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SOCIALDEMOKRATAI LIETUVOS DIDINGAS
REIKALU

Lietuvos Socialdemokratų partijos 
delegatūra užsienyje per savo atstovus 
Socialistų Internacionalo XII kongre
sui, neseniai buvusiame Vienoje, iteikė 
deklaraciją Lietuvos klausimu. Dekla
racijoje rašoma:

„Pirmajam pasauliniam karui pasi
baigus, lietuvių tauta, naudodamasi ap
sisprendimo teise, kovodama atgavo 
nepriklausomybę ir sudarė demokrati
nę vyriausybę. Sovietų Sąjunga 1920 
m. liepos 12 d. pasirašė su Lietuva tai
kos sutartį, atsižadėdama visų teisių į 
Lietuvos teritoriją ir atleisdama Lietu
vą nuo bet kokių įsipareigojimų, kurie 
praeityje yra buvę santykiuose su Ru
sija. Lietuva tada buvo pripažinta visų 
pasaulio kraštų ir buvo pilnu nariu pri
imta į Tautų Sąjungą. Lietuvos Social
demokratų partija aktyviai dalyvavo 
kovoje už Lietuvos laisvę ir sudarant 
jos vyriausybę. Mūsų partija buvo pil
nas Socialistų Internacionalo narys.

„Prieš Antrąjį pasaulinį karą, nors 
Lietuva buvo pasiskelbusi neutralia, 
remdamasi slaptu susitarimu tarp Hit
lerio ir Stalino režimų, Lietuvą 1940 
m. okupavo sovietinė armija. Ta oku
pacija ir dabar tebesitęsia. Okupavę 
Lietuvą, sovietai pridarė joje neapsa
komų žiaurybių ir teroru, valdė kraštą. 
Iki šios dienos sovietai vis dar nesiskai
to su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. 
Lietuvių tauta naikinama genocido 
priemonėmis; ji ekonomiškai "išnaudo
jama, ir joje rusinimas vykdomas jėga.

„Kitos Baltijos valstybės, Latvija ir 
Estija, atsidūrė panašioje padėtyje, ka
dangi po karo sovietinė Rusija pasigro-
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m. buvo 177, taigi 42 daugiau kaip 1970 ir 
bent 20 daugiau negu bet kada per pasta
ruosius 15 metų.

— Matyt, JAV demokratų kandidato j 
prezidentus McGovern izoliacinės politikos 
baidomas, buvęs finansų ministeris John 
Connally ragina busimuosiuose rinkimuose 
balsuoti už įprez. Nixoną, kad jis būtų per
rinktas.

— Paleista iš kalėjimo, j Britaniją atva
žiavo gyventi ir dirbti buvusio Rodezijos j 
ministerio pirmininko Garfieldo Toddo 
duktė, kuriai savo krašte už valdžios kriti
ką vistiek būtų taikomos drausminimo 
priemonės ir kurios tėvas dar tebelaikomas 
kalėjime.

— Statybos firma Britanijos Midlande 
50 šeimų grąžino avansinius įmokėjimus ir 
sutartis, reikalaudama primokėti už namus 
po 2.000 svarų, jei ryžtųsi pirkti.

— JAV valstybės departamentas pareiš
kė nepasitenkinimą kino aktore Jane Fon
da, kuri buvo nuvažiavusi į šiaurės Vietna
mą ir ten per radiją ragino amerikiečius 
lakūnus liautis bombarduoti tą 'kraštą.

— Tanzanijos vyriausybė paleido dau
giau kaip 50 imtinių, kurie buvo Įtarti kaip 
nors dalyvavę suokalbyje nužudyti vice
prezidentą ir Zanzibaro diktatorių šeiką 
Karumę.

— Britanijos karalienė ir jos vyras, 
Edinburgo kunigaikštis, spalio mėn. va
žiuoja vizituoti Jugoslavijos.

— Iš Šiaurės Airijos (Ulsterio) į Airijos 
respubliką per liepos mėn. antrąją savai
tę pabėgo daugiau kaip 5.000 gyventojų 
katalikų.

— Suomijos vyriausybė stengiasi paveik
ti leidyklą, kad nebūtų spausdinamas Sol
ženicyno romanas „Rugpjūtis 1914“, nes 
Sov. Sąjunga galėtų išleidimą palaikyti ne
draugišku veiksmu.

— Manhattane (JAV) 25 policijos auto
mobiliai, važiavusieji iki 90 mylių per va
landą greičiu, gaudė LSD narkotiko prisi- 
valgiusį jaunuoli, kuris važiuodamas su
žeidė 7 ir sudaužė 7 automobilius.

— Indianopolyje (JAV) policininkas 
tvarkė bingo ir vieną kartą sutiko išmokėti 
tris numerius iššaukusiam, kitą kartą — 
du, tačiau, pasirodo, jo klientūrą sudarė 
nepilnapročiai, tai jis ir darė nuolaidas, o 
tie lošėjai paskui aiškinę, kad tas polici
ninkas kvailas, jei moka kiekviena proga.

— Kalifomietis Larry Hermone papra
šė, kad jam 2.500 dolerių mokesčių išdėsty
tų mokėti mėnesinėmis natomis, mokesčių 
įstaiga nesutiko, tai jis sunkvežimiu nuga
beno 250 tūkstančius metalinių centų.

— Praeiti metai Britanijos gėrikams bu
vo rekordiniai: alaus gyventojo galvai išėjo 
6 pantais daugiau negu 1970 m. ir 11 paintų 
daugiau negu 1969 m. (iš viso išeina po 
184 paintus vienam gyventojui).

— Iš Airijos Shanon aerodromo į Bilbao 
Ispanijoje buvo gabenama 80 lenktyninių 
šunų, bet nukeliavo gyvi tik 9 (nudvėsę 
dėl didelio karščio). 

bė daugelį tautų ir, vienokiu ar kitokiu 
pretekstu, įjungė jas į savo šiuolaikinių 
kolonijų imperiją. Ar ne ironiška, kad 
tuo metu, kai bet kokia kolonializmo 
forma dingo iš pasaulio, tuo pat metu 
Sovietų Sąjungoje tebėra naujasis ko
lonializmas ir jis dar vis plečiamas.

„Nuo Antrojo pasaulinio karo pa
baigos Sovietų Sąjunga nuolat sabota
vo siūlymą sušaukti taikos konferenci
ją ir jos vietoje perša Europos Saugu
mo konferenciją, iš kurios tikisi, kad 
ji pripažins jos dabartines sienas.

„Lietuvos Socialdemokratų partijos 
egzilėje delegacija prašo kongresą štai 
ko:

„1. Panaudoti neatidėliojant savo 
įtaką, kad būtų sustabdytas Sovietų Są
jungos kolonializmo metodais vykdo
masis lietuvių tautos naikinimas.

„2. Padėti Lietuvai atgauti savo ne
priklausomybę, atitraukiant iš Lietu
vos Raudonąją ir policijos armijas, o 
taip pat ir dabar ten veikiančią civilinę 
administraciją.

„Delegacija taip pat prašo visas So
cialistų Internacionalą sudarančias par
tijas ir jų atstovus, kurie dalyvau
ja savo kraštų vyriausybėse, įsakmiai 
reikalauti sovietinę Rusiją Europos 
Taikos konferencijoje ar Saugumo 
konferencijoje, jei tokia būtų:

„1. Atsisakyti Lietuvos okupacijos.
„2. Laikytis su Lietuva sudarytųjų 

sutarčių — 1920 m. liepos 12 d. Tai
kos sutarties ir 1926 m. rugsėjo 28 d. 
Nepuolimo sutarties, o taip pat Atlan
to Chartos ir Jungtinių tautų žmogaus 
teisių deklaracijos.

„Anksčiau Socialistų Internaciona
las dažnai įsikišdavo, užstodamas ne
teisingai nukentėjusius, ir teikdavo pa
galbą. Tikimės, kad ir šįkart Socialistų 
Internacionalas jaus taip pat pareigą 
padėti toms tautoms, kurios vergauja 
sovietinėje tironijoje“.

Tą pareiškimą -— deklaraciją yra ga
vę visi Socialistų Internacionalo kong
reso delegatai ir spaudos atstovai.

KARTOJAMI LIETUVOS ĮVYKIAI
“The Irish Times“ liepos 7 d. išsispausdi

no platesnį U.P.I. agentūros pranešimą apie 
Lietuvos įvykius. Pranešimo turinys jau 
žinomas mūsų skaitytojams.

Liepos 6 d. trumpas žinias apie trečiąjį 
susideginusį lietuvį, kuris šitaip protestavo 
prieš jau 30 metų okupuotą laikomą savo 
kraštą, išsispausdino „Birmingham Evening 
Mail“, „Liverpool Daily Post“, „East Ang
lian Daily Times“ ir kiti.

Gautosios ištraukos rodo, kad Vokietijos 
laikraščiai taip pat spausdinosi pranešimų 
ap e įvykius.

Vokiečių „Der Spiegei“ liepos 3 d. Lietu
vos įvykiams paskyrė daugiau kaip dvi skil
tis.

LAIMUTIS ŠVALKUS

Mano Tautai
Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus 
vis stipri, vis gaji, nemirtinga.

Nors tau veržia grandinėm krūtinę, 
nors daug metų tdu duobę vis kasa, — 
kas įstengs numarini surakinę 
tavo amžiną, gyvąją dvasią?!

Iš kapų, iš piliakalnių kyla 
ji su dūmais nuo aukuro seno.
Laisvės šauksmas sudrebina tylą, 
laisvės tos, kuria bočiai gyveno.

Ir jaučiu tavo plakančią širdį, 
tavo gyslomis tekantį kraują.
Ir nustebęs pasaulis vėl girdi 
tavo šauksmą gyventi iš naujo.

Jaunos kartos tau gyvastį neša, 
kaip atogrąžų amžiną žiedą.
Kai kančioj kraujo ašaros laša, 
laisvės giesmę vėl širdys užgieda.

Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus, 
vis gyva, atspari, nemirtinga!

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ JAUNIMO 

CENTRE, CHICAGO
ŠOKIŲ FESTIVALIS SEKMADIENĮ, 

LIEPOS 2 D.

Pirmą valandą po pietų jau suvažiavo 
daug žmonių į International Ampitheatre, 
Chicago. Net ir apylinkės gatvės buvo už
blokuotos mašinomis. Oras buvo nelabai 
saulėtas, bet tvankus (drėgnas). Praeito 
šokių festivalio metu temperatūra buvo 
apie 105 laipsniai F, ir šokėjams buvo labai 
sunku atlikti programą. Visi tikėjo, kad ir 
šį kartą saulė pasirodys lietuviams, ir ge
rai, kad ji nepasirodė. Antrą valandą amfi
teatras jau buvo pilnas: apie 15.000 žmonių 
užėmė jame visas vietas. Tur būt, jis nie
kada nebuvo toks pilnas kaip šiandien.

Orkestras sugrojo uvertiūrą, ir dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, 4 Taut. Šokių šventės 
komiteto pirmininkas, išėjo tarti atidaromo
jo žodžio. Garbės svečius pristatė V. Adam
kus. Kai Nixoniene išėjo į sceną, visi atsi
stojo ir plojo, plojo, plojo.

Orkestras'užtraukė šokių maršą, ir jauni
mas įnešė dalyvaujančių valstybių vėlia
vas. Pirmoji vėliava buvo JAV, ir ją įnešė 
Arnoldas Končius iš Chicagos. Jo tėvai yra 
emigrantai iš Anglijos, ir jis šoka „Žilvičio“ 
tautinių šokių grupėje.

Nixoniene pasveikimo festivalį ir oficia
liai atidarė. Visi plojo kokią minutę, jei ne 
ilgiau. Visi džiaugėsi, kad JAV pirmoji po
nia yra lietuvių tarpe.

Tada buvo pristatytos programos vedė
jos Lina Verbickaitė ir Jolita Kriaučeliū- 
naitė, ir šokėjai suėjo į amfiteatro vidurį 
pradėti. Buvo grupių iš visų pasaulio kam
pų: iš Australijos, Europos, Pietų ir šiau
rės Amerikos, iš viso apie 2.000 šokėjų. 
Tiek daug jaunimo vienoj vietoj!

