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LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO
Štai ir vėl atostogų laikas; ir vėl dedame 

savo lagaminus; ir vėl perkame kelionės bi
lietus Į įvairias nežinomas vietoves sveti
mais vardais, kurių dažnai net nemokame 
tinkamai ištarti. Važiuojame į tas keistas 
vietas be jaunystės atsiminimų, be širdį 
žadinančių jausmų; važiuojame tik todėl, 
kad visi važiuoja, kad pilkam praslinku
siam metui reikalinga pakaita.

Bet, mielas lietuvi, tik pamėgink bent 
trumpai akimirkai įsijausti į tą valandėlę, 
kada Tu dėtum savo lagminą atostogoms j 
Palangą ar Juodkrantę, kur miškai apgaub
tų Tave ir laikytų savam kvapiam glėbyje, 
kur jūra oštų Tau suprantama kalba, kur 
vakare išliptų iš jūros mėnulis, didelis di
delis, ir auksinio raudonumo veidu šypso
tųsi Tavo džiaugsmu ir kur iš ryto pate
kėtų saulė, išblizgintų Tavo taką rasa, ku
riuo Tu eitum basas vėl per Tave gaubian
čius kvapius miškus į Tau, lietuviui vie
nam, didingos gamtos paslaptimis šnabž
dančią jūrą.

Mielas lietuvi, surask man kitą tokią vie
tą žmogaus apgyventame pasauly, ir mano 
ilgesio nuvarginta širdis vėl pradės plakti 
jaunatve. Nei aš, nei Tu — nesurasime...

*♦*
Kad ir nenoromis, tad atsigręžkime į pa

saulį, kuriame mums tenka gyventi. Ati
džiai pažvelgę į jo veidą, pastebėsime nau
jas raukšes, kurias uždėjo naujieji įvykiai 
ir dėl kurių, grįžus iš atostogų, kils nauji 
jus bruožus, naujas raukšles, kurias uždė
jo naujieji įvykiai ir dėl kurių, grįžus iš 
atostogų, kils nauji žmogaus rūpesčiai su 
daugeliu klausimų, bet be tikro atsakymo.

Visų pirma visas pasaulis šiuo metu yra 
naujos finansinės krizės sūkury. Tūkstan
čiai milijonų „laisvų“ pinigų metasi (kaip 
ir kokioje panikoje) iš vieno pasaulio kraš
to į kitą, ieškodami sau arba saugumo, ar
ba pelno. Taip besiblaškydami, jie sukelia 
ekonomines audras, išstumia ekonominį pa
skirų kraštų gyvenimą iš pusiausvyros, pa
gimdo pinigų perteklius (infliaciją), strei
c- *;• •>

SVEIKINAME „GRANDINĖLĘ“ EUROPOJE

Šis didžiulis Clevelando lietuvių tauti
nių šokių vienetas atvyksta į Europą rug- 
pūčio 4 d. Jis yra vienas didesniųjų JAV 
vienetų, geriausiai organizuotas ir paruo
šęs turtingiausią programą. Tuo vienetu ne 
vien tik lietuviai, bet ir amerikiečiai džiau
giasi, kai jis keliauja per kitas valstybes.

Čia norime priminti netolimą praeitį, kai 
„Grandinėlė“ lankėsi Pietų Amerikoje. Cle
velando laikraštis „The Plain Dealer“ 
spausdinosi savo specialios korespondentės 
Jane Scot aprašymus apie „Grandinėlės“ 
gastroles Pietų Amerikoje. O J. Scot 1970 
m. birželio 26 d. rašė apie koncertą, įvykusį 
tarp kalnų pasislėpusiame Medellino mies
te. Be kita ko. ji mini, kaip laikraštis „EI 
Colombiana“ ir jo savininkas ir redakto
rius Julio Hermandez po spalvotomis nuo
traukomis aprašo „Grandinėlės“ pasirody
mą, daugel kartų kartodamas žodžius 
„magnifico“ ir „briliante“. Nuo jo neatsili
ko nei kita spauda, nei televizija. Koncer
te dalyvavęs Amerikos konsulas Cabot Sed
gewick koncerto pabaigoje pasakė: — „Tai 
yra pirmas, pats pirmasis kartas, kai čia 
atlieka programą tautinės mažumos grupė 
iš Jungtinių Valstybių. Ji turi milžiniško 
pajėgumo būti gera“. Medellino burmist
ras Ignaco Velez Escober surengė „Grandi
nėlės“ garbei banketą.

