.

LIETUVIAI ĖMĖSI ŽYGIŲ
Sault Ste. Marie, Ont. (Kanada), lietu

viai, kaip rašo „Tėviškės Žiburiai“, susirū
pino, kad jų vietinis dienraštis „Sault Dai
ly Star“ nieko nerašė apie R. Kalantos su
sideginimą. Tuo reikalu lietuviai lankėsi 
redakcijoje.

Vasario šešioliktosios proga tas pats 
dienraštis įbuvo išspausdinęs ilgą rašinį apie 
Lietuvą.

MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
SUKAKTIS

Tarptautinė Moterų Klubų Federacija at
šventė 25 metų sukaktį.

Federacija turi 11 mil. narių, ir jai pri
klauso Lietuvių Moterų Klubų Federacija, 
kuri Amerikoje turi 10 klubų, Vokietijoje 
5, o kituose kraštuose po savo atstoves.

Didž. Britanijos atstovė yra Juzė Baub
lienė.

PIRMOJI VIETA L. KALIBATAITEI

La Platos (Argentina) savivaldybės me
no parodoje lietuvaitė Lydija Kalibataitė 
vėl laimėjo pirmąją premiją, diplomą ir 
40.000 pezų už piešinį „No debiste hacerlo“ 
(Neturėjau tai daryti).

M. SAULAITYTĖ ANGLŲ KALBA

Stepo Zobarsko leidykla „Manyland 
Books“ New Yorke pasirengusi išleisti Ma
rijos Saulaatytės eilėraščių rinkinį „And 
you“.

Anglų įkalba poetė pradėjo rašyti būda
ma gimnazijoje. M. Saulaitytė yra išleisdi- 
misi dvi poezijos knygas lietuvių kalba: 
„Kai mes nutylam“ ir „Viena saulė dan
guje“.

V. VAITEKŪNO PARODA
Chiicagos Lietuvių tautiniuose namuose 

buvo surengta dail. Vlado Vaitekūno dar
bų paroda.

Paveiksluose dailininkas vaizduoja XIII- 
XV amžiaus Lietuvos pilis, riterius, kuni
gaikščius -ir pagoniškus tų laikų papročius.

DOVANOS JAUNIESIEMS

Veiklioji St. Butkaus vardo šaulių kuopa 
Detroite savo jaunuosius šaulius, baigusius 
gimnaziją, apdovanojo „Encyclopedia Li- 
thuanica“ ir auksiniais šaulių ženkleliais.

ETNINIŲ GRUPIŲ FEDERACIJA
Vašingtone įvyko Amerikos etninių gru

pių federacijos suvažiavimas. Jame dalyva
vo 50 delegatų, atstovavusių 10 etninių gru
pių. Lietuviams atstovavo ALTos dr. K. 
Šidlauskas ir dr. J. Genys.

Federacija įsteigta 1955 m. Pittsburge. 
Jos tikslas — apjungti visus svetimos kil
mės amerikiečius, kad jie gautų didesnį 
balsą Amerikos gyvenime. Organizacijos 
pirmininkas yna teisėjas A. Fiok, vengrų 
kilmės, ir vicepirmininkas — dr. J. Genys.

JŪRINIS SKAUTAVIMAS

JAV lietuvių skautų pastangomis pa
ruošta didelė „Jūrinis skauitavimas“ kny
ga. Ją paruošė Br. Juodelis su talkininkais.

S. ROKIENĖS ATSIMINIMAIS 
SUSIDOMĖTA

„Naujienos“ rašo, kad į Hot Springs, kur 
gyvena Sibiro kankinė Stefanija Rūkienė, 
autorė „Vergijos kryžkelėse“ ir „Sugrį
žimas į laisvę“, buvo atvykę vienos kom
panijos atstovai pasikalbėti su tų knygų au
tore, nes esą norima pagaminti filmą iš jos 
pergyvenimų.

GEDULO, BADO IR MALDOS DIENA
JAV LB centro valdyba -ryšium su Kau

no įvykiais birželio 15 d. buvo paskelbusi 
gedulo, bado ir maldos diena.

E. KEPALAITĖS PARODA ATKREIPĖ
dėmesį

New Yorke suruoštoji skulptorės E. Ke- 
palaitės darbų paroda atkreipė amerikie
čių kritikų dėmesį. Apie parodą buvo ra
šyta Arts News ir Arts Magazin žurnaluo
se.

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ SĄSKRYDIS
Clevelando vyr. skautės ir skautai vy

čiai surengė JAV ir Kanados vyr. skaučių 
ir skautų vyčių sąskrydį.

Sąskrydyje dalyvavo 50 vyr. skaučių ir 
30 skautų vyčių.

Be kita ko, Alg. Zaparaekas skaitė pa
skaitą -apie skautų pareigas visuomeninia
me gyvenime.

„SKIRGAILA“ CHICAGOJE
| LST Korp. Neo-Lithu-ania pastangomis 
Chicagoje buvo pastatyta Vinco Krėvės 
drama „Skirgaila“. Režisavo Marija Smil-

I gaitė.
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POKALBIS ESMINIAIS KLAUSIMAIS LIETUVOJE
LIETUVIŲ KULTŪROS REIKŠMĖ

Kun. K. Senkaus ir dr. K. J. Čepinskio 
pokalbis

Kun. K. Senkus. Jums, gerbiamasis Dak
tare, kaip lietuvių intelektualų tarpe vado
vaujančiam asmeniui, rūpi mūsų išeivių 
tautiečių ateitis. Norėčiau Jus prašyti duoti 
atsakymus į keletą klausimų.

Tautos gyvenime labai daug reikšmės tu
ri kultūra. „Kultūra“ yra žodis, išreiškiąs 
plačią sąvoką. Gal malonėtumėte šią sąvo
ką daugumai suprantamais žodžiais paaiš
kinti, pabrėžiant ir iškeliant jos esmę?

Dr. K. J. Čeginskas: Kultūra ne tik labai 
reilkšminga, bet ir daugiareikšmė sąvoka, 
todėl nėra ir negali būti vienos aptarties. 
Kiekvienas filosofas gali ją savaip aptarti. 
Pačia bendriausia prasme kultūrą vadinu 
esmine žmogiškojo buvimo sąlyga ir išdava. 
Jokiam žmogui ir niekad neužtenka visa 
to, ką duoda gamta ar kiti žmonės. Tik 
keisdamas gamtos ir visuomenės dovanas, 
nuolat taikydamas jas savo poreikiams, 
žmogus įstengia išsilaikyti gyvųjų pasauly
je. Ta prasme kiekvienas žmogus, kiek jis 
gyvas, yra dirbanti, kurianti, žodžiu, kul
tūrinė esybė. Kultūros esmė ir paskirtis — 
keisti gamtos ir visuomenės dovanų suda
romą aplinką, kad ji būtų tinkamesnė žmo
gui joje gyventi. Kiek yra skirtingų žmo
giškojo gyvenimo būdų, tiek yra ir „kul
tūrų“. Iš to kyla minėtasis sąvokos daugia- 
reikšmingumas. Neretai kultūra apriboja
ma tik kai kuriomis ypatingomis gyvenimo 
sritimis, kaip, pavyzdžiui, mokslas ar me
nas. Jeigu kalbant pačia plačiausia prasme 
nesama nekultūringų žmonių, tai tokia 
siauresne ypatinga prasme galima įžiūrėti 
didelių skirtumų tarp pavienių žmonių ar 

■net ištisų santalkų. Nekultūringais laikomi 
tie, kurie kokioje nors reikšmingesnėje gy
venimo srityje patys nekuria kultūrinių gė
rybių ir net nesinaudoja kitų sukurtomis 
gėrybėmis. Kultūriniais išnaudotojais ir pa
razitais vadiname tuos, kurie patys kultū
rinių gėrybių nekuria, bet naudojasi kitų 
sukurtomis, už jas neatsilygindami. Kultū
riniai piktnaudžiautojai ir patys kuria ir 
kitų sukurtomis gėrybėmis pasinaudoja, iš
kreipdami jų paskirtį; būtent, nežmoniškais 
tikslais. Tikrai kultūringas žmogus gali bū
ti tik tas, kuris, jeigu pats nesukuria ver
tybių, tad bent moka kitų sukurtomis pasi
naudoti ir už tai atitinkamai atsilyginti. 
Kultūrinių gėrybių atžvilgiu, galima saky
ti, kiekvienam nuolat graso trejopas pavo
jus, t. y. jomis nesinaudoti, jas išnaudoti 
ar piktnaudoti. Tie pavojai mažėja, juo la
biau siekiama asmenybės taurėjimo ir pil
natvės.