Pirmuoju buvo šokamas Gyvataras, labai 
gyvas šokis. Spalvoti tautiniai rūbai ir 
spalvotos lempos dar viską pagražino. Taip 
gražiai viskas atrodė, kad šokį baigus, labai 
šiltai plota. Po to šokta Kubilas, kurio metu 
visa salė linksmai plojo pagal muzikos rit
mą. Rugučiais ir Audėjėle už,baigta ši festi
valio dalis. Kad grupės galėtų tvarkingai 
pasikeisti, festivalio choras padainavo Jo
no Švedo „Lino mėlyną žiedelį“. Iki per
traukos dar sušokta Ketvirtainis ir Malū
nas.

Pertrauka davė progos žiūrovams pa
judėti ir šokėjams atsigaivinti. Tempera
tūra nebuvo aukšta —apie 70 F, bet vistiek 
šokti buvo karšta.

Po pertraukos pasirodė jaunųjų šokėjų 
grupės, sušokusios Žilvitį, Noriu miego, 
Kalvelį ir Suktinį. Tikrai įspūdinga buvo 
matyti tuos dabar jaunus šokėjus, kurie 
vieną dieną užims vyresniojo jaunimo vie
tas grupėse. Po šios dalies sceną užėmė 
vyresniosios mergaitės, kurios šoko Blez
dingėlę. Šis įdomus šokis su nosinaitėmis 
buvo meniškai pagražintas spalvotomis 
šviesomis. Tie, kurie pirko pigiausius bi
lietus ir sėdėjo paskutiniuose suoluose, toli 
nuo scenos, turėjo geresnį vaizdą. Visiems 
patiko šokio formos ir judesiai, dėl to plota

FESTIVALIS
net tris kartus viduryje šokio ir ypač ilgai 
šokį baigus. Visi šoko Šustą, o po to atėjo 
vyrams eilė pasirodyti su Oželiu. Kai mer
gaitės prisijungė prie vyrų, tai visi sušoko 
Subatėlę. Choras padainavo „Motuše ma
no", ir vėl mergaitės šoko, šį kartą Sadutę 
su raudonomis, geltonomis ir baltomis gė
lėmis. Ta 'antroji programos dalis buvo už
baigta Aštuonnyčiu ir Jaunystės šokiu.

Vytautas Volertas, JAV LB Centro val
dybos pirmininkas, oficialiai uždarė šventę, 
ir jaunimas pašoko dar Suk, suk ratelį. Žiū
rovai tada atsistojo pagerbti išnešamųjų 
vėliavų, ir festivalis baigtas.

Kaip ir visada dideliuose renginiuose, 
taip ir čia būta klaidų. Gaila, pavyzdžiui, 
kad šokių šventės komitetas nepaskyrė bi
lietų Jaunimo kongreso atstovams. Daug 
kas iš kitų kraštų atvažiavusiųjų šokių 
festivalio nematė. Labai mažas jų skaičius 
pakliuvo į amfiteatrą. Tie laimingi, kurie 
pateko, arba kaip nors įsimelavo, arba pra
sidėjus programai pro nesaugomas duris 
įėjo. Kiti turėjo prašinėti, kad kas nors 
jiems bilietą parduotų. Tikiu, kad kitą kar
tą tokios problemos nebus.

Toks bendradarbiavimas, kaip šokių 
festivaliai, tikrai parodo pasauliui mūsų 
lietuviškumą ir stiprina mūsų lietuvybę. 
Lietuviai esame gimę, lietuviai turime ir 
būt.

Jonas Podvoiskis

SEPTYNIOS dienos
Galutinai nutarta eiti į Europą

Britanijos parlamentas, paskutiniuoju 
svarstymu nutarė stoti į Europos Ekono
minę Bendruomenę.

Kandidatai į viceprezidentus
Demokratų partijos išrinktas kandidatu 

į JAV prezidentus senatorius George 
McGovern kandidatu į viceprezidentus pa
sikvietė senatorių Thomą Eagletoną.

Be 'kita ko, religiškai McGovernas yra 
metodistas, Eegletonas — katalikas.

Pulkininką Gadafį pakeitė majoras 
Jalloudis

Perversmu į valdžią atėjusį Libijos pre
zidentą pik. Gadafį jaunesnieji karininkai 
nuvertę. ir miiinisteniu pirmininku buvęs 
paskirtas mjr. Jalloudis .

Atėjęs į valdžią, pik. Gadafis dėl savo 
idėjų buvo laikomas arabų vienybės vilti
mi ir m esi jum. Tačiau dabar jo nuomonė 
jau buvusi kitokia negu visų jo valdžios 
žmonių.

Jeigu bus George McGovern
JAV demokratų partijos kandidatas į 

prezidentus senatorius McGovern pažada, 
kad, jeigu būtų išrinktas, jis per 90 dienų 
baigtų Vietnamo 'karą ir parsigabentų iš 
ten ne tik visus karius, bet ir amerikiečius 
belaisvius, laikomus Šiaurės Vietname.

Apskritai jis esąs už tai, kad JAV atsi
trauktų iš visų užjūrių ir rūpintųsi savo 
krašto gerove.

Anksčiau jis yra pareiškęs, kad ir Vo
kietijoje reikia sumažinti savo divizijas, 
kurių ten yra 4 su puse.

Tarptautinis terorizmas
Tarptautinės revoliucinės teroristinės or

ganizacijos užmezgusios ryšius: airių IRA 
Palestinos populiarusis frontas, japonų 
„raudonoji armija“ ir kitos.

Kai kuriais atvejais prie tų grupių jun
giasi Urugvajaus tupamarai, turkų liau
dies išvadavimo armija ir italų „raudono
ji brigada“.

Amerikiečių ČIA žiniomis, to teroristi
nio internacionalo centras esąs Zueriche. 
Šveicarijoje.

Bus teisiami Dubčeko šalininkai
Čekoslovakijoje turi prasidėti byla gru

pės Dubčeko šalininkų, kurių dalis jau nuo 
praeitų metų įsėdi kalėjime.

Netikras dalykas
Abejonės dėl valdžių pasikeitimo Libi

joje dar vis neaprimsta.
Tvirtinama net, kad pats Gadafis prista

tęs naują vyriausybę.

Suokalbis išaiškintas
Graikijos vyriausybė skelbia, kad po

grindinė organizacija ruošėsi pagrobti bu
vusio JAV prezidento Kennedžio sūnų 
Johną, jo našlę (dabar Onasio žmoną) ir 
keletą politikų.

Tai norėję padaryti užsieniečiai teroris
tai (vokiečiai teroristai).

Naujas patriarchas
Rytinių ortodoksų bažnyčios patriarchu 

vietop mirusio Athenagoro išrinktas Di
mitrios.

SU PREZIDENTO ŽMONA

VI. Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ rašo, 
kad J. Daužvardienės, A. ir inž. V. Adam
kų ir L. Kriaučeliūno pastangomis . buvo 
suruoštas prez. Nixono žmonai priėmimas 
— jos susitikimas su lietuviais laikrašti
ninkais.

Priėmimas suruoštas prieš pradedant 
Jaunimo kongresą.

Į priėmimą buvo leidžiama tik su specia
liais kvietimais, kuriuos saugumas tikrino.

Vienas spaudos atstovas sugebėjęs įsives
ti savo pažįstamą, kuri įteikė prezidento 
žmonai prašymą, kad Baltieji rūmai padė
tų jai susijungti su už geležinės uždangos 
esančia šeima.

Amerikiečių spauda išsispausdino prezi
dentienės nuotraukų tarp tautiniais drabu
žiais vilkinčių lietuvaičių.

STUDENTAI AREŠTUOTI

Šveicarijos Neue Zuercher Zeitung 
1972. VII. 6 rašo:

„Kaip iš Maskvos buvo papildomai pra
nešama, Viliiuje rankinio tarptautinio 
turnyro metu buvo areštuota apie 150 stu
dentų ir aukštesnių klasių gimnazistų. Jie 
paskleidė antisovietinių plakatų, iškėlė 
Lietuvos tautinę vėliavą, viešai palaikė 
užsienio sportininkus, žaidusius prieš 
TSRS, ir neatsistojo grojant valstybinį 
TSRS himną.“

J. J.

Kinija netiki į nusiginklavimą
Kinijos min. pirm. Čou Enlajus įsitiki

nęs. kad sutartys dėl nusiginklavimo nieko 
nevertos.

Dar rašalas nebūsiąs nudžiūvęs po su
tari mis dėl ginklavimosi apribojimo, kai 
viena pusė paskirsianti apsiginklavimui mi
lijardus, o kita — naujiems ginklams to
bulinti.

Egiptas nebenori patarėjų
Egipto prezidentas Sadatas paprašė Sov. 

Sąjungą atsiimti savo patarėjus, kurių esą 
apie 20.000.

Tai, žinoma, reiškia pablogėjusius santy
kius tarp abiejų valstybių.

Kozo Okamoto nuteistas
Kozo Okamoto, japonas teroristas, ku

ris su dviem savo draugais Izraelyje iš
šaudė 26 ir sužeidė 70, nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos.

Abu jo draugai buvo nušauti, kai Izra
elio policija įsikišo į susišaudymą aero
drome.

Prieš McGowcrną
Respublikonų atstovai pradeda kalbėti 

apie demokratų kandidatą į prezidentus 
McGowemą, kad jis blogas diplomatas, nes 
pažadėjo atgabenti iš Šiaurės Vietnamo be
laisvius, ir 'politikas, nes rūpinasi suma
žinti, o ne padidinti biudžetą.

Kas bus generolo vietoje?
Gen. Franco savo įsakais paskyrė admi

rolą Blanco, dabartinį Ispanijos viceprezi
dentą, vadovauti vyriausybei, jeigu jis 
pats mirtų ar pasidarytų nepajėgus.

Atleistas
Atleistas Latvijos vidaus reikalų minis- 

terls Vladimir Sei.

Patarėjai išskuba namon
Maskvos pranešimu, Egipte buvusieji so

vietiniai patarėjai ir specialistai atliko sau 
pavestąjį darbą, dėl to ir atšaukiami namo.

Pirmoji Dubčeko šalininkų byla
Pirmojoje dabar pasibaigusioje Dubče

ko šalininkų byloje Prahoje po 28 mėne
sius kalėti nuteisti žurnalistas ir buvęs in
formacijos instituto tarnautojas.

Kiti du nuteisti sąlyginai 12 ir 18 mėne
sių.

Vyksta dar kitos dvi bylos.
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PAMINKLAS SAVAJAM UNIVERSITETUI SU LIETUVIAIS PASAULYJE
Aukštosios mokyklos yra specialistų su 

aukštuoju mokslu, inteligentijos gamyklos 
savo kraštui. Dėl to tai yra labai reikšmin
gos institucijos, ir nepriklausoma Lietuva 
labai anksti, jau 1922 m., pasistengė suor
ganizuoti savo universitetą, 1930 m. pava
dintą Vytauto Didžiojo universitetu.

Ruošiantis minėti šios reikšmingos insti
tucijos 50 m. sukakti, Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje užsimojo pastatyti uni
versitetui gražų paminklą — išleisti apie 
jį knygą, bent 500 puslapių storumo, bet 
medžiagos susidarė tiek, kad tos didelio for
mato knygos išėjo 900 puslapių, ir knyga 
pavadinta Lietuvos universitetas 1579-1803- 
1922.

Tos trys datos prie veikalo pavadinimo 
yra reikšmingos Lietuvos aukštosios mo
kyklos istorijai: 1579 m. buvo įsteigta Vil
niaus Jėzuitų Akademija, 1803 m. Impera
torinis Vilniaus universitetas, dirbęs iki 
1832 m. Vadinas, Kaune 1922 m. įsteigta
sis Lietuvos Universitetas jau turėjo savo 
pirmatakus, savo aukštąsias mokyklas, ku
rios, deja, veikė ne visą laiką, apie šimtą 
metų inteligentija šviesą turėjo semtis sve
tur, daugiausia Rusijos universitetuose, ir 
tokia padėtis, o taip pat visokie varžantieji 
įstatymai tragiškai nubarstė dalį tos aukš
tuosius mokslus baigusios šviesuomenės 
(dalis svetur apsibuvo ir dingo savo kraš
tui, paviliota geresnių darbų ir uždarbių, o 
dalis dėl to, kad savo specialybės negalėjo 
panaudoti Lietuvoje).