Tas pats laikraštis birželio 28 d. išsi
spausdino tos pačios korespondentės apra
šymą apie koncertą Bogotoje. „Grandinė
lė“ ten turėjo lenktyniauti su tuo metu vy
kusiu futbolo turnyru dėl pasaulinės tau

kus ir pagaliau masinį nedarbą, o kas blo
giausia. kad tie pinigai, ieškodami sau sau
gumo, padaro pasaulį dar mažiau saugesnį.

Šiuo metu visi didieji pasaulio bankai, 
visų valstybių vyriausybės ieško būdų 
šioms taip dažnai besikartojančioms pini
gų audroms sustabdyti, bet tuo tarpu vis 
dar be apčiuopiamų pasekmių.

♦ ♦♦
Politinis pasaulis paskutinių įvykių švie

soj atrodo tiek pat netikras.
štai J. Amer. Valstybėse š. m. lapkričio 

mėn. bus prezidento rinkimai. Šalia Nixo- 
no, kurį mes jau taip gerai pažįstame, kan
didatuos senatorius McGovern. Kas jis yra? 
Tiek, kiek tai susiję su krašto vidaus rei
kalais, tai pakaks pasakyti trumpai: jis yra 
kairusis demokratas, tiek kairus, jog jo 
pris.bijo net kai kurie demokratų partijos 
vadovaujantieji. Savaime aišku, kad toks 
jo politinis tikėjimas atspindi ir jo pasisa
kymuose užsienio politikos klausimais. Štai 
vienas jų: „Aš nesu komunistas, bet aš 

I irgi nematau pagrindo, kodėl Amerika tu
rėtų ginti pasaulį nuo komunizmo. Kiek
vienas kraštas pasirenka tokią santvarką, 
kokios jis nori. Pagaliau nemažas skaičius 
dar didesnių niekšų yra susibūrę irgi po 
antikomunistine vėliava“. Tokio Me Go
vern pareiškimo praktiška pasekmė būtų 
labai aiški: jis, tapęs prezidentu, atšauktų 
amer. kariuomenę iš visur (tame skaičiuje 
ir iš Europos ir Viduržemio jūros) ir iš
jungtų Amerikos vaidmenį iš pasaulio rei
kalų, iki kiek tik būtų galima.

Žinoma, tai turėtų neapskaičiuojamas ir 
sunkiai numatytinas pasekmes ne tik Azi- 

' jai. bet ir Europai. Nė vienas tų kontinen
tų nebūtų pasiruošęs tokiam Amerikos už
sienio politikos staigiam perversmui. Ame
rikai pasitraukus, atsirastų daug tuščių 
vietų, kurias kažkas turės (ir bus pasiruo
šęs) užpildyti. Kas būtų tuo .kažkas“, 
mums, europiečiams, spėlioti netektų.

Apjungta vieninga Europa yra dar tik 

rės. Bet „Grandinėlė“ istoriniame Teatro 
■Colon turėjo pilną salę žiūrovų ir nema
žesni pasisekimą televizijoje, nors šokė
jams trūko oro, nes Bogota yra 8.659 m 
aukštyje. Po koncerto Kolumbijos ir Ame
rikos Centre „Grandinėlės" garbei suruoš
tame priėmime Amerikos ambasados spau
dos skyriaus vedėjas Walter Bastian kal
bėjo: „Iš tokių kultūrinių pasikeitimų mes 
daugiau turime naudos, negu 100 milijo
nų dolerių paskolinę“.

„Grandinėlė4 Pietų Amerikoje koncer
tavo Medeliine, Bogotoje, Velencijoje ir 
Caracase.

O kiek sėkmingų koncertų ji turėjo pa
čioje Amerikoje! Dar rašalas tik neseniai 
bus suspėjęs nudžiūti nuo aprašymų, su 
kokiu pasisekimu ji kocertavo Chicagoje. 
Dalyvavo ji IV-tojoje tautinių šokių šven
tėje. Keletą dienų po šventės pailsėjusi, 
atvyksta čia pas mus, į Europą. Britanijo
je duos du koncertus — Londone ir Man- 
chesteryje.

„Grandinėlės" atvykimas yra didelis įvy
kis mūsų lietuviškame gyvenime, nes dar 
niekuomet toks meninis vienetas iš JAV 
nekoncertavo čia.

Kai tokiu vienetu džiaugėsi kitataučiai, 
tai mums, lietuviams, turi būti ne vien tik 
džiaugsmas, bet ir garbė, kad turime tokį 
liaudies meną parodantį vienetą. Ir tebū
nie mūsų pareiga juos kaip menininkus ir 
svečius pagerbti čia. dalyvaujant jų kon
certuose.