K. S.: Ar kultūra yra svarbus faktorius 
mūsų lietuviškiem tautiečiam išeivijoje ir 
dėl ko?

Dr. J. K. C.: Lietuvis išeivis kaip žmogus 
nesudaro jokios išimties kultūros atžvilgiu. 
Kad keliamasis klausimas būtų prasmin
gesnis, reikėtų daugiau patikslinti, kokia 
ypatinga taikoma prasme šiuo atveju su
prantamas kultūros terminas.

1. Dešimtmečio pradžios fonas

Duotoji tema — plati ir gili. Ilgas ir im
pozantiškas yra ir pranešimo pavadinamas, 
kuris taip pat buvo pateiktas. Jo nekeičiau. 
Bandysiu ir temą narplioti kiek galint tuo
se rėmuose, kurie buvo pateikti. Tačiau tie 
rėmai man rodėsi bent kiek per platūs, to
dėl juos susiaurinau, temą kiek suprastin
damas ir žvilgsnį daugiau kreipdamas ne į 
įvykių Lietuvoje nagrinėjimą ir jų reikš
mės matavimą pateiktų genocido, žmogaus 
teisių nebuvimo, religijos persekiojimo, ru
sinimo ir Lietuvos nepriklausomybės reika
lavimo tezių šviesoje, 'bet į tų įvykių pras
mę laisvės kovai apskritai, o svarbiausiai 
tų įvykių įtaką lietuviškajai išeivijai. Ge
nocidas, žmogaus teisių nebuvimas ir kitos 
temos yra vertingos ir būtinos nagrinėjimo 
ir sklaidos, tik man menasi, jog šiame gre- 
mijume žvilgsnis į išeiviją ir jos atliepą į 
pasipriešinimą pavergtoje Tėvynėje yra 
prasmingesnis.

Iš kitos pusės temos plėtojimas turi ribo
tis vidine veikimo sfera dar ir dėl to, jog 
VLIKo Pirmininko dr. Kęstučio J. Valiūno 
pranešimas, kiek suprantu, kaip tik pažiū
rės į laisvinimo darbą ir jo problemas iš 
tarptautinio taško.

Septintojo šio amžiaus dešimtmečio pra
džia atsiskleidė ir dar skleidžiasi minorinės 
panoramos varsomis. Tarptautinis politikos 
fonas tamsus ir grasus. Laisvės, lygybės, 
tiesos, broliškumo, taikos idealai yra pa
neigiami ne tik tų, kurie prieš juos kovo
ja dešimtmečiais, bet ir tų, kurie juos ugdė 
ir gyvendinti bandė.

Gal būdingiausias šios eros bruožas yra 
vadinamoji Nixono doktrina, kurios pagrin
dinė filosofinė atrama, atrodo, yra Valsty
bės Sekretoriaus Rogers dėsnis: „Realistiš
ka pripažintina tik tokia padėtis, kuri tve
ria jau dvidešimtį metų“, žodžiai formaliai 
taikyti komunistinės Kinijos atvejui, tačiau 
nėra jokios abejonės, kad tai pagrindinis 
Nixono doktrinos dėsnis.

Pagrindinis doktrinos siekis gi normali
zuoti esamą padėtį bet kokia kaina, paau
kojant siekiamam tikslui viską. įskaitant ir 
principus. Didžioji doktrinos paskata — 
biznio rūmų braškėjimas: ekonominio mil
žino silpnėjimas. Biznis vėl nugalėjo prin
cipus. Valiutos krizė ir tarptautinės preky
bos balanso negatyvas iššaukė ir William

K. S.: Atrodo, kad lietuvybei, lietuviams, 
Lietuvai turėti simpatijų yra šis tas, bet 
gyvenime tai nedaug padeda. Maža pagelbs
ti taip pat tuščios kalbos. Kas kita darbai, 
atlikti savo tautiečiams bei tautai. Ar ne
reikėtų labiau šia praktiška kryptimi per
siorientuoti?

Dr. J. K. C.: Tiek klausimas, tiek jame 
slypintis atsakymas reikalauja patikslini
mo. Esama ne tik tuščių kalbų, bet ir bergž
džių, o kartais net nusikalstamų darbų! 
Reikia visko: šviesių minčių, kilnių jaus
mų, protingų žodžių, gerų ir vaisingų dar
bų. Reikia ir tam tikros pusiausvyros visa
me tame. Manau, jog galima sutikti, kad 
išeiviams esamoje būklėje reikėtų daugau 
susirūpinti bendrais praktiškais darbais. 
Juos labiau pabrėžiant, negalima apsieiti be 
kitų pradų talkos.

K. S. Lietuviškoje spaudoje bei veikloje 
Skaitome bei girdime nemaža apie lietuvy
bę. Kas būtų reali, sveika, nešovinistiška 
lietuvybė? Gal jos esmė glūdi toj praktiškoj 
kultūrinėj veikloj?

Dr. J. K. C.: Lietuvybės žodis dažnai 
linksniuojamas ne tik spaudoje ar veikloje. 
Labai gaila, kad iki šiol netapo mokslinio 
tyrinėjimo dalyku ir sąvoka. Tas darbas 
reikalauja ypatingų sugebėjimų, kurių ne 
kiekvienas turi. Dabartinėje būklėje kyla 
klausimas: ar iš viso neturime žmonių, su
gebančių mąstyti visuomenės mokslo kate
gorijomis? Ar gal mūsų išeivijos visuomenė 
yra tiek abejinga moksliniam lietuvybės 
saimpročiui, kad ne tik neparemia šios rū
šies pastangų, 'bet joms neteikia jokios 
reikšmės. Tuo tarpu sunku įsivaizduoti, ko
kia praktinė veikla galėtų atitikti lietuvy
bę, neturint jos aiškesnio ir gilesnio sam- 
pročio.

K. S.: Ar tikra, sveika lietuvybė yra po
zityvus, naudingas dalykas, kaip įnašas į 
bendrą Europos tautų kultūros lobyną?

Dr. J. K. C.: Be tautos ir jos kultūros nū
dien neįsivaizduojamas ne tik bendras Eu
ropos, bet ir visos žmonijos kultūros loby
nas. Lietuvybė yra jo sudėtinė dalis.

K. S.: Jeigu lietuvių puoselėjama kultūra 
yra geras įnašas į bendrąją Europos tautų 
lobyną, tai gal lietuviškiems tautiečiams 
reikėtų europietiška au orientuotis ir ma
žiau su nacionalizmu prasikištii?