Komiteto padedamas, šią didžiąją pa
minklinę knygą yra redagavęs Pranas Če
pėnas, sutelkęs didelį būrį bendradarbių. 
Aišku, kad tokiam dideliam darbui svetur 
sąlygos yra labai netikusios, tai ir pratar
mėje yra pabrėžiama, ir dėl to reikia tik 
stebėtis, kad, tegu ir su didele talka, toks 
darbas iš viso galėjo būti parašytas, kai ta 
tema spausdintos medžiagos tėra labai ri
botas kiekis, o visi dokumentai ilsisi sun
kiai pasiekiamuose Lietuvos archyvuose. 
Žinoma, su kruopščia talka net ir tokiomis 
sąlygomis svetur jau buvo padarytas ne 
vienas milžiniškas darbas (pvz., išleista 
Lietuvių Enciklopedija).

Daugiausia šitai knygai apie Lietuvos 
universitetą yra davęs dr. Antanas Rukša. 
Pirmuoju knygoje kaip tik ir eina didžiu
lis 346 puslapių jo darbas, skirtas Lietuvos 
universitetų istorijai nuo anų 1579 metų, 
kai buvo įsteigta Vilniaus Jėzuitų Akade
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I PIRMIEJI SMŪGIAI |
| ANICETAS BUČYS 1

Keturių veiksmų drama 
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

6 scena
ALGIMANTAS Tėve, blogos žinios...
BALČIŪNAS Kokios žinios?
ALGIMANTAS Enkavedistai sunkvežimiais iš 

miestelio pasipylė.
BALČIŪNAS Tai ne naujiena. Dabar jų visur pil

na.
ALGIMANTAS Bet Motiejus sakė girdėjęs apie 

kažkokią medžioklę. Aš nemanau, kad jie va
žiuoja kiškių medžioti.

MOTIEJUS O, ne, ne!
BALČIŪNAS Tai ką?
MOTIEJUS Gerai nežinau, bet aš bijau...
BALČIŪNAS Ir tu, Motiejau, bijai? Kas jau kas, 

bet dabar neturi ko bijoti. Dabar jūs visi drau
gai, ir jūsų valdžia.

MOTIEJUS Aš bijau dėl jūsų, dėl jūsų visų...
BALČIŪNAS O, tai naujiena. Pirmą kartą per vi- 

isus metus šitaip pradėjai kalbėti, Motiejau.
AIGIMANTAS Tikrai, tėve, Motiejus tebėra koks 

buvęs!
BALČIŪNAS Tai ačiū Dievui. Na, jei taip, cik vi

dun, Motiejau. Tur būt. pavargęs ir išalkęs? 
Agota jau atsikėlusi.

MOTIEJUS Dėkui, šeimininke. (Palikęs armoni
ką ant suolo, išeina dešinėn).

7 scena
BALČIŪNAS Kaip tu manai, sūnau, kas tai galė

tų būti?
ALGIMANTAS Jei sunkvežimis važiuoja, tai ką 

nors veš.
BALČIŪNAS Vėl grūdus? Ar gyvulius?
ALGIMANTAS Naktį? Ne! (Tyliau) Aš esu kai 

ką sužinojęs. Buvo ruošiami slapti žmonių są
rašai.

BALČIŪNAS Žmonių sąrašai? Kokių žmonių?
ALGIMANTAS Visų jiems nepatikimų žmonių.

Aš pats, tėve, bijau ramiai miegoti namuose. 
Kas jau kas, bet mes, buvę karininkai, tikrai 
esame laikomi nepatikimais.

BALČIŪNAS Tai tiesa. Jie niekuo nepasitiki. Bet! 
ką mes turime daryti?

ALGIMANTAS Aš manau, kad mes turime budė
ti. Jei pastebėtume ką nors įtartino, tebūtų tik 
vieną išeitis — skubiai pasišalinti.

BALČIŪNAS Kaip tai pasišalinti? Iš namų?

ALGIMANTAS Taip, tėve. Negi mes duosimės 
taip lengvai suimami? Mums svarbu laimėti 
laiko. Laikas mums, tėve, svarbu!

BALČIŪNAS Aha, dabar aš suprantu. Gerai, sū
nau, darykime, kaip išmanai...

ALGIMANTAS Reikia Marytę pabudinti.
BALČIŪNAS Marytę? Moterims, aš manau, nie

kas negresia.
ALGIMANTAS Visiems tas pats. Ištisos šeimos 

į tuos sąrašus buvo įtraukiamos. Ne lik vyrai, 
bet moterys ir vaikai.

BALČIŪNAS Moterys ir vaikai!? Kuo gi tie būtų 
.nusikaltę?

ALGIMANTAS (žvilgterėjęs kairėn) Žiūrėk, 
Vytautas atbėga!

BALČIŪNAS Agronomas!? Tikrai. Pats nelaba
sis jį taip anksti atveja!

ALGIMANTAS Be abejo!
(Įbėga Vytautas iš kairės)

8 scena
BALČIŪNAS Na. žmogau, sakyk, kas tave taip 

anksti prikėlė?
VYTAUTAS (dar sunkiai alsuodamas) Motiejus!
BALČIŪNAS ir ALGIMANTAS Motiejus!?
VYTAUTAS Prie lango armonika užgrojo!
BALČIŪNAS Kas tai per juokai!?
VYTAUTAS Visai ne juokai! Mes visi esame di

deliame pavojuje!
ALGIMANTAS Ką nors pastebėjai?
VYTAUTAS Enkavedistai žmones sunkvežimiais 

veža!
BALČIŪNAS Žmones veža!? Tai tu, sūnau, būsi 

teisybę sakęs. Ir Motiejus mus visus laiku įspė
jo! Kas būtų šitaip pagalvojęs apie Motiejų?

ALGIMANTAS Ką daugiau matei?
VYTAUTAS Pilnos mašinos žmonių. Vyrų, mote

rų ir vaikų... Visi verkia, klykia...
ALGIMANTAS Kur juos veža?
VYTAUTAS Į geležinkelio stotį!
ALGIMANTAS Vadinasi, ištrėmimas. Masinis 

ištrėmimas, be abejo, iš visos Lietuvos... [ Si
birą ar kitus Azijos kraštus...

BALČIŪNAS šėtonai! Atplėšia žmones iš gimtų 
namų. Išrauna iš mylimos žemės! Ir už ką!?

ALGIMANTAS Už ką? Už nieką! Už tai, kad esa
me lietuviai! Bet į tą klausimą atsakyti dabar 
ne laikas. Turime ko greičiausiai pasiruošti pa
sišalinti iš čia!

VYTAUTAS Ir aš taip manau.
BALČIŪNAS Bet jie nuvažiavo į stotį, tai gal jau 

baigta?
VYTAUTAS Atrodo, tik pradžia, nes tušti sunk

vežimiai vėl suka į kaimus. Ir aš tiesiai per lau
kus atbėgau čia.

AIGIMANTAS Labai gerai, kad tu, Vytautai, su 
mumis! Mums visiems būtų rūpestis, o Marytei

mija, iki Vytauto Didžiojo Universiteto 
Kaune ir Vilniaus Universiteto oficialaus 
uždarymo vokiečių okupacijos metu. Fron
tui artėjant, vėliau pasitraukė į užsienius 
ir didžioji universitetų mokslo personalo 
dalis, ir tuo baigėsi viena era — nepriklau
somybės laikų, ir prasidėjo nauji, tarybi
niai laikai, su kuriais susipažinti 1966 m. 
Lietuvoje buvo išleista knygai „Vilniaus 
Universitetas“, šališka, mažų mažiausia, 
tuo, kad joje neegzistuoja darbai žmonių, 
kurie pasitraukė iš Lietuvos. Lietuvoje kiai 
kuriuose net ir rimtuose darbuose vis dar 
stipriai tebejaučiama tendencija nuslėpti 
praeitį ir jos žmonių darbus.

Kadangi dr. A. Rulkšos darbas yra dide
lės apimties, tai ir turime jame ne tik ben
drybes, bet ir gausybę visokiausių detalių 
— statistikos, pavardžių, faktų. Net jeigu 
knygą sudarytų ir vienas tas dr. A. Rulkšos 
darbas, tai pagrįstai galėtume sakyti, kad 
rankose laikome puikią, išsamią, detalizuo
tą Lietuvos universitetų istoriją.

Eet knygoje dar apstu ir kitokios medžia
gos, iš kurios aiškėja nepriklausomybės lai
kais veikusio Lietuvos Universiteto fakulte
tų ar net katedrų planai, mokymo eiga, 
atliktieji darbai, pagalbinių įstaigų (biblio
tekos, skaityklos) veikla. Rašoma apie stu
dentų organizacijas. Svarus Universiteto 
veiklos vaizdo papildymas ir daugelio auto
rių atsiminimai apie tą aukštąją mokyklą. 
Surinkta ir išspausdinta taip pat Universi
teto personalo parašytųjų ar redaguotųjų 
darbų bibliografija. Santrauka pateikta 
anglų kalba. Knyga aprūpinta pavardžių 
rodykle.

Apie fakultetų ir katedrų veiklą rašo J. 
Grinius, S. Yla, J. Girnius, J. Pauperas, A. 
Rukša, J. Puzinas, J. Balys, P. Čepėnas, J. 
Jakštas, P. Jonikas, A. Liaugminas, V. Dau
girdaitė-Sruogienė, A. Čepėnienė, J. Rauk- 
tys, Č. Masaitis, P. Jucaitis, Ig. Saldokas. 
V. Viliamas, J. Meškauskas, S. Dirmantas, 
A. Darnusis, D. Krivickas, A. Flateris, L. 
Dargis h- J. Pažemėnas. Vien tasai pavar
džių sąrašas yra iškalbus ir rodo, kad atski
ras veiklos sritis ėmėsi aprašyti žmonės, 
kurie arti tų reikalų buvo ir yra patys au
toritetingiausi. O jeigu ko nors ir pasiges
tame, kurių nors katedrų darbo smulkme
nų aprašymo (pvz., Humanitarinių mokslų 
fakulteto lietuvių literatūros katedros ar 
dar šio to), tai būtume linkę spėti, kad ne
bebuvo iš ko pasirinkti laisvesnių reikalą

žinančių žmonių, o ir šiaip jau knyga daug 
faktų faktelių turi.

Apie biblioteką ir skaityklas rašo P. Če
pėnas ir E. Eimaitytė-Kačinskienė. Apie 
studentų organizacijas, kurių tikrai daug 
buvo, rašo A. ir P. Čepėnai, S. Rauckinas, 
M. Valiukėnas, A. Nasvytytė-Augustinavi- 
čieinė, A. Kučys.

Atsiminimams Skirta apie 120 psl. Vienų 
autorių atsiminimuose pasakojama apie 
Universiteto darbo sąlygas iš viso, kilt! apie 
siauresnes tos institucijos gyvenimo sritis, 
apie atskirus asmenis ar atskirus įvykius. 
Atsiminimų universitetine tema spausdina
ma M. Biržiškos, V. Brizgio, S. Dirmanto,
J. Ereto, Z. Ivinskio, S. Kairio, G. Matorės,
K. Regelio, P. Skardžiaus, V. M ingai lai tės- 
Tumėnienės, Z. Gūros. A. Baliūno, P. Bū
tėno, V. Daugirdaitės-Sruogienės, B. Grigai- 
tytės-Noviekienės, V. Kavaliūno, A. Kučio, 
B. Railos, P. Visvydo ir A. Zujaus. Tai ir 
vėl labai įdomi medžiaga, gal skaitytojui, 
kuris pro istorinius ir apžvalginius knygos 
puslapius praeis iš noro žinoti, kas čia kur 
buvo ir kas čia ką darė tose mokslo ir 
šviesos 'aukštybėse, tie atsiminimai bus lyg 
ir poilsis po darbo, laibai įvairus, daug įdo
mybių pateikiąs užsigardžiavimas, vienur 
atidengiąs visuomenei nežinomas likimines 
problemas, kitur bėgamojo gyvenimo aki
mirksnius, o trečiur ar ketvirtur šiaip išlai
kyti vertus epizodėlius.