S. K. 

gimimo veiksme, šiandien galima būtų 
tvirtinti tik viena, kad ji bus, bet jos vei
das ir bruožai yra vis dar nežinomi. Šiuo 
metu dar tebevyksta beprasmės varžybos, 
kas jai vadovaus. Iki šiol Prancūzija jaut
riai saugojo savo teises į vadovavimą, pa
grįstas beveik visų Europos valstybių ne
apykanta vokiečiams ir savo degolišku įsi
tikinimu, kad prancūzų kultūra yra prana
šesnė už bet kurias kitas Europoje. Toks 
Prancūzijos skverbimasis į vadovavimą 
Europai ne visiems patiko, bet, neturėdami 
pasirinkimo, apsisprendė laikinai pakęsti. 
Štai toks pasirinkimas dabar atsirado — 
1973 metais Didžioji Britanija taps apjun
giamosios Europos nariu. Tad neišvengia
mai Europos vadovavime Prancūzijai teks 
dalytis su Didžiąja Britanija; tai savo 
ruožtu ves į nesusipratimus, nesklandumus 
ir gal net trumpalaikes audras. Tokiu at
veju kaip tik ir kyla klausimas: kokiu pa
vidalu išplauks apjungtoji Europa iš tų po
litinių audrų?

Tuo tarpu gi du pasaulio užsienio politi
kai vadovaujantieji atsidėję lanko Europos 
valstybių sostines — Sovietų Gromyka lan
ko vakarų (Boną, Hagą. Paryžių, Kopen
hagą...) ir J. Amer. Valstybių Rodžers 
(Varšuvą. Bukareštą, Belgradą. Budapeš
tą...). Kiekvienas jų ieškojo savų vyriau
sybių siekiams bei užmačioms derlingos 
dirvos ir palankumo. Rodžers veikė neži
nioj. kas bus J. Amer. Valstybių preziden
tu lapkričio mėn., o Gromyka — kiniečių 
grėsmės šešėlyje.

Palyginti, kaip tai buvo prieš metus ar 
dvejus. Kremliaus žvaigždės raudonumas 
pradėjo kažkaip priblukti.

Sovietai pradėjo ieškoti sau naujų drau
gų nebe iš pasididžiavimo savo jėgos per
svara, bet iš baimės dėl sprogdinamųjų ato
minių bombų didžiuliuose Kinijos plotuose. 
Tai geriausiai suprato ir įvertino Sovietų 
satelitai — Rumunija ir dar labai nedrą
siai Lenkija ir Vengrija pradėjo ieškoti 
glaudesnių ryšių su vakarais; Čekoslovaki
ja irgi norėtų, bet vis dar neįstengia atsi
peikėti po Dubčeko pastangų sužmoginti 
komunizmą ir po to sekusios tragedijos.

Pačioj Sovietų Rusijoj užtai to sužmogi
nimo vyksmo policija nepajėgia sustabdy
ti, ir jis vis randa naujas jėgų versmes. 
Dabar, šalia rašytojų su Solženitzynu prie
šaky, pakilo mokslininkai, vadovaujami 
Zacharovo, sovietų žymiausio fiziko ir ma
tematiko. Pogrindžio spauda, nepaisydama 
policijos ją triuškinančios akcijos, vis te
beveikia ir vis platinama.

Užsienyje gi vienas naujausių ir iki šiol 
didžiausių smūgių Sovietų prestižui buvo 
Egipto prezidento Sadato įsakymas sovietų 
kariams apleisti kraštą. Šio laiško apimty 
būtų sunku šį labai sudėtingą klausimą iš
kedenti iki smulkmenų. Galima tik konsta
tuoti. kad toks Sadato elgesys reiškia, kad 
Egiptas pagaliau karčiai nusivylė Sovietų 
laikysena, pamatė rusų klastą bei jų tik
ruosius siekius ir išdrįso paneigti Sovietus 
ir perimti savo reikalus (visų pirma kovą 
prieš Izraelį) į savo rankas. Tai, žinoma, 
nereiškia, kad visi rusai visai apleis Egip
tą, bet tai reiškia, kad, palyginti, maža ir 
silpna valstybė gali pasakyti didžiam ko
munistinio imperializmo milžinui: „Gana, 
eik lauk!..“, jeigu tik tas silpnasis išlau
kia tinkamą laiką ir nepadaro klaidos, įver
tindamas aplinkybes (reikia tik pastebėti, 
kad šis Sadato žygis gali reikšti karo at
naujinimą prieš Izraelį).