Dr. J. K. C.: Tiek europietinė, tiek apla
mai tautinio santykiavimo problematika 
laikytina labai svarbiu ir sudėtingu daly
ku, kurį reikėtų atsidėjus pasvarstyti.

K. S.: Lietuviškai etninės grupės poten
cialas, pajėgumas svetur įvairuoja, me
tams slenkant keičiasi. Ar lietuviški tau
tiečiai neturėtų atkreipti daugiau dėmesio 
ir darytis praktiškas išvadas kaip kultūri- 

į nio, taip ir fizinio potencialo atžvilgiu? 
Pvz., kad savo potencialą ne tik išlaikytų, 
bet jį dar toliau sustiprintų?

Dr. J. K. C.: Be abejo, taip ir skubiai!
K. S.: Malonusis Daktare, už Jūsų paaiš

kinimus esu Jums nuoširdžiai dėkingais. 
Manau, kad jie bus naudingi mūsų plates
nei visuomenei ir verti, kad būtų dar to
liau svarstomi.

LAISVINIMO DARBO 
TEMOMIS

DABARTINIS LIETUVIŲ TAUTOS 
PASIPRIEŠINIMAS SOVIETINEI 

OKUPACIJAI IR JO REIKŠMĖ LIETUVOS 
SUVERENUMUI ATSTATYTI

Algirdo J. Kasulaičio pranešimas 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

Seime Detroite.
Rogers „realybę“ ir Richard Nixon doktri
ną.

Būdinga, kad Nixono doktrina lyg pla
nuotai atliepia Brežnevo doktriną. Jei pas
taroji savinasi teisę bet kokiomis priemo
nėmis tvarkyti savo satelitų ir kitų kraštų 
gyvenimą, tai pirmoji atsisako bet kokios 
atsakomybės tiesai, moralei ir teisei. Įvy
kiai tai patvirtina. Kinija iš Jungtinių Tau
tų išmesta neabejotinai su pilnu JAV suti
kimu, jei ir ne pritarimu, o žiauriausias 
diktatūrinis režimas dabar jai atstovaus 
pasaulio forume. Berlyno susitarimas juk 
yra ne kas kita, kaip pripažinimas, kad so- 
vietizmas-komunizmas yra teisėtas Rytų 
Berlyno ir Rytų Vokietijos valdytojas. Pie
tų ir Šiaurės Korėjų pasitarimai vyksta su 
JAV pritarimu ir spaudimu. Prezidento Ni
xono kelionė į Pekiną yra ciniškas pasity
čiojimas iš visų principų, kuriais demokra
tija skinasi kelią į ateitį. Jo kelionė į Mas
kvą yra lygiai paremta ne taikos ar laisvės 
ieškojimo troškimu, bet beprincipinio prag
matizmo išskaičiavimais. Konsulatais pasi
keitimas tęsia doktrinos gyvendinimo poli
tiką toliau.

Laisvės ir demokratijos žlugimo šešėliai 
tįsta ne tik per Nixono doktrinos laukus. 
Vokietijos Brandto sutartys su Maskva ir 
Varšuva aiškiai rodo pragmatizmo pergalę 
prieš tarptautinę moralę. Net patys socia
listų tarptautinės teisės žinovai negeba tų 
sutarčių kitaip išaiškinti, kaip tik trijų Bal
tijos valstybių naują pardavimą Sovietams. 
Būdinga, kad Norvegijos parlamento (stor- 
tingo) komisija tame nematė nieko bloga — 
Brandtui paskirta Nobelio taikos premija.

Šešėliai tįsta ir Prancūzijoje. Prezidentas 
Pompidou Brežnevo lankymosi metu Pary
žiuje siūlyte siūlė jam Europos Saugumo 
konferenciją, nors žinojo, kad Maskva jos

LIAUDIES ANSAMBLIŲ ŠVENTĖ KAUNE
Liepos mėn. pirmosiomis dienomis Kau

ne buvo suruošta didžiulė liaudies ansam
blių švente, kuri vyko Dainų slėnyje, teat
rų patalpose ir žygiavimu miesto gatvėmis.

Pasakyta taip pat ir kalbų. Pasakė kalbą 
ir A. Sniečkus, be kita ko, šitaip iškelda
mas vadinamąją tarybinę draugystę:

„Tarybinių tautų draugystė yra visos 
mūsų valstybės galybės pagrindas, svar
biausias visų mūsų laimėjimų laidas. Tik 
tautų draugystės, savitarpio paramos ir 
bendradarbiavimo dėka Tarybų Lietuva 
išėjo į platų klestėjimo, pažangos kelią, 
žengia į tolesnes ekonomikos, mokslo, kul
tūros klestėjimo aukštumas. Lietuvių tauta 
niekada neužmiršta tos didelės internacio
nalinės pagalbos, kurią jai suteikė broliš
kosios tautos tiek ekonomikos srityje, tiek 
ir parengiant kvalifikuotus specialistus bei 
darbininkus, vystant mokslą, ugdant kul
tūrą. Štai kodėl lietuvių tauta nepaprastai 
brangina ir stiprina neišardomą draugystę 
su tarybinėmis tautomis ir pirmiausia su 
didžiąja rusų tauta. Nėra tokios jėgos, ku
ri galėtų pažeisti šią draugystę“.

Po tokio retoriško pagarbinimo jis pasi
džiaugė švente ir čia pat, prieš pereidamas 
į laimėjimų ataskaitą, pasakė ir tokį saki
nį:

„Ši šventė, džiaugsmingi veidai, skaid
rios jaunimo šypsenos, džiugi daina, šlovi
nanti Komunistų partiją, yra geriausias at
sakymas tiems imperialistų tarnams užjū
ryje, kurie skleidžia šmeižikiškas paskalas 
apie tautų draugystę, mėgina ją pažeisti“.

NORVAIŠOS TARP 90
Soįv. Sąjungos visasąjunginiame pramo

ginių šokių konkurse visas tris pirmąsias 
šokių kategorijų vietas laimėjo Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos.

Jūratė ir Česlovas yra iš Kauno, abu yra 
medikai.

Antroji vieta teko vilniečiams Daliai ir 
Vidui Kamaičiams. Kamaičiai yra statybos 
instituto darbuotojai.

Atskirose šokių grupėse pirmąsias vietas 
išsikovojo Ramunė ir Jonas Baltaragiai ir 
Laima ir Algis Kaminskai.

„Tiesa“ rašo, kad konkurse dalyvavo dau
giau kaip 90 porų.

Už naują lietuvišką pramoginį šokį „Ri
lio" kompozitorius G. Pauga ir pramoginių 
šokių atlikėjas A. Gineitis gavo antrąją 
vietą.

KRITIKAI MINSKE

Minske 4 dienas vyko tarprespublikinis 
seminaras kritikos ir estetikos klausimams 
nagrinėti.

Be kita ko, seminare kalbėjo ir du lietu
viai: kritikas S. Lipskis ir žurnalistė D. 
Kadžiulytė.

62 PARTINĖS MOKYKLOS DIPLOMAI

Vilniaus aukštąją partinę mokyklą šiuo 
metu baigė ir diplomus gavo 62 asmenys.

siekia tik vienam tikslui — legalizuoti 
Brežnevo doktrinai, o tuo pačiu Baltijos 
valstybių okupacijai. Saugumo konferenci
jos mintį remia ir kitos laisvųjų Vakarų 
valstybės. Jai nesipriešina ir JAV preziden
tas. Nesunku suvokti, jog viskas vyksta pa
gal generalinį planą, globalinį savo apim
timi, kurio bruožai po truputį ryškėja. Vie
nas jų — Baltijos valstybių galutinis su
žlugdymas.