Įvadą į bibliografiją yra parašęs P. Če
pėnas, mokslo personalo spaudinių biblio
grafiją sudaręs P. Dilys, vardyną sudarę A. 
ir P. Čepėnas.

Pabaigai tektų raginti šį puikų leidinį 
įsigyti. Jis, didelis ir gražiai išleistas, ir 
brangokas. Bet vertas mūsų dėmesio.

K. Abr.

PO TRUPUTĮ ANGLŲ KALBA

Naujai išėjusiame „Budėkime“ s. G. 
Zinkuvienė rašo, kad nutarta tam leidinė
lyje bent porą puslapių skirti rašinėliams 
anglų kalba — tiems jaunuoliams, kurie 
per silpnai moka lietuviškai.

Praktiškai tai jau ir pradėta vykdyti — 
spausdinamas anglų kalba Gordon B. Fords. 
jr„ 4 ir pusės puslapių straipsnis apie įsi
traukimą į lietuvių kalbos studijas.

J. RAJECKUI 75 METAI

Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Ra
jeckui suėjo 75 m. amžiaus.

Diplomatinę tarnybą jis pradėjo 1929 
m. 1930-1935 m. buvo Lietuvos pasiuntiny
bės Londone sekretorius, po to dirbo mi
nisterijos centre Kaune, 1939-1940 m. pa
siuntinybės sekretorius Berlyne, nuo 1940 
m. spalio 1 <1. pasiuntinybės patarėjas Va
šingtone. mirus ministeriui Pr. Žadeikių! 
— charge d’affairs.

BERN. BRAZDŽIONIS PASITRAUKIA 
IŠ „LIETUVIŲ DIENŲ“

Poetas Bernardas Brazdžionis, nuo 1955 
m. redagavęs žurnalą „Lietuvių Dienas“, 
birželio mėn. numeryje išspausdino savo 
laiškų, pareikšdamas, kad jis pasitraukiąs 
iš redaktoriaus pareigų.

šiais metais poetui sukako 65 m. amžiaus.

UŽLIETI LIETUVIŠKI PASTATAI
Per didžiulius Pensilvanijos potvynius 

Wilkes Eiare mieste padaryti dideli nuos
toliai lietuvių sv. Trejybės bažnyčiai ir 
neseniai pastatytai naujai klebonijai. Pa
čiame miesto centre esą Lietuvių Katali
kų Susivienijimo centro rūmai su labai 
vertingais archyvais taip pat buvo užlieti.

47 ORGANIZACIJOS
Montreal!© lietuvių apylinkės valdybos 

žiniomis, tame mieste veikia 47 įvairaus 
pabūdžio lietuviškos organizacijos.

M. JANKAUSKO PARODA
Bostono kultūros židinyje buvo surengta 

Mindaugo Jankausko medžio skulptūrų 
paroda.

„Darbininkas“ rašo, kad skulptūrų kai
nos buvusios žemos, tai jau pirmąją dieną 
buvo parduota visi 40 eksponatų.

NAUJA GALERIJA

Southampton© (JAV) atidaryta nauja 
..Ona D. Gallery“

Jos direktorė yra Alija Paškevičiūtė.
Atidaryme galerijoje buvo iškabinti pa

tys geriausi Onos Dakolskytės-Paškevičie- 
nės aliejiniai tapybos darbai.

kančia, jei tu ne čia...
( Iš namų išbėga Marytė).

9 scena
MARYTĖ (pribėgdama prie Vytauto) Vytautai, 

tu toks ankstyvas? Kas čia darosi? Jūs visi su
sijaudinę!

ALGIMANTAS Pavojus!
MARYTĖ Kam? Iš kur?..
ALGIMANTAS Mums visiems!
MARYTĖ Kas? Kas?
VYTAUTAS Enkavedistai žmones gaudo ir veža!
MARYTĖ Nesuprantu...
ALGIMANTAS Ne laikas aiškintis! Turime sku

biai iš čia pranykti!
MARYTĖ Kur?
ALGIMANTAS Į mišką! Turime pasislėpti!
MARYTĖ Neįmanoma! Tėveli, ką tu sakai?
BALČIŪNAS Taip, jūs turite pasislėpti!
MARYTĖ Mes!? Kas ines?
BALČIŪNAS Jūs — jaunieji! Tu, Vytautas ir Al

gimantas...
MARYTĖ O tu, tėte!? O kaip mamytė!?
ALGIMANTAS Visi!
BALČIŪNAS Ne, sūnau! Gerai žinai, kad tai ne

įmanoma! Močia lovoje. O ligoniai jiems tik
rai nereikalingi...

ALGIMANTAS Tai tu. tėve! Mamytę, kol pavo
jus praeis, Agota paglobos.

BALČIŪNAS Ne! Aš liksiu čia su močia...
VYTAUTAS (pažvelgęs kairėn) Žiūrėkit, maši

na! Ar tik ne mūsų keliu!?
ALGIMANTAS Tikrai! Skubėkim!
MARYTĖ Vytautai, kaip darome?
VYTAUTAS Pasišalinkim, brangioji...

(Algimantas ir Marytė skubiai bėga į namus.
Algimantas tuojau grįžta).

ALGIMANTAS Kaip, tėveli!?
BALČIŪNAS Ne. sūnau! Jūs dar būsite reikalingi 

tėvynei ir nepamirškite jai duotos priesaikos! 
(Algimantas ir Balčiūnas stipriai apsikabina).

Vytautas (apkabindamas Balčiūnų) Mes grįšim, 
po pavojaus...
(Grįžta pasiruošusi Marytė).

BALČIŪNAS Skubėkit, vaikai! Per sodą į paupį, 
o ten pakrūmiais į mišką! Tegul Dievas laimi
na jus ir gelbsti!
(Vytautas ir /llgimanlas pagriebia Marytę už 

rankų ir bėga. Marytė staiga grįžta, pabučiuoja tė
vų, ir visi trys išbėga dešinėn).

(Balčiūnas lieka vidury kiemo. Palydi akimis 
išbėgančius. Pažiūri kairėn ir skubiai eina į namus).

(Motiejus grįžta iš dešinės. Jis paima armoni
kų ir, pažiūrėjęs kairėn, sustoja).

(Iš dešinės įbėga Agota).

(Bus daugiau)

SUSIRGO GEN. PLECHAVIČIUS

„Naujienos“ rašo, kad gen. Povilas Ple
chavičius yra labai sunkiai susirgęs. Jis 
esąs reikalingas nuolatinės globos ir prie
žiūros.

R. VAINORIUS SPORTO PROGRAMOSE

BBC2 turi sportinę programą „Sport 
Two“. Tarp tą programą rengiančiųjų 
visuomet matome ir Rimo Vainoriaus 
pavardę.

Tai nottinghamietis Rimas Vainorius. 
jau ilgesnį laiką dirbąs BBC.

OLEGO TRUCIIANO VARDU

Tasmanijos vyriausybė vieną gamtos 
draustinį pavadino Olego Truchano vardu. 
Ta vieta oficialiai dabar bus vadinama Tru- 
chanas Huon Pine Reserve.

Olegas Truchanas gimė Lietuvoje. Tas- 
manijoje jis išgarsėjo kaip kalnų, upių ir 
dykumų tyrinėtojas. Jis tragiškai žuvo 1972 
m. sausio 6 d. Gordon© upėje, kai jo laivelis 
apsivertė.

ROMUVOS STOVYKLOJE

Ryšium su jaunimo kongresu Romuvoje 
(netoli Toronto, Kanadoje) suruoštoje jau
nimo stovykloje paskaitas skaitė prof. A. 
Salys, W. Schmalstieg, dr. H. Nagys, A. Vai
čiulaitis, dail A. Tamošaitis, prof. J. Puri
nas ir L. Sagys.

„Tėviškės Žiburiai“ rašė, kad Romuvoje 
tuo metu stovyklavo 400 lietuvių.

Varsnose
Lenkijos lietuviai jau išleido savo moks

lo ir kultūros mėnraščio „Varsnų“ dvigu
bą Nr. 5-6, trečią iš eilės (visi numeriai 
žymimi dvigubais), daug kuo įdomų, nors 
puslapių jis turi tik 16.

šįkart pagrindiniu eina E. Petruškevi
čiaus straipsnis „Socialistinis parlamen
tas". Straipsnyje pasistengta įrodinėti, kuo 
Lenkijos parlamentas pranašesnis už bur
žuazinių kraštų.

Žymusis lenkų istorikas ir, be kita ko, 
stambios ir objektyvios Lietuvos istorijos 
lenkų kalba autorius prof. dr. Jerzy Och- 
manski rašo apie a. a. prof. dr. Z. Ivinskį 
(šį straipsnį spausdinsimės Europos Lietu
vyje).

Prof. dr. J. Ochmanskio spausdinama dar 
įdomi dabar Lietuvoje išleistojo „Lietuvos 
istorijos metraščio“ recenzija. Sutikdamas 
tą naująjį istorikų leidinį, prof. Ochmans- 
kis rašo:

„Paskutiniame dešimtmetyje Lietuvos is
torikai rimtai suintensyvino savo tyrinėji
mus, praplėtė juos įvairiomis kryptimis ir 
paskelbė visą eilę vertingų darbų ne tik 
iš naujausios istorijos srities, bet ir iš vi
duramžių ir kitų epochų. Tačiau lietuvių 
istorikams iki šiol kažkaip nesisekė leisti 
savo periodinį leidinį, kuris istorijos moks
lo pažangai yra būtinas, tuo pačiu repre
zentuoja ir mokslo lygį. Tiesa, tarpukario 
laikotarpy ėjo „Mūsų senovė“, „Senovė“, 
„Praeitis“ ir „Lietuvos Praeitis“, o Tarybų 
Lietuvoje pasirodė „Lietuvos Istorijos Isti 
tufo Darbų“ vienas tomas. Bet nė vienas tų 
leidinių netapo nuoltiniu, reguliariai einan
čiu mokslo organu. Reikalingas buvo pasto
vus leidinys, kuris atspindėtų lietuvių ište
ku aktualią tyrinėjimų problematiką, supa
žindintų su Lietuvos istorijos tyrinėjimais 
užsienyje, skelbtų svarbesnių straipsnių re
cenzijas, aktualią bibliografiją bei mokslo 
gyvenimo kroniką. Tokio periodinio leidi
nio stoką skaudžiai jautė ir kitų kraštų li
tuanistai“.

Profesorius, supažindinęs su „Metraščio“ 
skyriais, redakcijos kolektyvu ir spausdi
namaisiais straipsniais, pareiškia ir porą 
būdingų pastabų. Jos yra tokios:

„Visi straipsniai spausdinami lietuvių 
kalba, su trumpom rusiškom santraukom. 
Kadangi kitų šalių istorikai aplamai imant 
„lituanica non leguntur“, norėtųsi prašyti 
redakciją, kad dalį metraščio medžiagos 
spausdinti! ir kitomis kalbomis, tuo būdu 
padarant metraštį prieinamą pasaulio is
torijos mokslui. Šio postulato neįvykdžius, 
metraštis nesusilauks deramo atgarsio tarp
tautiniame forume. Antra pastaba liestų 
metraščio apimtį. Pirmąjį metraštį sudaro 
15 spaudos lankų. Pradžiai tai galėti} atro
dyti pakankama, bet juk, jeigu užsienyje 
save gerbiąs metraštis turi apie 100 lankų 
j metus, tai reiktų vis dėlto stengtis sunku
mus ryšium su lankų skaičiaus apribojimu 
įveikti. Turėkime vilčių, kad ateityje met
raštis bus leidžiamas reguliariai ir bent 
dviem sąsiuviniais per metus. Atsižvelgiant 
į tyrinėjimų plėtimąsi bei augant greitos 
mokslinės informacijos poreikiams, dažnes
nis metraščio sąsiuvinių leidimas atrodo 
būtinas“.