Štai apžvalga svarbesnių įvykių, kurie 
mus seks per atostogas ir po jų, kurie ap
sipavidalins jau rudenį ar žiemą ir kurie 
pradės įtakoti mūsų gyvenimą sekančiais 
metais.

Nepaminėjau dar Vietnamo, Kinijos, In
dijos ir Pakistano, bet šie, taip atrodo, ne
skubės ir išlauks iki vėlybo rudens, stebint 
politinius horizontus, naujiems debesims 
beatslenkant.

Visiems linkiu malonių atostogų.
Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas

VYSKUPAI ĮSPĖJA TIKINČIUOSIUS
Britanijos katalikų leidžiamasis „The 

Tablet" liepos 22 d. rašė, kad Lietuvoje 
vyskupai įspėjo tikinčiuosius, idant „per 
daug stipriai neprotestuotų“ dėl religinės 
laisvės varžymo.

Vyskupai paskelbę savo laišką ne tik dėl 
to protesto, kurį pasirašė 17.000, bet ir dėl 
riaušių Kaune. Laiške vyskupai kritikuoja 
kai kuriuos kunigus, kurie „yra elgęsi ypač 
provokaciniu būdu", pasirašinėdami pro
testo laišką „neatsižvelgdami į savo veiks
mų pasėkas". „Mes neprivalome užmiršti“, 
rašo vyskupai, „kad tokios rūšies doku
mentas stato galiman pavojun bažnyčios- 
valstybės santykius ir kelia nesusiprati
mus".

KAUNAS LAUKIA RUSŲ KERŠTO
„Mūsų Pastogė“ (Australija) rašo, jog 

gautomis iš Kauno žiniomis, beveik atvi
rai pasisakoma, kad kauniečiai laukia rusų 
keršto. Neslepiama, kad daug jaunimo bus 
ištremta į Sibirą.

SOCIALISTU INTERNACIONALO 
NUTARIMAI

Soc. Internacionalo XII kongresas, įvy
kęs 1972 m. birželio 26-29 dd. Vienoje, pri
ėmė rezoliucijas dėl tarptautinės padėties, 
dėl pramonės plitimo ir aplinkos, dėl pa
galbos atsilikusiems kraštams ir taip pat 
tris rezoliucijas organizaciniais klausimais, 
tarp kurių vieną moterų politinės veiklos 
klausimu.

Socialistų Internacionalas kreipėsi į vi
sas socialistų partijas, ragindamas jas rem
ti Jungtinių Tautų Organizaciją, kad ji 
taptų efektyviu instrumentu pasaulio tai
kai saugoti.

Socialistų Internacionalas aprobavo „vir
šūnių" konferencijas Pekinge ir Maskvoje 
ir pažymėjo, jog paskutinioji iš jų paro
džiusi. kad didžiosios valstybės yra pasi- 
ryžusios vengti karinių susidūrimų ir nori 
plėsti tarpusavi bendradarbiavimą tarptau
tinės taikos ir saugumo sumetimais. Tačiau, 
kaip sako toliau rezoliucija, ligšioliniai su
sitarimai nėra pakankami ginklavimo var
žyboms sustabdyti, todėl Soc. Internaciona
las pakartotinai ragina valstybes eiti į vi
suotinį nusiginklavimą su veiksminga tarp
tautine priežiūra.

Karui Indokinijoje Gatgti Soc. Interna-1 
cionalas ragina sustabdyti bombardavimus 
ir atitraukti visus svetimos kariuomenės 
junginius. Amerikos vyriausybė prašoma 
nustatyti savo kariuomenės atitraukimo 
terminą, o Šiaurės Vietnamo vyriausybė 
raginama paleisti visus karo belaisvius. 
Pietų Vietnamu! siūloma sudaryti koalici
nę vyriausybę ir pravesti laisvus rinkimus.

Soc. Internacionalas nurodo, kad, neat
sižvelgdamos į tarptautinę sutartį, kai ku
rios valstybės vis dar sprogdina atmosfe

SEPTYNIOS dienos
Kaip arabai žiūri?

Daugumas arabų kraštų entuziastiškai 
sutiko žinią, kad Egiptas paprašė rusus iš
sikraustyti. Tai esąs tautinės nepriklauso
mybės pasireiškimo ženklas.

Tik Libano komunistų partijos laikraš
tis Al Nida pakaltino Egipto prez. Sadatą 
ir generalinio štabo viršininką Sadeką prie 
šiškumu Maskvai.