Šiurpu žvelgti ir apskritai į Vakarų 
krikščioniškosios civilizacijos šešėlius: sa
vanorišką žudymąsi įvairiausiomis priemo
nėmis, moralės nuosmukį, nusiginklavimą, 
kultūrinių vertybių niekinimą, panem et 
circenses filosofijos primatą. Kas gali pa
teisinti milijonų mirtį badu, kai JAV ir Eu
ropa nežino materialinės prabangos ribos? 
Kaip sunku suprasti, sakykim, Vatikano 
politiką, kai milijonai lietuvių, ukrainie
čių ir kt. kenčia žiauriausią religinį perse
kiojimą? Tokių pavyzdžių gausu.

šešėliuotas ir lietuviškasis fonas. Priau
gančių kartų tik išimtys žėri lietuvybės 
žvaigždyne. Tie, kurie turi jungti — skal
do. Tie, kurie neša kultūros perliukus pil- 
kajai visuomenei — pasiduoda okupanto vi
lionėms. Tie, kurie pašaukti ar išrinkti ves
ti — nežygiuoja. Vyresnieji dingsta praei
ties svajonėse, jaunesnieji — dabarties vi
lionėse.

2. Kovos apraiškos pavergtoje tėvynėje
Tiesiog nuostabu, kad šitokioje Vakarų 

civilizacijos ir tarptautinės politikos normų 
prieblandoje prasmingiausi laisvės ir tiesos 
pranašai atsiskleidė ne tos prieblandos ūka
nose, ne vis daugiau pasimetančioje išeivi
joje, bet vergijos mirties retežiais sukaus
tytoje tėvynėje. Po 20 tylos metų lietuvių 
tauta savo sūnų ir dukrų žygiais į laisvės 
kovą Įvedė naują dimensiją, ir ji jau nie
kuomet nebus tokia pati. Tamsėjančiame 
laisvės kovos horizonte tokie pavergtos tau
tos žygiai menasi, kaip nuostabus Apvaiz
dos ženklas pavargstančiai išeivijai ir 
abuojam pasauliui.

Gal pačiu ryškiausiu kraujuojančios tau
tos laisvės kovos simboliu tapo šiandien ka
lėjime surakintas Simas Kudirka. Šalia jo 
rikiuojasi Simokaičiai, nepažįstamoje Tur
kijoje nežinioje vegetuoją Bražinskai. Vėl 
pavergtoje Tėvynėje drąsa žėri kunigai 
Šeškevičius ir Zdebskis, neiną į kompromi
sus su žmogum-žvėrim ir jo įsakymais. Iš

AUDĖJŲ DIENA PANEVĖŽYJE

Panevėžyje buvo suruošta liaudies meni
ninkių išaustų lovatiesių, staltiesių, juos
tų, kilimėlių paroda. Joje su savo darbais 
dalyvavo geriausios audėjos iš visos Lietu
vos.

Parodas ta proga taip pat suruošė „Tul
pės" suvenyrų įmonės ir lengvosios pra
monės įmonės.

ORATORIAI Iš POLITECHNIKOS 
INSTITUTO

Kauno Politechnikos instituto oratorinio 
meno fakultetas baigimo diplomus išdavė 
25 klausytojams.

Paskaitininkais besirūpinanti „Žinijos“ 
draugija jau pavedė jiems pakeliauti su 
paskaitomis.

PAMINĖTAS A. VENCLOVA

Būrys rašytojų, visuomenės atstovų ir ar
timieji, atžymėdami A. Venclovos mirties 
metines, aplankė jo kapą Antakalnio ka
rių kapinėse ir padėjo gėlių.

SUSTIPRINTA KIAULIŲ GAMYBA

„Tiesa“ rašo, kad Šilutės Jonaičių tary
binis ūkis pradėjo statyti Lietuvoje pirmą 
prekinį kiaulių ūkį.

Per metus numatoma išauginti 24 tūks
tančius bekonų.

Dabar, rašoma, tiek kiaulių išaugina visi 
rajonų ūkiai kartu paėmus.

KNYGOS VAIKAMS
„Vaga“ išleido keletą knygų vaikams ir 

jaunimui, O. Maciūtės pasakojimą apie An
takalnio prieglaudos gyvenimą 1917-1920 
metais, ukrainiečių rašytojo V. Byčko apie 
komjaunuoliai kovą su darbo žmoniij engė
jais ir kt.

HENLEY REGATOJE
Henley (D. Britanija) regatoje sovietai 

komandoje dalyvavo ir Kauno žalgirietis 
Vytautas Eiutkus vienviete valtim.

Savo metu Henley regatoje pirmą vietą 
buvo išsikovojusi Vilniaus „Žalgirio“ vyrų 
aštuonvietė.

„MINIJOS“ SUVENYRAI

Plungės „Minijos" įmonės metalo, ginta
ro ir medžio suvenyrai iškeliavo į Turkiją. 
Jie bus rodomi ten Sov. Sąjungos paviljone.

PASKENDUSIEJI IR NENORINTIEJI 
PRISILAIKYTI TVARKOS

Per pirmąją birželio pusę Kaune pasken
do 8 žmonės, jų tarpe 4 vaikai.

Kaune šiuo metu veikia 15 pliažų, bet 
kauniečiai vis dar tebelenda į vandenį, kur 
jiems tik ateina į galvą.

Miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Gražvydas Adukauskas sako, 
kad per vasarą tvarkai prie vandens palai
kyti reikalinga apie 60 sezoninių gelbėto
jų. Deja, sako, už mažą atlyginimą niekas 
nenori dirbti.

Be to, yra gerų pasiūlymai sutvarkyti šią 
negerovę, bet kauniečiai nekreipia į tai dė
mesio.

S&aityto-ju, Laiškai
KANDIDATO J PENSIJĄ ŽODIS

Jau man nepertoli pensijos laikas, tai ir 
pradedu galvoti rimčiau apie ją. Ypač dar 
ir dėl to, kad šiuo metu „Europos Lietuvy“ 
kiti pradėjo judinti šį reikalą. Perskaitęs 
M. Zarinsko laišką, ir aš noriu šiuo reikalu 
pareikšti savo nuomonę.

M. Zarinskas, atrodo, parašė priekabių 
ieškodamas, ir jo argumentai neišlaiko kri
tikos.

Zarinskas sakosi esąs sermėgio sūnus, 
veždavęs bekonus į stotį, ir ten tie beko
nai būdavę rūšiuojami, kai kuriuos reikė
davo parsivežti. Tai tiesa. Ir aš buvau pa
našus, veždavau bekonus, kartais tekdavo 
parsivežti atgal.

Atrodo, kad Zarinskas niekina tuos be
konų rūšiuotojus ir anuometinę Lietuvos 
valdžią ir krašto santvarką, o nepagalvoja, 
kad kiekviena valdžia nori kuo daugiau 
eksportuoti savo gaminių.

Didžiausi kaltininkai juk buvo anglai, ku
rie nenorėjo ir dabar nenori valgyti per 
riebaus ar per lieso bekono. O dabar jau ir 
mes daugumas į tą skaičiai įeiname, tik gai
la, kad lietuviško bekono nebėra.