Kiti šio numerio straipsniai yra: apie 
mirusį Viktorą Žadeikj. buvusį Kauno dra
mos ir operos teatro direktorių, po antrojo 
pasaulinio karo gyvenusį Lenkijoje, apie 
Oškinių kaimą, apie gražų Seinų kraštą, 
ap'.e Seinų krašto XIX amž. demografinius 
reiškinius, apie Vidugirių ansamblio „Rū
tos“ 15 metų sukaktį ir apie kvepalus. 
Spausdinamas Lietuvoje gyvenančio P. Kei- 
došiaus eilėraštis „Po Tolminkiemio lie
pom“.
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3. Atliepia į ugnies peteliškės sindromą.
Pirmom galvon šie žygiai ir įvykiai atsi

skleidžia kaip bendravimo su okupantu 
problemų išryškinimas.

Jau kuris laikas kai kuriuose išeivijos 
sluoksniuose ryškus peteliškės į ugnį skri
dimo sindromas. Nežiūrint komunizmo pa
žinimo, nežiūrint prasmingo veiksnių nu
sistatymo anais dviem klausimais, kai ku
rie išeiviai kaip peteliškės skriste skrenda 
komunizmo pinklėsna. Nueita net iki to, jog 
surandami labai išradingi, sofistiški argu
mentai tiek bendravimui, bet kokiam ben
dravimui pateisinti, tiek bendradarbiavi
mui skatinti.

Praeitų metų įvykiai kaip tik išryškina 
tokio nacionalizavimo beprasmybę. Juk ko
kia logika galima pateisinti išeivijos solis
to dainų pavergtame Vilniuje, kai jis ar ji 
žino, jog už kelių namų (o jei ir už kelių 
tūkstančių kilometrų) kokio nors kalėjimo 
rūsyje ar mirties stovyklos barake pūsta 
gyvasis Simo Kudirkos lavonas? Kokia lo
gika galima priimti ir kitokį kultūrinį neva 
bendradarbiavimų su okupantu ar jo ver- 
gučiais, ar tai bus parodų ruošimas, ar kny
gų leidimas, kai žinome, jog jaunojo jūri
ninko likimu dalijasi dešimtys tūkstančių 
nekaltų brolių? Kokia logika pateisinamas 
važinėjimas į pavergtą Tėvynę smalsumo 
reikalu ir net paskaitų skaitinėjimas Mas
kvos universitetuose ir... tylėjimas, kai ži
nai, kad Kudirka, į mirtį žvelgdamas, rei
kalavo Lietuvai laisvės? Pavergtasis bro
lis nebijojo reikalauti laisvės ir nepriklau
somybės, o nevienas laisvųjų net Ameriko
je jau atsisako net garsiai šūktelėti apie 
laisvę ir nepriklausomybę. Zdebskis, Šeš
kevičius, Simokaičiai, Bražinskai, Kudir
ka, Prieniškiai ir Simniškiai lietuviai — 
štai atsakymas į bendravimo su tauta ir 
bendradarbiavimo su okupantu problemą, 
kuri dar taip neseniai įkėlė audras visuome
nėje ir spaudoje. Atsakymas aiškus ir ne
dviprasmiškas.

4. Idėjinio prado pabrėžimas
Kovos dvasios atsiskleidimas pavergtoje 

Tėvynėje ypač pabrėžia ir idėjinės kovos 
primatą. Jei išeivijoje vis daugiau įsigali 
formalinis organizacinis veikimo metodas, 
pavergtos Tėvynės įvykiai būdingi savo 
idėjine kilme ir turiniu. Kun. Šeškevičiaus 
veiklą ir jo gynimosi kalbos dvasią ar Prie
nų katalikų protestą nei apsprendė, nei IŠ

“PATYS LIPKIT ANT
Feljetonas

Suprantama, ant stogo ji užsiropštė 
ne iš gero gyvenimo. Bet Molėtų rajo
no buitinio gyventojų aptarnavimo 
kombinate man sakė, kad senelė Ve
ronika Rinkūnienė ant stogo užlipo 
aukšto ir gilaus sąmoningumo paska
tinta.

— Manot, -kad visi panašūs į jus, — 
pasakė man kombinate, — kad visi bi
jo penkių metrų aukščio. Molėtiškiai, 
jei panorėsim, užlips ir penkiasdešimt 
metrų arčiau saulės.

Ir vis dėlto manau, kad senelė kir
vio ėmėsi ne iš gero gyvenimo, o todėl, 
kad per namo stogą žvaigždės pasima
tė. Jinai ilgai galvojo, ką čia padarius. 
Pagaliau, gero žmogaus patarta, nuva
žiavo į Molėtus, į buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinatą.

Priėmė ją pats kombinato direkto
rius Luka Korotkovas. Pasodino į 
minkštą krėslą, pasiteiravo, kaip svei
kata.

■— Dėkui, nesiskundžiu, — pasakė 
Veronika Rinkūnienė, — bet štai na
melio stogas — kaip rėtis.

— Sutvarkysim, — nuramino direk
torius. — Rašykit pareiškimą, ir per 
dešimt-penkiolika metų uždengsim 
naują stogą.

— Taigi per tiek laiko namas visai 
supus, ir aš pati kažin...

— Greičiau nežadu. Remontininkų 
brigada galutinai iširo. Privačiai vyrai 
dirba.

— Tai gal man tų privatininkų ir 
prašyti? Gal, atsiprašau, ne čia krei
piausi?

— Ne, šyptelėjo į ūsus direktorius. 
— Gerai, kad pas mus atėjote. Ir naują 
stogą galėsite turėti greičiau. Eikit pas 
mus dirbti dailide.

Senelė pašoko.
■—■ Nebijokit, — nuramino direkto

rius. — Mat, kitaip mes negalim jums 
išduoti statybinių medžiagų. Jūs mums 
sumokėsite už medžiagas ir už darbą, 
o mes jums už darbą atlyginsime, štai 
ir stogą turėsite, dar ir pinigų užsidirb
site.

— Bet kas uždengs?
—Žmonių nedėkingumas! —direk

torius pasipiktino. — Vark dėl jų, sten
kis, o jie vis tą patį: „kas“, „kas“? Pa
ti, močiute, pati. O jei nenorite pati, 
suraskit išsilaksčiusius meistrus, jie kur 
nors kaimuose darbuojasi.

— O kas jiems mokės?
—- Aš gi sakiau, mes jums už darbą 

sumokėsime dešimt rublių, prie tos su
mos pridėsit šimtinę, meistrams ir už
teks. Visi būsite patenkinti.

Senelė Veronika norėjo sakyti, kad 
bus patenkinti visi, išskyrus ją pačią, 
bet, prisiminus kiaurą stogą, prikando 
lūpą.

Kombinato direktorius už ją parašė 
paraišką remontui, jos vardu sukūrė

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.

sakė, nei pagaliau iššaukė pinigas ar kito
kie materialiniai išskaičiavimai. Darbus ir 
žygius pagimdė idėja, išskaistinta kančio
je, subrandinta žmogiškame kilnume, puo
selėta krikščioniškose, lietuviškose tradici
jose.

Šie įvykiai iš tikrųjų akivaizdžiai rodo 
du dalyku. Viena, kad komunizmas kaip 
idėja gali būti nugalėtas tik idėjinėmis 
priemonėmis, idėjiniame kovos lauke. Ko
munizmas gimė be tankų, be lėktuvų, be 
atominių ginklų. Jis augo ir auga maitinda
masis visų pirmiausia idėjinėmis sultimis. 
Tiesa, iš apnuodytų šaltinių... Jis plečiasi 
šiandien nebūtinai vien ginklo pagalba, 
nors ginklas visuomet svarbus jo politikos 
įrankis. Komunizmo didžioji jėga yra jo 
idėjinė ofenzyva. Prieš ją mes turime iš
vystyti lietuviškos, krikščioniškos, demo
kratinės idėjos ofenzyvą. Simo Kudirkos 
gynimosi kalba mums rodyte rodo idealis
tinio prado pirmumą prieš mechanistinį, 
materialistinį pradą. Jo ir kitų kovotojų 
žygiai yra tarsi šauksmas išeivijai: grįžkite 
atgal prie idealistinių šaltinių, užuot savo 
kelią vis daugiau kreipę į pragmatistinius, 
materialistinius tikslus.

5. Paukščiuko hipnozės mitas
Tautinio pasipriešinimo prasiveržimas 

pavergtoje Lietuvoje turi tendencijos blai
viau nušviesti ir paukščiuko hipnozės mitą, 
kuris kai kuriuos yra apėmęs, o kai kurių 
sąmoningai skleidžiamas. Esą, milžiniška 
sovietinė gyvatė yra užhipnotizavusi ma
žučiuką lietuvišką paukščiuką, dėl to pa
vergtoje Tėvynėje jau gerokai išblėsęs ir 
laisvės troškimas ir nepriklausomybės sie
kimas.

Pastarieji įvykiai gi rodo visai ką kita. 
Laisvės troškimas nėra ne tik sumažėjęs 
po 30 metų, bet net dabar atsiskleidžia ypač
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pareiškimą, kad ji norinti dirbti daili
de. žodžiu, naująją dailidę senelę Ve
roniką į darbą priėmė, davė reikiamas 
medžiagas. Po mėnesio laiškininkas se
nutei atnešė vienuolikos rublių perlai
dą — atlyginimą už darbą buities tar
nyboje.

Kombinato popieriuose Rinkunie- 
nės namo stogas jau naujai švytėjo, 
grindys blizgėjo, o tikrovėje tebebuvo 
tos pačios skylės. Ir susirūpinusi sene
lė Veronika. Susirūpinusi, kad tų meis
trų vis nematyti.

Kombinato direktorius ir buhalteris 
(apie mano susitikimą su Veronika 
Rinkūnienė jiedu dar nežinojo) paki
liu balsu aiškino:

— Kaip sekasi, klausiate? Gerai se
kasi. O butus remontuojant ypatingai 
gerai. Pernai planą įvykdėme bemaž 
110 procentų. Suremontavome už 
54,4 tūkstančio rublio. Ir šiemet žen
giame, pralenkdami planą.

— Remontas — pelningiausia mūsų 
veiklos šaka. Pelningiausias straipsnis. 
Trečdalį visų mūsų pajamų šiais me
tais davė. Jeigu ne tie butų remontai, 
vargu ar patys atlyginimus gautume.

— Domitės, kas dirba? O! Geriausi 
meistrai. Samdome gabiausius ir la
biausiai patyrusius.

Geriausiu meistru laikoma ir Vero
nika Rinkūnienė, pirmą kartą kirvį į 
rankas paėmusi dar rusų-japonų 1904 
metų karo metu. Tada ji padėjo tėvui 
žabus kirsti. Gerųjų meistrų sąraše 
pensininkė Elžbieta Gobienė, Ona Vi- 
džiūnienė ir daugelis kitų moteriškių, 
kurios vinį vargu ar įkaltų. Tik per 
penkis šių metų mėnesius tokių meistrų 
buvo priimta ir po mėnesio atleista — 
77 žmonės.

O dabar rimtai. Jau keleri metai 
Molėtuose viso rajono akivaizdoje ap
gaudinėjami žmonės ir valstybė. Buiti
niu gyventojų aptarnavimo kombina
tas prisirašinėja tokius darbus, kurių 
nedirbo ir nesiruošia dirbti. Ir visi tie 
prirašymai vadinami rūpesčiu apie ge
resnę žmonių buitį.

— Blogai tik, — pagaliau direkto
rius Korotkovas nuo pasigyrimų perė
jo prie problemų, — blogai, kad darbo 
knygučių trūksta. Ir aplamai, popie
riaus mažoka, o tai daug ką pervesta
me į savitarną.

Išties viliojanti perspektyva: kiekvie
nas siuvasi rūbus, remontuojasi batus. 
Nei tau nešti, nei tau eilėje laukti. 
Kombinatas dar labiau viršytų planus.

Tik kažin, ar Molėtų rajono gyven
tojus vilioja tokios buitininkų perspek
tyvos.

A leksandras PR OKA PA S
(iš „Tiesos“) 

energingomis, pavojų ir asmeniškos grasos 
nebijančiomis formomis. 30 metų smegenų 
plovimas toli gražu nėra atsiekęs visuoti
numo. Materialistinis košmaras nėra užgo
žęs personalizmo nei sampratos, nei poreiš- 
kių. Ateistinė kova, kuriai lygių maža, nėra 
baigta. Dievas Lietuvoje nėra miręs. Visa 
Kudirkos kalba yra ištisas traktatas idea
lizmui. Tėvynei, demokratijai ir tikėjimui. 
Visi kiti įvykiai liudija tą patį. Praeitais 
metais pavergtoje Tėvynėje mirė ne lietu
vybė. ne Tėvynės meilė, ne Dievas, bet tik 
tyla, o išeivijoje improvizuoto paukščiuko 
mitas.

6. Dvilypė pasipriešinimo reikšmė
Šis momentas gal tinkamas grįžti prie 

pirminio klausimo: kokią reikšmę turi da
bartinis lietuvių tautos pasipriešinimas so
vietinei okupacijai Lietuvos suverenumo at. 
statymui? Vienalyčio atsakymo, deja, nėra. 
Turint galvoje visu pločiu Vakarų demo
kratijų vykdomą „realybės“ politiką, Simo 
Kudirkos ir jo brolių kova neturi jokios 
tam generaliniam planui įtakos. Atrodo, 
kad JAV (o jas greičiausiai seks ir Euro
pos didvalstybės) yra nutarusios likviduoti 
šaltojo karo sopulius, taip jų ir Baltijos 
valstybių dyglį ir ant tokiais paigrindais 
sukurtos taikos (deja, tik tariamos) kurti 
naują pasaulį, pasiskirsčius naujomis įta
kos sferomis. Šia prasme būdinga, kad ne
žiūrint, jog tiek Kudirkos, tiek kitų asme
nų ir įvykių ypač platus nuskambę j imas 
viso pasaulio didžiojoje spaudoje neturėjo 
jokios įtakos tų valstybių politinei kryp
čiai: JAV valstybės departamento sluoks
niai. atrodo, ir toliau siekia mūsų diploma
tinių postų išnykimo, Brandto sutartys Lie
tuvą palieka Sovietų imperijos integralia 
dalim, Pompidou siekia konferencijos tai 
imperijai legalizuoti, ir t. t. Šia prasme pa
sipriešinimo reikšmė yra maža. Bent tiesio
gine prasme.

Tačiau mūsų vidinėje sferoje išeivijos 
gyvenime šis pasipriešinimas turi ar bent 
privalo turėti milžiniškos reikšmės. Aukš
čiau minėjome tris atvejus, kur brolių ko
va atskleidė naują prasmę ligšioliniams 
reiškiniams. Prasminga dabar kiek kon
krečiau pažvelgti į šios kovos reikšmę išei
vijos gyvenime apskritai ir VLIKo darbe 
specialiai.

Lietuviškosios akcijos apžvalga
Bet kokios veiklos periodinė apžvalga 

reikalinga ne principams kaitalioti, bet ru
tinai pergalėti, naujiems metodams paieš
koti, naujiems būdams pritaikyti. Paverg
tosios Lietuvos pasipriešinimo akcija, ypač 
sąveikoje su Vakarų valstybių naujosios 
politikos įsigalėjimu, tokią mūsų laisvinimo 
darbo strategijos apžvalgą daro būtina.

šioje vietoje noriu pastebėti, jog VLIKas 
ir šiandien, atlieka milžinišką darbą esamo
se sąlygose. Noriu šia proga pasinaudoda
mas lygiai ypač išskirti VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūno veiklą, kuri yna mums visiems gra
žiu ir inspiruojančiu pavyzdžiu. Todėl, teik
damas kai kuriuos siūlymus, neturėsiu in
tencijos kritikuoti, bet kai kurias sritis pa
brėžti. Iš įkiltos pusės niekuomet nemaniau 
ir dabai- nemanau, kad VLIKas vienas pri
valo visus darbus atlikti. Jis sukurtas ne 
tik „juodam“ laisvinimo darbui atlikti, bet 
ir jam vadovauti. Pastarasis momentas, 
mano galva, dažnai esti užmirštamas ne 
tik kitų, bet ir paties VLIKo.

Konkretizuojant prasminga klausimus 
dalyti J dvi plačias sferas: užsieninės akci
jos ir vidinės veiklos. Užsieninės akcijos 
problemas sąmoningai kelsiu tik prabėgo
mis, nes, kaip minėjau, jas, atrodo, nagri
nės pats VLIKo pirmininkas kiek vėliau. 
Noriu pastebėti tik kelis momentus.

A. Eūtų didelė klaida, jei dabartinė Va
karų demokratijų komunizmui palanki po
litika būtų pretekstu nusisukti nuo užsie
ninės akcijos. Atvirkščiai — VLIKo politi
nė ir diplomatinė akcija turėtų būti dar 
sustiprinta.

B. Pirmuoju uždaviniu laikytinais kuo 
geriausias pasiruošimas galimai Europos 
saugumo kenferencij ai, įskaitant jau dabar 
sudarymą delegacijos branduolio ir kuo 
greičiau paruošiant atitinkamos medžiagos 
etnografinių sienų bei kitais svarbiais klau
simais.

C. Nereikėtų užmesti ir rimto politikos 
žurnalo anglų kalba, sakykim, „Lithuanian 
Affairs“ vardu, leidimo.

D. Reikėtų dėti pastangų, kad į įvairias 
užsieninio veikimo sritis būtų įjungta kon
krečiam darbui kiek galint daugiau jaunos 
kartos žmonių.

(Prieš porą metų šia prasme ALTo kon
grese esu padaręs visą eilę pasiūlymų, ku
rių čia nekartosiu).

Gilaus skerspiūvinio žvilgsnio reikalinga 
ir vidinė sfera.

A. Šioje srityje pirmuoju uždaviniu lai
kyčiau VLIKo ir Lietuvos Pasiuntinybių 
konferenciją, šaukiamą kuo skubiau New 
Yorke ar Vašingtone. Šioje konferencijoje 
patariamuoju balsu galėtų dalyvauti ir 
ALTo bei PLB pirmininkai. Ji turėtų iš es
mės išsvarstyti ir priimti atitinkamus nu
tarimus keliais pačiais pagrindiniais klau
simais. Tarp jų:

(1) Diplomatinių postų išlaikymo, modi
fikavimo ir stiprinimo.

(2) Lietuvos Fondų racionalaus naudoji
mo ir eventualaus papildymo.

(3) Pasiruošimas eventualiai Europos 
saugumo konferencijai.

(4) Politinių ir valstybinės reprezentaci
jos gairių nustatymo Baltijos kraštų poli
tinės tarptautinės padėties galimo pakitimo 
atveju.

Šie klausimai yra ypač svarbūs ir jaut
rūs. Gal toje sąveikoje glūdi ir jų tariama-

LIETUVOJE
KRITIKAI SU TRŪKUMAIS

„Tiesoje“ išspausdintame dideliame 
straipsnyje „Už kritikos komunistinį prin
cipingumą ir pilietinį aktyvumą“ filologi
jos mokslų kandidatas Jonas Bielinis rašo, 
kad kritikoje pasireiškia ir nepriimtinų 
tendencijų. Čia jis sumini V. Kubilių, A. 
Zalatorių ir R. Pakalniškį, kurie ne taip 
parašą, kaip marksistinės dogmos reika
lautų.

Kritikos ydas jis aptaria taip:
„Pagrindinė visų šių mūsų kritikos rai

dos kelyje iškilusių kliūčių ir sunkumų 
priežastis — tai kai kurių kritikų teorinis 
eklektiškumas, nesugebėjimas nuosekliai 
istoriškai ir dialektiškai mąstyti, idėjinio 
patriotinio susirūpinimo ateitimi stoka 
principingumo, pilietinės atsakomybės, 
ir atitrūkimas nuo realaus gyvenimo pro
blemų“.

SUSITIKIMAS SU UŽSIENIO 
LITERATAIS

„Literatūroje ir mene“ rašoma, kad lie
pos 4 d. kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto patalpose įvyko susitikimas 
su Lietuvoje viešinčiais jaunesnės kartos 
JAV lietuvių literatais — poete Vilija Bo- 
gutaite, prozininku Kaziu Almenu ir kriti
ku Kęstučiu Kebliu.
Svečius susirinkusiems pristatė „Gimto

jo krašto“ redaktorius poetas V. Reimeris, 
svečiai paskaitė savo kūrybos.

LIETUVIAI JANKOS KUPALOS 
MINĖJIME

Į Minską dalyvauti baltarusių poeto .lan
kos Kupalos gimimo 90 m. minėjime iš 
Lietuvos dalyvavo K. Korsakas ir E. Ma- 
tuzevičius.

IŠSKIRTA ANYKŠČIŲ BIBLIOTEKA
Anykščių rajoninė biblioteka pripažin

ta geriausia rajonine biblioteka Lietuvoje.
Jos darbuotojams įteiktas Lietuvos kul

tūros ministerijos prizas.
Anykščių bibliotekos vedėja yra A. Stai- 

kūnienė.

V. DAUNORAS DAINUOS TULŪZOS 
OPEROJE

Dainininkas Vaclovas Daunoras gavo 
Tulūzos (Prancūzija) teatro pakvietimą 
dainuoti Dž. Mejerberio operoje „Hugeno
tai“ Marselio partiją keturiuose spektak
liuose.

Praeitais metais Tulūzoje V. Daunoras 
varžybose gavo už savo dainavimą aukš
čiausią atžymėjimą.

S&aityt&ju, tcu&ftai
AR REIKALINGA TAUTINĖ BAŽNYČIA?

Tarp kanadiškių laikraščių „Nepriklau
somos Lietuvos“ ir „Tėviškės Žiburių“ skai
tytojų iškilo polemika dėl lietuviškos tau
tinės bažnyčios. Polemika iš dalies jau per
ėjo -ir į pyktį, bet pats klausimas vis dėlto 
įdomus ir svarstytinas.

Iš patirties šiapus Atlanto matome, kad 
Lietuvos kelias į laisvę yra labai apsiniau
kęs. Faktai rodo, kad kova turės būti ilga. 
Lietuvos nelaimė gerai žinoma visam pa
sauliui, ir mūsų išeivijos maža dalelė kovo
ja bendruomenėje, organizacijose, spaudo
je, radijo programomis, mokyklose ir para
pijose, kad būtų mums brangi lietuvybė iš
laikyta. Senesnioji karta baigia iškeliauti, 
o mes ir ateinančioji karta ar pasiruošę iš
laikyti, ką radome sukurta ar patys sukū
rėme?

Su dideliu skausmu jau k elinti metai mes 
Chikagoje kovojame, kad diecezija neišpar- 
duotų šv. Kazimiero kapinių svetimiesiems. 
Toji kova visiškai nebūtų reikalinga, jei 
vadovai rimtai kalbėtųsi ir patenkintų mū
sų tikinčiųjų tradicijas ir tautinius moty
vus. Kiek buvo susirinkimų, kiek laiko su
gaišta, kiek demonstracijų būta, ir, pasiro
do, nieko daug nepasiekta! Štai vėl 6 akrai 
žemės be parapijiečių, sklypų savininkų 
žinios parduoti, štai jau dviračiais važinė
jama, ir piknikautojais kapinės apleidžia
mos — mūsų minusiems nebus ramybės! 
Ar tai mes tylėsime visa katalikai? Ne. De- 
mon-struosim, savo sargybas statysim, kad 
mūsų mirusiųjų ramybės vietos niekas ne
mėgintų išniekinti!

Ar reikalinga lietuvių tautinė bažny
čia? Labai reikalinga, jei tik tikinčiųjų ir 
dvasios vadovų nors keli šimtai apylinkėse 
rastųsi. Kaip žydai turi savo maldos na
mus, taip ir mes be gyvenamųjų kraštų 

sis neišsprendžiamumas. Tačiau jau pats 
laikas į juos pažiūrėti kaip galint realiau.

Diplomatiniai postai yra mums nepapras
tai svarbūs. Per 30 m. išeivija bei jos insti
tucijos. kaip ir VLIKas. darė visa, kad šie 
postai ne tik išliktų, bet galėtų funkcionuoti 
ir tarnauti laisvės siekiui. Su didžiausiu 
liūdesiu tačiau reikia pastebėti, jog tie pos
tai juo toliau, juo mažiau pajaučia realy
bę, ypač tie, kurie turi daryti raktinius 
sprendimus.