O kai dėl pensininkų rūšiavimo, tai rei
klia pasakyti, kad niekas joj nerūšiuoja. 
Jie patys susirūšiuoja pagal Anglijos lais
vės, demokratijos ir tradicijų principus į 

kitos pusės 2000 pilkųjų didvyrių — Tėvy
nės ir Bažnyčios dukrų ir sūnų nepabūgo 
okupanto ir raštu išėjo ginti savo ir savo 
pavergtųjų brolių teisių, kaip anksčiau tai 
padarė būrys kunigų. Kiekvieno atskiro 
fakto lukštenamas šiuo atveju būtų berei
kalingas kartojimas jau žinomų faktų, nes 
j ie deginte įdeginti mūsų sąmonėje, ar bent 
turėtų būti. Savo išskirtinumu šie įvykiai 
kartu perskrodė ir pasaulio sąmonę, nors, 
deja, ne sąžinę.

Šioje vietoje kaip tik ir kyla visa eilė 
klausimų bei ryškėja kai kurios išvados, 
kuriuos ir kurias sklaidant aiškėja ir tų 
žygių prasmė ir išeivijos atliepą į juos.

(Bus daugiau*

MOTINOS DIDVYRĖS
Sov. Sąjunga paprastai suteikia „Motinos 

didvyrės“ vardus toms motinoms, kurios 
pagimdė ir išaugino dešimt vaikų.

Dabar Lietuvoje tokį vardą gavo Irena 
Chinevič, Anelė Glebienė, Elena Kaspera
vičienė, Morta Kondrotienė, Zofija Matui- 
zo, Emilija Puzinienė, Kotryna Birutė Rei- 
merienė, Birutė Sukurienė, Antanina Ur
bonavičienė. Regina Viduto ir Leokadija 
Zinkevičienė.

JAUNIEJI SMUIKININKAI

Vilniuje, pagal „Tiesą“, konkurse varžėsi 
penkių broliškai respublikų jaunieji muzi
kos atlikėjai.

Smuiko klasėje pirmąją vietą pasidalijo 
vilnietė Undinė Jagėlaitė su baltarusiu V. 
Badjarovu.

K. STANEVIČIENĖS 20 KILOMETRŲ
„Švyturys" rašo, kad pirmą kartą Sov. 

Sąjungos ir Lietuvos lengvosios atletikos 
istorijoje moteris bėgo 20 km H. Nuotolį 
Lentvaris — Vilnius per 1 vai. 32 min. 31 
sek. įveikė Klaipėdos laivų remonto gamyk
los tabelininkė Ksavera Stanevičienė.

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO
„Ar skaitote eilėraščių, knygų apie žar

nyno užkrečiamus susirgimus, higieninius 
momentus?“

(Iš sanitarinio švietimo anketos)
„Jo žmona M. C. ne kartą kreipėsi į gy

venvietės vykdomąjį komitetą, kuris buvo 
įspėtas už sistemingą girtuokliavimą“.

(Iš charakteristikos)
„Aš norėjau su juo gyventi, bet vyras ve

dė moralinį gyvenimą su kitomis moteri
mis“.

(Iš žmonos skundo)
„Norėčiau visiškai išvažiuoti iš šio mies

to, dirbti visuomeninį darbą, būti gamybos 
pirmūnu, nes sveikatos stovis blogas, kar
tojasi širdies priepuoliai“.

(Iš veltėdžio pareiškimo milicijai)
„Kaipo meisteris, jis savo vietoje visuo

met blaivus“.
(Iš charakteristikos)

„Kirpimo skyriaus meistrui už apsileidi
mą. įvedant medžiaginius zadnikus ant ba
tų. vieno mėnesio laikotarpiui pažeminti 
kategoriją“.

(Iš įsakymo)
„Susirinkimas privalo praeiti per kovo 

mėnesį iki balandžio vidurio“.
(Iš protokolo)

„Pilietė B. J. turėjo namą su sodu. Po sa
vo mirties ji paveldėjo dar pusę namo“.

(Iš parodymo teisme)
„Gerbiama redakcija! Jeigu jums tiktų 

kur nors mano savos kūrybos keli žodžiai, 
tai galite juos kur nors panaudoti“.

(Iš laiško)
„Materialinis paskatinimas uždegė me

chanizatorius“.
(Iš neparuoštų rankraščių)

„Vėliau prieš mane jis naudojo sportinę 
girą, nuo kurios gavau smūgį“.

(Iš paaiškinimo)
„Pajutau smūgį į paširdžius, ir man už

traukė kvapą. Pusę valandos išgulėjau be 
kvapo, kadangi turėjau laikrodį“.

(Iš nukentėjusio pareiškimo)

tris rūšis. Pirma rūšis tai tie, kurie dirbo, 
taupė, yra vedę, turi šeimas, turi namus, 
sutaupų ar kitą kokį nors turtą, tikisi ir 
galės savo likusį gyvenimą praleisti savo 
šeimoje. Antroji rūšis tai tie, kurie yra 
viengungiai, savo uždarbio nepraleido ir 
šiuo metu turi nemaža sutaupų. Tie susi
dėję į krūvą gali nusipirkti 'bendrus na
mus, ir kaip jiems atrodys geriau, taip jie 
galės tvarkytis. O trečioji rūšis tai visi tie, 
kurie, visą savo gyvenimą dirbę, visą savo 
uždarbį, sąžiningai vykdydami anglišką 
„tradiciją“, praleido, ir, pensijos laikui 
atėjus, liko jie tiek brangūs, kaip stovi. 
Jiems liko tik pensijos knygutės. Tai tiems 
ir teks pasitenkinti, kaip Zarinskas sako, 
valdiniais ar kokių organizacijų bei sektų 
pensininkų namais. Kaip jiems ten paklos, 
taip turės būti gerai, o ikaip pats pasi
klosi, taip visuomet geriau išmiegosi. Tai 
tiktai toks tegali būti visuomeniškumas, ir 
nenorėkime, kad tie, kurie visą laiką tau
pė ir neleido be reikalo savo uždarbio, imtų 
ir nupirktų namus tiems, kurie iš viso ne
taupė, ir pakviestų juos užimti vietas.

J. D. sumanymą paremiu. Jeigu atsiras
tai 20 asmenų, kurie galėtai duoti šiam rei
kalui po 1.000 svarų, tai būtų 20.000 sv. Už 
tokią surną jau galima būtų nusipirkti tin
kamą namą ir nebūtinai čia, Anglijoje, ga
lima juk ir Eoįropos kontinente. Jeigu Za
rinskas sako, kad anglų parlamentas svars
to klausimą pensininkus perkelti žiemos 
laikui, 4-5 mėnesiams, į kontinentą, tai mes 
galėtume išsikelti visam savo likusiam gy
venimui.

Manau, kad pensininkams reikia geros, 
malonios aplinkumos, o svarbiausia — ge
ros kompanijos, kad galėtų ramiai užbaig
ti savo šios žemės kelionę.

Žinoma, ne taip lengvai šis planas įvyk
domas. Iškiltų, gal būt, nemaža kliūčių. 
Bet svarbiausia, ko reikia, tai vieno ar 
dviejų asmenų, kurie tą reikalą norėtų ir 
galėtų pasiimti vykdyti. Bet kieno pinigas, 
to ir galia bei valia, ir niekas negali pasa
kyti, kaip reikia tvarkytis.

A. Žukauskas, Manchesteris
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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.

I ji 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.

GRANDINĖLĖS KONCERTAS

Grandinėlės koncertas bus 7.30 vai., o ne 
7 vai., kaip anksčiau skelbta Europos Lie
tuvyje.

I Commonwealth Instituto salę patekti 
artimiausia požeminė stotis yra High Stre
et, Kensington.