(Bus daugiau i

GOBELENAI I JUGOSLAVIJĄ

Juozo Balčikonio gobelenų paroda iš
siųsta į Jugoslaviją.

Ten ji bus rodoma Belgrade ir kitur.

„GALVĖ“ UŽSIENYJE

Trakų saviveiklininkų kapela „Galvė" iš
važiavo koncertuoti į E.riuselį (Belgija).

Ten ji viešės 10 dienų, o po to 6 dienoms 
važiuos į Olandiją.

„Galvę" sudaro 50 asmenų, kurie ir gro
ja. ir dainuoja, ir šoka.

Savo išvykos koncertuose „Galvė“, be 
kita ko, numato išpildyti A. Bražinsko mar
šą „žalioji rūta“, J. Navakausko „Jauna
vedžių maršą“, J. Gaižausko „Mūsų gegu
žinė" ir kitus dalykus.

ČEMPIONAS VILNIETIS BARANOVAS

Novgorode maratono lenktynėse (42 
km), kaip „Tiesa“ rašo, Sov. Sąjungos 
čempionu tapo vilnietis Anatolijus Bara
novas.

GERIAUSIA ARTOJE

Dotnuvos žemdirbystės instituto sureng
tose Sov. Sąjungos artojų lenktynėse mo
terų klasės geriausia artoje pripažinta 
Lietuvos atstovė Zofija Mackevičiūtė-Lebe- 
dienė.

ZARASŲ VIŠTOS

„Tiesa“ rašo, kad žymiai paaugo Zarasų 
vištų ūkis.

Ūkio vištos kasdien sudeda 7.500 kiau
šinių. Per pirmąjį šių metų pusmetį par
duota 2 mil. 350 tūkst. kiaušinių ir 580 
cnt. paukštienos.

Tame vištų ūkyje stropiai dirbančios A. 
Tarasienė ir E. Barabanova.

KETVIRTĄ KARTĄ ČEMPIONĖ

G. Ramoškienė ketvirtą kartą tapo irk
lavimo vienviete Sov. Sąjungos čempione.

VAVILOVO MEDALIS

„Už nuopelnus, propaguojant politines 
ir mokslines žinias, komunistinį darbo 
žmonių auklėjimą“ S. Vavilovo medaliu 
apdovanotas Biržų rajono Pabiržės vidu
rinės mokyklos mokytojas Juozas Stikle- 
ris.

„Tiesa" rašo, kad Lietuvoje su tokiu 
aukštu medaliu tėra tik trys: Mokslų aka
demijos prezidentas J. Matulis, „Žinijos“ 
draugijos valdybos pirmininkas V. Niunka 
ir J. Stikleris.

globos galime laisvai tikėjimą praktikuoti, 
kai ypač ir Roma tam net kelius tiesia — 
tikintieji savo kalba gali melstis.

Kas beliko iš Čikagoje veikiančių 12 pa
rapijų, diecezijai globojant? Keliose jau nė 
kvapo neliko, diecezija viską likvidavo, o 
dar ateina eilė Visų Šventųjų parapijai Ro- 
selande, šv. Jurgio Brldgporte, Šv. Kry
žiaus Town of Lake. Kitos mažėja, nes už 
lietuviškumą reikia kovoti. Parapijų turtai 
nueina svetimiems, o jas juk įsigijo lietu
viai. Visos parapijos ir vienuolynai, katali
kų mokyklos pateko vienos diecezijos kon
trolėm Susišlavė diecezija visas lietuvių su
taupąs, perėmė viską. Tai elgiamasi visiš
kai prieš evangelijos žodžius: „Nekraukiite 
turtų, nes jie supelys ir kandys suės“. Mes, 
lietuviai, sukrovėme turtus, o svetimi gro
buonys suėdė. Ar tai sąžiningai pasielgta? 
Jei būtų mūsų parapijos nepriklausiusios 
diecezijai, kaip daugelis italų parapijų ne
priklauso, taip nebūtų atsitikę. Nors nė 
vienas turtų nenusinešame į kapines, bet 
gyvieji turi atsiminti savųjų troškimus: 
laikytis lietuvybės, tikėjimo, mokytis Die
vą garbinti lietuvių kalba (o dabar net už 
lietuvišką šv. Komuniją reikia demonstra
cijas kelti), išlaikyti lietuviškas parapijas 
ir kt.

Kokia tragiška mūsų tautos situacija: 
pavergtoje Lietuvoje kunigai, vyskupai, ti
kintieji nesibijo bolševiko keršto, kalėjimo, 
kančios už tikėjimą, už lietuvišką vaikų 
mokymą, pasirašo peticijas, aukojasi, degi
nasi, o šiapus bažnytinės valdžios visiškai 
nesiskaito su etninių grupių reikalavimu, 
tradicijomis ir teisėmis į bendrai įsigytuo
sius turtus! žudomas anapus lietuvis, o šia
pus mūsų net pačių dvasios vadovų (ne vi
sų) einama kartu su naikinančiu lietuvišku
mą priešu.

Kam gi visa to reikia? Kam diecezijai 
atsitverti siena nuo savų katalikų ir nesi
leisti į valdymą bet kokių turtų, etninių 
grupių įgytų. Didžiausią klaidą padarė se
nieji lietuviai, viską užrašydami diecezijai. 
Turėjo būti viskas užrašyta lietuviškų or
ganizacijų vardu. Toronto lietuvius per
spėjau, kad kapinės, centras būtų tik lie
tuviškos draugijos vardu, žinoma, katali
kiškos. Jaunimo Židinys ir Brookiyne sta
tomas draugijos vardu, tuo apsaugoj am-a 
lietuvių įsigyjamus turtus. O lietuviškų pa
rapijų kūrimą tegu- gvildena mūsų vadovai 
ir visi katalikai.

Bal. Brazdžionis.
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Europos Lietuviu Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Po 5 sv. aukojo Manchesterio Lietuvių 
Socialinis Klubas, P. Voveris, P. Vilutis;
3 sv. J. Česukėnas; po 2 sv. P. Senvaitis, 
J. Jakimavičius, J. Mačianskas; po 1 sv. 
J. B., J. Naudžiūnas, C. O.; 0.50 sv. J. Lio- 
bė.

Tautos Fondo Atstovybė

ED. CINZO „BROLIO MYKOLO GATVĖ“
Jau Londoną pasiekė egzempliorius Edu

ardo Cinzo romano „Brolio Mykolo gatvė".
Išleido Algimanto Mackaus Knygų lei

dimo fondas. Romanas kietai įrištas, su 
Dalios Rėklytės-Aleknienės pieštu aplanku.

E. Cinzas gyvena Belgijoje. Kaip rašyto
jas ligi šiol jis reiškėsi periodikoje, dau
giausia Pradalgių metraštyje, o taip pat 
Metmenyse, Mintyje, ir savo kūriniais yra 
atkreipęs kritikų išskirtinį dėmesį. Bet 
„Brolio Mykolo gatvė“ yra pirmoji jo kny
ga.

Be kita ko, knyga kaštuoja 6 dolerius.

LONDONAS
BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“

KONCERTĄ
Rugpjūčio 5 d., šeštadienį, 7,30 vai., 

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.

GRANDINĖLĖS KONCERTAS

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

Į Commonwealth Instituto salę patekti 
artimiausia požeminė stotis yna 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.

PRAŠOM GRĄŽINTI AUKŲ 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.

LONDONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Sunkoka pasakyti, kada Londono lietu
viai jau turėjo šeštadieninę mokyklą. Bet 
žinome, kad, pavyzdžiui, Veronika Jurienė 
jau yra lankiusi tokią. Vadinas, mokykla 
su pertraukomis veikia jau bent nuo tų 
laikų prieš Antrąjį pasaulinį karą. Po karo 
per šią mokyklą yra praėję daugumas mū
sų jaunimo ir mažiau ar daugiau joje pra
mokę lietuvių kalbos. Joje yra buvę mo
kytojais K. Motušis, A. Veršelis, K. Jone- 
lynas, kun. A. Kazlauskas, kun. P. Dauk

Manchesteris
VISI Į KONCERTĄ

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

GRANDINĖLĖ
Mieli tautiečiai, „GRANDINĖLE' šiame krašte duos tik du koncertus: 
Londone ir Manchesteryje. Nepraleiskime šios progos jų koncerto ne per
malę, 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.
{ĖJIMAS: 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

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

Skyriaus Valdyba

STROUDAS

MIRĖ JUOZAS BALTRUŠAITIS
Po sunkios vėžio ligos savo namuose, ap

rūpintas šv. sakramentais, liepos 11d. mi
rė Juozas Baltrušaitis, 67 metų amžiaus.

Jis kilęs iš šakių aps„ Sintautų vis., Kle
vinės kaimo. Lietuvoje paliko žmoną, duk
terį iir sūnų.

Velionis palaidotas liepos 15 d. Stroudo 
kapinėse, palydėtas iš Beeches Green baž
nyčios po gedulingų mišių, kurias atnaša
vo ir gražų pamokslą pasakė bažnyčioje ir 
kapinėse anglų katalikų kun. W. O. Callag
han.

Į amžinojo poilsio vietą palydėjo gražus 
Stroudo ir Gloucesterio lietuvių būrelis. 
Juozo kapą papuošė vainikai ir gėlių puokš
tės.

Mielas Juozai, tebūnie Tau lengva Angli
jos žemelė.

M. G.

nys, Romas Kinka, kun. dr. S. Matulis ir 
visa eilė kitų.

Dabar mokyklą lanko apie 20 vaikų, ir 
jai vadovauja P. Senkuvienė, V. Jurienė ir 
G. Neiberkienė, o joms padeda tėvų komi
tetas. Šios mokyklos jaunimas dabar smar
kiai reiškiasi tautiniuose šokiuose, daino
mis ir deklamacijomis. Tas mokyklos vie
netas yra koncertavęs Nottinghamo lietu
viams, beveik visuose Londono lietuviškuo
se parengimuose bei minėjimuose, dalyva
vęs du kartus Tower Hamlets tarptauti
niuose liaudies šokių festivaliuose, du kar
tus Toc H festivaliuose, Walthamstow Town 
Hall. Commonwealth Institute, Rytų Euro
pos tautų festivalyje Hammersmith Town 
Hall.

Didžiausias pasiekimas buvo, kai tą vie
netą pakvietė programą atlikti EBC televi
zija. Filmuojant mokyklos mokytojai ir mo
kiniai net dvi dienas praleido BBC studi
jose Cardiffe. Filme bus parodyta, kaip 
jaunimas praleidžia laisvalaikį.

Buvo gauti kvietimai dalyvauti Devon 
festivalyje ir kitur, bet kvietimų negalima 
buvo priimti, nes buvo netikęs laikas — 
mokslo metai. Rudeniop mokykla pakvies
ta koncertuoti į garsiąją Londono koncer
tų salę Festival Hali.

S. K.

NOTTINQHAMAS
EKSPRESAS Į KONCERTĄ

Jeigu „Grandinėlė“ iš JAV, Clevelando. 
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- 
terį. Kaina 1 svaras, jaunimui pusė kainos.

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

DBLS Skyr. Valdyba

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

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

DBLS Gloucesterio Skyr. Valdyba rug
piūčio 5 d„ šeštadienį, ruošia į Londoną 
ekskursiją.

BRADFORDAS
ĮSIDĖMĖTINA DATA

Rugsėjo 23 d., šeštadienį, Bradforde 
rengiamas minėjimas mūsų gyvenimo ir 
veiklos šioje apylinkėje 25 metų sukakčiai 
pažymėti.

Bus trumpa oficialioji dalis, o meninę 
programą atliks Glasgovo choras, vado
vaujamas J. Sarafinaitės.

Maloniai prašome organizacijų vadovy
bes ir visus lietuvius prietelius, svečius ir 
pažįstamus 'šią datą pasižymėti ir iš anks
to rengtis ekskursijomis ar pavieniui tame 
parengime dalyvauti.

Minėjimą rengia Vyties klubas, DBLS 
Bradfordo skyrius ir apylinkės lietuviai.