Rugpiūčio 4 d. Lietuvių Namuose Gran
dinėlei rengiama vakarienė. Tautiečiai, no
rintieji ta proga susitikti su Grandinėle, 
prašomi atvykti į Lietuvių Namus apie 8 
vai. vakaro.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ PARAMA 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Prieš kurį laiką prie DBL B-nės krašto 
valdybos buvo sudarytas Vasario 16 Gim
nazijai Vokietijoje remti vajaus komitetas, 
kuriam vadovauja kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC.

Be jau lanksčiau paskelbtų gautųjų au
kų, per komitetą dar yra aukoję: Notting
ham© lietuviai per Juozą Bedulskį 12 sv., 
Mansfield© lietuviai per J. Eeinorą 6,50 
sv., Stasys Karalevičius 5 sv., Tėvai Mari
jonai Londone 4 sv. ir po 1 sv. Bronius 
Zinkus, P. Voveris ir L. Utka.

Birželio 14 d. buvo perduota per Vakarų 
Europos lietuvių vysk. dr. A. L. Deksnį 
Gimnazijai 140 svarų.

Komiteto vedėjas kun. dr. J. Sakevičius 
dėkoja visiems aukotojams. Kas dar norėtų 
prisidėti, prašome aukas siųsti šiuo adresu: 
Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 21, THE 
OVAL, LONDON, E2 9DT.

VIEŠNIOS IR SVEČIAI
Grįždami iš kelionių į savo JAV, Londo

ne trumpam buvo sustoję beletristas ir kri
tikas dr. Kęstutis Keblys ir poetė Vitalija 
Eogutaitė-Keblienė. Jie aplankė Lietuvių 
Namus, kuriuose susitiko su poetu V. Šlai
tu.

Lietuvių Namuose taip pat buvo apsisto
jęs tolimesnėn kelionėn ruošiąsis Harwardo 
universiteto istorijos ir kalbos mokslų stu
dentas Jonas Skirtus, „Lietuvių Dienų“ lei
dėjo F. Skiri aus sūnus. Jis čia susitiko su iš 
kelionių grįžtančia savo seserim.

A + A JUOZAS GUOGA-GAUGAS
Apie 6 mėnesius pasirgęs, birželio 19 d. 

mirė Juozas Guoga-Gaugas.
Laidotuvės buvo birželio 26 d. iš Lie

tuvių bažnyčios Londone lietuviškose ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo daugiau kaip 
150 asmenų.

Juozas buvo senosios išeivijos atžala. 
Nors čia gimęs, bet neužmiršo nei savo kal
bos, nei lietuviškų papročių. Jis nuo savo 
vaikystės metų dirbo savai lietuviškai ben
druomenei.

Manchesteris
VISI I KONCERTĄ Ė ♦

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

<;icAyi>i.vĖi,Ė

Mieli tautiečiai, ,,GRANDINĖLĖ“ šiame krašte duos tik du koncertus: 
Londone ir Manchesteryje. Nepraleiskime šios progos jų koncerto nepa
matę, nes, gal būt, kitos progos neturėsime. M anchesterio ir visų apy
linkių ir gretimų kolonijų lietuvius prašome ir kartu kviečiame jauni
mą ir senimą į mūsų rengiamąjį koncertą, 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.
ĮĖJIMAS: 75 penai suaugusiems, 50 penų jaunimui.

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

Ligi malonaus pasimatymo koncerte !
SKYRIAUS VALDYBA

Juozas gimė 1912 m. lapkričio 22 d. Mo
kėsi jis katalikų šv. Onos mokykloje. Mo
kydamasis dalyvavo mckyklos futbolo ko
mandoje. Tą sporto sritį praktikavo ir bai
gęs mokyklą — dalyvavo jau savo parapi
jos komandoje, tada pirmavusioje lygoje. 
Kai 1934 m. Sporto ir Socialinio Klubo 
sportininkai buvo veiklūs, Juozas buvo tarp 
pirmaujančių žaidikų. Futbole jis žaidė ir 
Lietuvių Šv. Kazimiero komandoje. Tuo 
laiku lietuviai sportininkai pirmavo futbo
le, plaukime dr dviračių sporte. Be to, bu
vo mėgėjas šokti.

Lietuviškiems reikalams Juozas niekada 
negailėjo nei pinigo, nei darbo. Su per
traukomis yra 'buvęs Sporto ir Socialinio 
klubo vadovybėje ir Parapijos taryboje.

Paliko žmoną Aidą, sūnų Juozą, zoologi
jos daktarą, ir tris seseris.

Mielasis Juozai, ilsėkis ramybėje po šio 
pasaulio sunkių, bet našių derlių.

S. Kasparas

NOTTINQHAMAS
EKSPRESAS I KONCERTĄ

Jeigu „Grandinėlė“ iš JAV, Cleveland©, 
suranda laiko ir malonumo pasirodyti Ang
lijos lietuviams su koncertu ir net pasiekti 
Manchester), tai kodėl mums jų nepagerbti 
— nenuvažiuoti išklausyti jos koncerto?

Tai ir važiuojam!
Rugpiūčio 6 d., sekmadienį, 12 vai. die

ną, iš Skills Car Park, VoUaton St., Not
tingham, autobusas išvažiuoja į Manches
ter). Kaina 1 svaras, jaunimui pusė kainos.

Prašome registruotis jau dabar pas bet 
kurį DBLS Skyriaus valdybos narį.

DBLS Skyr. Valdyba

R. KALANTOS PAVEIKSLAS 
NOTTINGHAMO GATVĖSE

Pavergtųjų Tautų Savaitės proga mes ne
šiojame R. Kalantos paveikslą Nottingha- 
mo miesto gatvėmis.

Tiesa, diena tada pasitaikė netikusi — 
visą popietį smarkiai lijo. Lietus permerkė 
tuos, kurie sunkvežimiuose sudarė gyvuo
sius paveikslus, bet entuziazmo buvo daug, 
niekas nesiskundė nuovargiu, ir visa pro
cesija daugiau negu šimtaprocentiškai pa
sisekė. Nottingham© miestas dar niekada 
nebuvo matęs taip gerai paruoštos antiko
munistinės demonstracijas.

Nešiojome gerai padarytą liepsnojantį 
paveikslą, vaizduojantį R. Kalantą. Buvo 
dar ir (kitokių vaizdų pripiešta: turtingas 
lietuvių kapais Sibiras, gyvasis paveikslas 
sunkvežimyje — motina, kurią lydi tauti
niais rūbais apsirengusios mergaitės, ku
rios rankos surakintos dr kurią tampo du 
enkavedistai. Kitame sunkvežimyje kitas 
gyvasis paveikslas — čekistų tvarkomas 
kalėjimas. Sunkvežimius puošė tautinės vė
liavos ir lydėjo procesija 30 lengvų maši
nų, aprūpintų šūkiais apie Rusiją ir jos 
terorą pavergtuose kraštuose. Su procesi
ja žygiavusios tautiniais rūbais 'apsiren
gusios mergaitės išdalijo kelis tūkstančius 
atsišaukimų.

Procesija ėjo vėžio žingsniu, dėl to daug 
žmonių atkreipė dėmesį, žiūrėjo, stebėjo, 
skaitė šūkius. Vietinės policijos pareigūnai 
pagirtinai visur pralydėjo, patvarkydami 
miesto judėjimą, dėl to niekur nebuvo jo
kių susitrukdymų nei nesusipratimų. Vieti
nės spaudos reporteriai daug rašėsi, daug 
fotografijų darėsi. Spauda, nors ir nedaug 
terašė, vis dėlto pirmuosiuose puslapiuose 

išgarsino įvykį, šeštadienį Nottingham© ra
dijo stotis pateikė klausytojams pasikalbė
jimą ir aptarė šios protesto procesijos reikš
mę.