Taigi rugsėjo 23 d. visi į Bradfordą.
Minėjimo rengėjai

WOLVERHAMPTONAS
LIETUVIAMS SUPLAUKIANT

Kadangi rugsėjo 23 d. į Wolverhamptoną 
iš visur suplauks tautiečiai ir gražioje sa
lėje SU' įvairia, stipria oficialine, menine bei 
linksmąja dalimi paminės Tautos-Marijos 
šventę, heroiškus įvykius Tėvynėje ir liet, 
jaunimo metus, maloniai prašoma apie pra- 
matomas ekskursijas ar didesnes grupes iš 
anksto pranešti Janinai Narbutienei, 177 
Regis Rd„ Tettenhall, nr. Wolverhampton 
WV6 8XF, arta Genovaitei Kaminskienei, 
1 Massbrook Rd., Fallings Park, Wolver
hampton WV10 9RD.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
KVIETIMAS

Rajono Skautų stovyklos iškilmės ir atsi
sveikinimo didysis laužas įvyksta liepos 29 
d„ 4 vail. po pietų, Lietuvių Sodyboje.

Kviečiame organizacijų atstovus, rėmė
jus, dvasiškiją, tėvelius, neskautaujantį 
jaunimą ir plačiąją visuomenę į šias iškil
mes pasidžiaugti skautiškaj'ame ratelyje, 
pasižiūrėti palapinių miesto ir sustiprinti 
mūsų pastangas dvasiškai ir moraliai.

Kviečiame ir laukiame. Iki pasimatymo 
stovyklos beržyno kalnelyje!

Stovyklos Vadovybė

AUKOS STOVYKLAI

Rajono skautų stovyklą aukomis parėmė: 
O. Ivanauskienė iš Oldhamo 3 sv., A. Tire- 
vičius iš Derbio 1 sv., P. Burkevičius iš 
Burtono 1 sv., L tautietis iš Ketteringo 2 
sv„ J. Vilčinskas iš Londono 5 sv., Man
chesterio Liet. Socialinio Klubo Valdyba 
iper A. Padvoiskį 10 sv., Bradfordo Vytis 
Klubo Valdyba per A. Eučį 10 sv., DBLS 
Nottinghamo Skyr. Valdyba per K. Bivainį 
10 sv„ LSB Vyr. Vadija per P. Molį 10 dol.

Visiems aukotojams ir rėmėjams reiš
kiamas nuoširdus skautiškas ačiū.

Stovyklos Vadovybė

PAIEŠKOJIMAS

SLYŽIO Saturnino ir jo žmonos Elenos, 
iš Vokietijos emigravusių į Angliją, pa
ieško: P. A. Janavičius, 1762 Common
wealth Ave., Brighton, Mass. 02135, U.S.A.

SAUKAITĖ Vanda-Ofelija, gimusi 1926 m. 
Telšių apskrityje, pati ar žinantieji apie ją 
prašomi rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — liepos 30 d„ 12.30 v„ spe

cialios pamaldos už gimtąjį kraštą ir 
kat. tikėjimą jame.

BRADFORDE — rugpiūčio 6 d„ 12.30 v.p. 
p., St. Robert's bažn.

HARROGATE — rugpiūčio 12 d„ 3 v. p.
BRADFORDE — rugpiūčio 20 d„ 12.30 v.
HALIFAXE — rugpiūčio 27 d., 1 vai., St. 

Columba bažn., Pelion.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 6 d„ 11 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugp. 13 d„ 11. 15 vai., 

Liet. Židinyje. Pradedama jaunimo sto
vykla.

NOTTINGHAME — rugp. 20 d., 11. 15 vai., 
Liet. Židinyje. Jaunimo stovyklas už
baiga.

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

Pakcltkojis

Artėja diena, kai ir mes susėsime salėje 
prieš sceną, ir „Grandinėlės“ šokėjai su
marguos prieš akis — suk, suk ratelį!

„Grandinėlė“ ne taip seniai nukariavo 
Pietų Ameriką, ne vien tik lietuvių, bet ir 
vietinių gyventojų širdis, kur tik buvo jos 
koncertai.

(Dabar ji atvažiuoja nukariauti mūsų,

VOKIETIJA
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ

KATALIKŲ REKOLEKCIJOS
Jau senokai Vokietijos lietuviuose buvo 

keliama ir svarstoma mintis susirinkti ben
drai kunigams ir pasauliečiams ne tik pa
sitarti, nors ir labai svarbiais, tačiau vis 
tik kasdieniniais reikalais, bet taip pat kar
tu ir susikaupti prie krikščionybės pagrin
dų, susimąstyti, atlikti bendras rekolekci
jas. Toji mintis tapo kūnu šiemet per Sek
mines. Vakarų Europos lietuvių katalikų 
ganytojas vysk. dr. Ant. L. Deksnys pavedė 
savo įstaigos darbuotojui kun. dr. P. Celie- 
šiui suorganizuoti tokį dvasinio susitelkimo 
suvažiavimą. Jis įvyko Braunshardte neto
li Darmstadto, Mainzo vyskupijos rekolek
cijų namuose.

Susikaupimui vadovavo iš JAV atvykęs 
kun. prof. Stasys Yla. Dalyvauti buvo 
kviesti visi Vakarų Europos lietuviai kata
likai, o dalyvavo apie 30-40, daugiausia iš 
Vokietijos, bet po vieną dalyvį buvo taip 
pat iš Belgijos, Italijos ir Prancūzijos.

Programa pradėta gegužinėmis pamaldo
mis penktadienio vakare (gegužės 19). Jas 
sekė atidaromoji konferencija, kurioje kun. 
Yla svarstė tikėjimo problemą, remdama
sis Sartre bei Kafkos raštuose iškeltomis 
mintimis ir abejonėmis. Ir visas kitas die
nas rekolekcijų vedėjas su įžvalgiu minties 
gilumu teikė dalyviams nelengvai sukram- 
tomą dvasinį maistą. Jau tokie vardai, kaip 
Dag Hammerskjoeld, Alex Carel, T. S. El
liot, Martin Buber. Rabindranath Tagore, 
Albert Camus, Nietzsche, Aid. Huxley, Fred 
Buchmann, Eric Ericson ir kit., kurių min
tis kalbėtojas perteikė ir kritiškai vertino, 
kalba patys už save.

Dvasinio pakilimo viršūnės buvo atsiek
ta, kai Sekminių vakare pasklido žinia apie 
jaunuolio Romo Kalantos susideginimą ir 
po jo laidotuvių kilusius kruvinus neramu
mus Kaune. Ta intencija buvo nuoširdžiai 
pasimelsta per Sekminių vakaro gegužines 
pamaldas, ta intencija aukotos šv. mišios 
antrą Sekminių dieną, apie lietuvių tautos 
pašaukimą išklausyta kun. Ylos konferen
cija.

Ypatingu šių rekolekcijų bruožu reikia 
laikyti tai, kad konferencijų mintys buvo 
visų dalyvių diskutuojamos bendruose po
kalbiuose. Ypač gyvos diskusijos išsivystė 
jaunimo klausimais, pokalbiuose dalyvau
jant ir eilei jaunuolių iš Muencheno bei 
Vasario 16 gimnazijos.

Bendruose pokalbiuose buvo taip pat 
svarstyti ir bėgamieji Vakarų Europos lie
tuvių reikalai. Buvo nutarta specialia rezo
liucija kreiptis į Europos kraštų visuome
nę, primenant mūsų tautos problemas, kaip 
užgniaužimą tikėjimo laisvės okup. tėvynė
je ir kt.

Rekolekcijų metu kun. V. Damijonaitis 
pradėjo rinkti parašus Jaunimo peticijai. Ji 
bus įteikta Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui II Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso metu.

Pirmos Sekminių dienos pamaldas laikė 
vysk. A. L. Deksnys kartu su rekolekcijose 
dalyvavusiais kunigais. Tą dieną vysk. 
Deksnys pasakė ir pamokslą apie Šv. Dva
sią. Kitą dieną ganytojas išskrido į JAV 
dalyvauti kun. dr. Tito Narbuto laidotuvė
se.

Rekolekcijos baigtos gegužės 22 d. konce- 
lėbracinėmis šv. mišiomis už Lietuvą.

Suvažiavimo ūkiniais reikalais rūpinosi 
tėv. Alf. Bernatonis.

IŠVYKA Į MEMMINGENĄ
Birželio 18 d. tautinių šokių grupė, vado

vaujama mokyt. Eglės Pauliukonytės, bu
vo išvykusi į Memmingeną, kur vietos lie
tuviams pašoko keletą tautinių šokių. Pra
nešimą padarė gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius. 

pirmiausia Londono lietuvių ir jų svečių, 
o paskui Europos žemyno didžiųjų miestų.

Čia spausdinamės nuotrauką grupės 
„Grandinėlės“ berniukų šokėjų prisiminti 
tiems, kurie negalės atvykti į koncertą ar 
nebegaus bilietų. O kas ateis į koncertą, 
galės atminimui įsigyti iliustruotą progra
mą.

Rastatt. Raštatiškiai birž. 5 d. atsiskyrė 
su savo tautiete A. Sargiejiene, apie 77 m. 
amž. Netolimoje kaimynystėje, Gaggenau, 
birželio 6 d. palaidotas Mileris-Mueller 
(apie 80 m.), antrasis Bėkienės vyras.

KAS REMIA KNYGAS, LAIKRAŠČIUS, 
MOKYKLAS?

„Drauge“ rašydamas apie lietuvių en
ciklopedijos reikalus, Henrikas Nagys, be 
kita ko, pajudina ir tokius klausimus:

„Esu kartą siu mūsų parapijos kiosko ve
dėja Montrealyje kalbėjęsis apie tai, kad 
būtų be galo įdomu paskelbti sąrašą tų, ku
rie perka daugiausia lietuviškų leidinių 
kiekvienoje kolonijoje. Manau, kad tokia 
statistika būtų tikra sensacija. Kodėl? O 
gi todėl, kad paaiškėtų, jog pati grietinėlė, 
patys tie, kurių atvaizdai dedami mūsų 
laikraščiuose, pažymint, kokių didžiulių lai
mėjimų jie pasiekė tarptautinėse sferose, 
beveik neskaito lietuviškų knygų! Kad žy
miai didesnis nuošimtis tokių prasimušu- 
siųjų savo vaikų neleidžia į lituanistines 
šeštadienines mokyklas, nes tie vaikai lie
tuviškai jau nebekalba! O taip pat paaiš
kėtų, kad tie visokie toiedniokai ir sunkų 
fabrikų darbą dirbantieji yra tikrieji mū
sų lietuviškos spaudos rėmėjai! Jų namuo
se dažniausiai užtiksi Lietuvių enciklopedi
ją ir lietuvių ir anglų kalba, lentynas, pri
krautas lietuviškų knygų, lietuviškas plokš
teles ir kitokius leidinius. Jie taip pat yra 
ir uoliausi visokių parengimų lankytojai. 
Jie yra ir dosniausi aukotojai“.

REKOLEKCIJOS
Vasario 16 gimnazijos vyresniems moks

leiviams rekolekcijas gegužės 27 ir 28 d. d. 
pravedė iš JAV atvykęs kun. prof. Stasys 
Yla. o jaunesniems — kun. Er. Liulbinas iš 
Kaiserslautemo ir kapel. Želi iš Lampert- 
heimo.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. A. Kučas — AMERIKOS LIE

TUVIŲ ISTORIJA — £. 4.25 
K. Braitonas — TRECIOJI LIETU

VIŲ POEZIJA — £. 5.45 
St. Yla A PRIEST IN STUTTHOF 

£.3.45 
K. Bielinis — GANA TO JUNGO — 

£. 2.00
E. Cekienė — KAD JI BŪTŲ GYVA 

— £. 2.20 
Knygų kainos pažymėtos su 

persiuntimu.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI, PERIO

DIKA. 
Rašyti: „DAINORA“, 14. Priory Rd, 

KEW — SURREY, TW9 3DF.

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.

4


	1972-07-25-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1972-07-25-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1972-07-25-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1972-07-25-EUROPOS-LIETUVIS-0004