Sekmadienį popiet ukrainiečių klubo sa
lėje buvo susirinkimas-mitingas. Salė buvo 
sausakimšai pilna. Dalyvavo nemaža ir ang
lų. Prezidiumą sudarė pavergtųjų kraštų 
tautybių atstovai. Kalbėjo Darpo partijos 
atstovas parlamente William Whitlock, 
Konservatorių Peter Lloyd, „Monday Club“ 
narys Albert Whathed. Visa jie parodė šil
tą pritarimą pavergtiesiems, savo nusista
tymą prieš neteisybes ir prieš smurto me
todus. Vienas kalbėtojų net palygino Ro- 
dezijos ir Rytų Europos tautų padėtį. Dėl 
Rodezijos reiškiamas protestas, taikomos 
sankcijos, o kad Rytų Europoje milijonų mi
lijonai spaudžiami, laisvasis pasaulis tyli.

Susirinkime priimta rezoliucija, kuri pa
siųsta Jungtinių Tautų generaliniam sekre
toriui.

Po to Nottingham©. Lincolno, Derbio ir 
Scunthorpo ukrainiečiai atliko meninę pro
gramą — šoko ir dainavo. Pasirodė ir lie
tuvių kvartetas.

(k. b.)

DERBY
EKSKURSIJA Į „GRANDINĖLĖS“ 

KONCERTĄ
Rugpiūčio 6 d. DBLS Derbio Skyrius ren

gia ekskursiją į Manchester;, kur koncer
tuos žymi Amerikos lietuvių jaunimo gru
pė „Grandinėlė“.

Iš Derbio išvykstama 2 vai. p. p. punk
tualiai nuo „Duke of York“ viešbučio, Bur
ton Rd., Derby. Iš Manchesterio grįžta
ma, kaip bus susitarta.

Ekskursijos mokestis: vyrams 75 p., mo
terims 50 p., studentams ir jaunuoliams vy
resniems kaip 16 m. amžiaus 50 p., vaikams 
iki 16 m. amžiaus — nieko.

Visus, kurie norėtų dalyvauti ekskursijo
je, prašom skubiai užsiregistruoti pas bet 
kurį Skyriaus valdybos narį. Registravi
mas ekskursijai bus baigtas, kai bus pilna 
mašina. Norint išvengti panašaus dalyko, 
kaip praeitą kartą važiuojant į Sodybą, kai. 
dar buvo norinčių pačiu paskutiniu metu, o 
mašina jau buvo pilna, tai norintieji prašo
mi neatidėliodami užsiregistruoti.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
MIRĖ K. SMOLSKIS

Birželio 8 d. staiga mirė senosios emigra
cijos jaunosios kartos lietuvis Kazimieras 
Smolskis, apie 55 m. amžiaus. Palaidotas 
Mostomo R. K. kapinėse. Pomirtines apei
gas atliko kun. V. Kaimaitis. Velionį gerai 
prisimena klubo lankytojai, nes jis solo 
padainuodavo dainų.

MIRĖ P. LUKŠAITIS

Birželio 12 d. ligoninėje, trūkus galvos 
kraujagyslei, mirė Petras Lukšaitis, 58 m. 
amžiaus, įkilęs iš Vilkaviškio apskrities. 
Ūkininkas. Prieš dešimt metų buivo Man
chesterio Liet. Soc. klubo baro vedėju. Li
ko liūdinti žmona, sūnus ir trys seserys 
Lietuvoje.

SKAUČIŲ SAVAITGALIO STOVYKLA

Birželio 17-18 d. d. Manchesterio „Živi
lės“ draugovės skautės turėjo savaitgalio 
stovyklą (klubo ribose: mokykloje ir kieme. 
Jas globojo ir parėmė klubas.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Manchesterio Liet. Koordi
nacinis k-tas visų Manchesteryje organi
zacijų vardu surengė išvežtųjų minėjimą.

Minėjimas prasidėjo Mostono R. K. ka
pinėse, su eitynėmis prie lietuviško pa
minklinio kryžiaus. Priekyje visų tautie
čių ėjo visos Manchesterio liet, organiza
cijos su savo vėliavomis. Nors pasitaikęs 
permainingas oras nė vieno iš namų lauk 
neviliojo, tačiau kapinėse susirinko didelis 
būrys tautiečių.

Organizacijos ir čia palaidotųjų artimie
ji prie kryžiaus padėjo vainikų ir gėlių. 
Šiuo kartu, kun. V. Kamaičiui esant ligo
ninėje dėl nosies operacijos, religines apei
gas atliko evang. kun. A. Putcė. Jis savo 
žodyje priminė išvežimų ir tremties die
nas ir mūši) likimą be tėvynės. Bet viltis 
yra Dievuje, kuris mus sugrąžins į mūsų 
namus gyventi laisvo ir nepriklausomo gy
venimo.

Antroji minėjimo dalis buvo tęsiama 
lietuvių klube. Paskaitą Skaitė D. Damaus

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

L. GOLDBERGS
MMISIIATK

The Baltic and Russian Coins

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

kas. Čia klausytojai išgirdo plačiau apie 
Lietuvos ir lietuvių žiaurią likimo dalią, 
kurią atnešė Lietuvos okupantas, ir apie 
žūtbūtiną kovą atgauti prarastą Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tai progai V. Motuzą padeklamavo du 
eilėraščius apie Simą Kudirką. Angliškai 
E. Murauskienė paskaitė savo eilėraščių, 
kuriuose matyti jos gilus tikėjimas, kad 
lietuviai sugrįš į savo tėvynę. Minėjimą 
pravedė Koordinacinio K-to vicepirm. K. 
Steponavičius.

Po minėjimo buvo pasivaišinta ir išger
ta. Užkandžius pagamino Moterų Ratelio 
„Rūtos" narės. Be to, buvo sutikti seni ir 
nauji pažįstami, pasikalbėta ir sušilta dva
siškai (bendroje lietuviškoje šeimoje, ligi 
laikas visus išskirstė namo.

Šia proga visi pageidaujame, kad trem
ties ir emigracijos dienos pasibaigtų kuo 
artimiausiu laiku.

SKAUTŲ IK SKAUČIŲ VIENETŲ 
DEŠIMTMETIS

Eiirželio 24 d. „Maironio“ ir „Živilės“ 
draugovių skautai ir skautės atšventė savo 
10 metų įsikūrimo sukaktį. Buvo surengta 
išklminga sueiga, kurios metu jaunieji 
skautai ir skautės davė įžodį. Skautai vė
liau atliko savo meninę programą. Minėji
mas baigtas giesme Ateina naktis. Visi sku
bėjo švęsti Joninių.

JONINĖS

Birželio 24 d. Manchesterio Liet. Soc. klu
be buvo suruoštas Joninių pobūvis. Jį su
organizavo klubo pirm. J. Verbickas. Po
būvis buvo skirtas ne vien tik Jonams, bet 
ir visiems kitiems, kurių vardai bei gimta
dieniai atitiko šią progą. Pobūvin atsilankė 
daugiau kaip 60 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė J. Verbickas. 
Jis paaiškino Joninių prasmę ir pasveiki
no visus varduvininkus bei gimtadieninin- 
fcus. Savo gimtadienius šventė Mr. F. Leigh 
ir V. Kupstys. Jiems buvo sugiedota Ilgiau
sių metų ir įteiktos simbolinės dovanėlės, 
o V. Kupsčiui ir sveikinimo kortelė su drau
gų parašais. Iškiliausias jų buvo V. Kups
tys.

VLADO KUPSČIO SUKAKTIS
Birželio 16 d. sukako 60 m. V. Kupsčiui, 

kuris yra visiems gerai žinomas visuome
nės veikėjas. Jis priklauso DBLS, Man
chesterio Liet. Soc. klubui, L. K. V. „Ramo
vės“ skyriui, daug metų dirbo Mancheste
rio Liet. Koordinaciniam komitete, vaidy
bos ratelyje, chore. Visur ėjo įvairias pa
reigas ir daug nuveikė. Be to, turi plačių 
pažinčių anglų policijoje ir kitur, o tie jo 
pažįstami yra daug padėję ir tebepadeda 
lietuviams, klubui ir geram Lietuvos var
dui. Jis dar vis tebėra sveikas ir energin
gas ir turi gerų norų dirbti lietuviškoje 
visuomenėje, šia proga linkime jam ne tik 
geros kloties gyvenime, bet ir geros svei
katos bei darbingo ūpo, besidarbuojant lie
tuviams ir Lietuvai.

Prie šeimininkių —■ B. Barauskienės, O. 
Markvaldienės —- puošniai paruoštų stalų 
ir gardžiai pagamintų valgių buvo išgerta 
ir padainuota, pasišokta ir pasikalbėta. Bu
vo ir loterija. Svečių tarpe buvo matyti at
vykusių ir iš tolimesnių vietų: Nottingha- 
mo, Bradford©, kitų vietovių. Publika išsi
skirstė namo tik uždarius barą. Neteko ma
tyti nei girdėti, kad kas nors būtų šiuo 
pobūviu nepatenkintas.

! A. P-kis

WOLVERHAMPTONAS
PLATUS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Šios kolonijos lietuviai iki šiol daug kur 
lanlkė net ir tolimus mūsų religinius-tauti- 
nius renginius. Jie mano, kad dabar atėjo 
laikas iš kitur tautiečiams atsilankyti Wol- 
verhamptone. Todėl visi iš visur, ekskursi
jos ir pavieniai maloniai kviečiami rugsėjo 
23 dieną čia atvykti į plataus masto lietu
vių sąskrydį. Tautos ir Šiluvos Marijos 
šventės proga gražioje ukrainiečių salėje 
bus prisiminti, pagerbti ypač paskutiniai 
heroiški tautiečių žygiai Lietuvoje, pami
nėti Lietuvių Jaunimo Metai. Kalbės rink
tinis paskaitininkas, iš įvairių vietovių pa
sirodys stiprios meninės pajėgos, prie ge
ros muzikos bus ir šokiai. Sąskrydis už
baigiamas rugsėjo 24 d. lietuviškomis pa
maldomis už Lietuvą. Viską rengia Angli
jos Lietuvių Katalikų Bendrijos vietinis 
padalinys, bendradarbiaujant visiems tau
tiečiams.

GLOUCESTERIS

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
DBLS Gloucesterio Skyr. Valdyba rug

piūčio 5 d., šeštadienį, ruošia į Londoną 
ekskursiją.

Išvykstama iš Gloucesterio 9.30 vai. ry
tą nuo ukrainiečių klubo, 37 Midland Rd„ 
iš Stroudo 10 vai. iš miesto centro.

Skyriaus Valdyba

VYSKUPAS „THE CITIZEN“ 
IŠSPAUSDINTOJE FOTOGRAFIJOJE
Birželio 12 d. Gloucesteryje leidžiamasis 

„The Citizen“ išsispausdino grupinę foto
grafiją, kurioje yra vysk. dr. A. L. Deksnys 
su Gloucesterio burmistru, kun. S. Matu
liu, B. Valteriene ir kitais.

Birželio 9 d. tas pats laikraštis buvo ra
šęs apie vyskupo lankymąsi Gloucesteryje 
ir Stroude. Laikraštis tada taip pat rašė, 
kad, iš bažnytinio komiteto vicepirminin
kės Kučinskienės gautomis žiniomis, Glou
cesteryje lietuvių yra apie 30, Stroude apie 
15. Vyskupas lankydamasis priminęs savo 
tautiečiams paskutiniuosius Lietuvos įvy
kius.

LIETUVIŠKAS DEŠIMTUKAS 
WELLINGBOROUGH ANGLŲ ŠEIMOSE 

„Northamptonshire Evening Telegraph“ 
birželio 24 d. išsispausdino fotografiją 10 
lietuvių vaikų (7 mergaitės ir 3 berniukai), 
atvažiavusių iš Vokietijos į Wellingborough 
6 savaitėms atostogų.

Jie paskirstyti anglų šeimose.
Tokias atostogas organizuoja Tarptauti

nė vaikų pagalba.
Per paskutiniuosius 20 metų Wellingbo

rough mieste atostogavę jau apie 200 vai
kų iš Alžyro, Vakari) Berlyno, Romos, 
Neapolio, Austrijos.

TARP PANEVĖŽIO IR YORKSIIIRO
Prieš kurį laiką mergaitė iš Panevėžio 

parašė laišką, kad ji norinti susirašinėti su 
savo amžiaus anglais. „Yorkshire Evening 
Post“ išspausdino jos pavardę ir adresą, ji 
dabar susirašinėjanti, gaunanti iš Yorkshi
re tam krašto rajonui būdingų dalykėlių, 
ir dabar, esą, mokykloje Panevėžyje bū
sianti suruošta tų suvenyrų paroda.

Dabar tas pats laikraštis davė adresą ki
tos mergaitės — keturiolikametės Plučai- 
tės, taip pat iš Panevėžio, kuri renka atvi
rutes su gamtovaizdžiais, magazinų iškar
pas, (be to, mėgsta daržininkauti.

ŠVEICARIJA
MIRĖ S. AUGEVICIENĖ-MACKEVICICTĖ

Birželio 29 d. Zug mieste mirė, eidama 
57-tuosius metus, Stasė Augevičienė-Mac- 
kevičūtė, med. daktaro Kosto Augevičiaus 
žmona.

Velionė, pati gydytoja, gimė ir jaunystę 
praleido- Italijoje. Capri saloje, kur tuo 
metu gyveno jos tėvai. Kai 1929 m. tėvas 
dailininkas Jonas Mackevičius su šeima 
grįžo Lietuvon, Stasė 1934 m. baigė „Auš
ros“ mergaičių gimnaziją, paskum studija
vo mediciną Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kurį baigė trumpai prieš antrąją 
sovietų okupaciją. Būdama studentė, pri
klausė „Patria“ korporacijai, kuriai vienu 
metu pirmininkavo. 1941 m. ištekėjusi už 
med. dr. Kosto Augevičiaus, velionė 1944 
m. su šeima pasitraukė Vokietijon, dirbo 
IRO ir UNRRA, o 1951 m. atsikėlė Šveica
rijon, kur iki mirties dirbo medikės darbą.

Stasė Augevičienė palaidota liepos 2 d. 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės vardu 
jos pirmininkas dr. P. Radvila padėjo ant 
velionės kapo vainiką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — liepos 23 d., 1 v. p. p. 
NOTTINGHAME — liepos 23 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
, NOTTINGHAME — liepos 30 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.
ROCHDALE — liepos 23 d., 11.45 vai.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
musų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntinį savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734.
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