Rumunijos drausminimas
Rumunijos komunistų partijos suvažia

vime prezidentas ir partijos vadas reikala
vo. kad darbininkai prisilaikytų griežtes
nės drausmės, sumažėtų menininkų ir in
telektualų, būtų padidintas eksportas, o 
sumažintas importas.

Vienos dienos teroro duomenys
Ulsteryje (Šiaurės Airijoje) teroras šiek 

tiek atslūgsta ir vėl sustiprėja.
Liepos 21 d. buvo daugiau išimtinė die

na, kaip laikraščiai rašo, kruvinasis penk
tadienis: vien Belfasto mieste sprogo dau
giau kaip 20 bombų, žuvo 11 žmonių, su
žeista ne mažiau kaip 130.

Tai veiksmai katalikiškosios IRA orga
nizacijos.

Streikas dėl penkių
Pramonės reikalams skirtasis teismas nu

tarė pasodinti kalėjiman 5 uostų darbinin
kus, kurie piketavo dėžėse gaminius į uos
tus siunčiančias firmas.

Dėl to sustreikavo uostų darbininkai.

('ou En-lajus patenkintas
Tegu ir netiesiogiai, Kinijos min. pirm. 

Čou En-lajus pareiškė pasitenkinimą Egip
to sprendimu atsikratyti rusų patarėjų.

Jis tai pavadino arabų tautų kova už 
savo nepriklausomybę.

Tur būt, kreipsis į JAV
Kairo laikraštis Al Ahram skatina Egip

to prez. Sadatą kreipt s į Vašingtoną, kad 
padėtų išspręsti reikalus su Izraeliu, kai 
jau pašlijo santykiai su Sov. Sąjunga.

Bylos Čekoslovakijoje
Trečiojoje buvusių Čekoslovakijos libe

ralinių komunistų vado Dubčeko šalininkų 
byloje 4 nuteisti po 6 metus, kiti mažesnė
mis bausmėmis.

Be kita ko, šioje byloje nuteistieji buvo 
kaltinami prieš lapkričio mėn. rinkimus iš
platinę 70 tūkst. antivalstybinių atsišauki
mų.

Meir siūlo Sadatui
Izraelio min. pirm. Meir pasiūlė Egipto 

prez. Sadatui pradėti tiesioginius pasitari
mus išspręsti ginčijamiems klausimams.

Tačiau manoma, kad prezidentas į tą pa
siūlymą teigiamai neatsilieps, nes Egiptas 
laikąsis įsitikinimo, kad jeigu būtų pradėta 
tiesiogiai tartis, tai Egiptas būtinai pateks 
į pinkles. 

roje atominius įtaisus ir tuo būdu teršia 
orą. Sutartis turėtų būti praplėsta, uždrau- 
džiant taip pat ir požeminius atominius 
bandymus.

Britų Darbo Partijai ir Suomijos Social
demokratų Partijai susilaikius nuo balsa
vimo. kongresas priėmė rezoliuciją dėl Eu
ropos ekonominio apsijungimo. Soc. Inter
nacionalas pareiškė pasitenkinimą, kad Eu
ropos Ekonominė Bendruomenė sėkmingai 
plečiasi, ir sveikino socialistus, kurie pla
nuoja įkurti socialistinę Europą. Kongre
sas pritarė EEB-nės socialistų partijų pa
reiškimui. kad EEB turi likti išiminai de
mokratinių valstybių apsijungimu. Todėl į 
ją neturėtų būti priimtos Graikijos, Portu
galijos ir Ispanijos diktatūros.

Soc. Internacionalas su pasitenkinimu 
pažymėjo, kad pastaraisiais metais, suda
rius sutartis tarp Vak. Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos bei Vak. Vokietijos ir Lenkijos, o 
taip pat susitarus dėl Berlyno, dabar yra 
sutarta pradėti pasitarimus dėl Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferenci
jos sušaukimo. Kongresas ragina, kad tiek 
paruošiamoji, tiek ir tikroji konferencija 
būtų sušauktos kuo greičiau. Konferenci

jos dienotvarkėje turėtų būti tokie klausi
mai:

— saugumas. įskaitant atsisakymą 
smurto, ir kiti principai, kuriais turi vado
vautis valstybės, nepriklausomai nuo so
cialinių bei politinių santvarkų; gdnklavi- 
moii kontrolė ir nusiginklavimo priemonės 
Europoje; deryboms dėl ginkluoti! pajėgų 
sumažinimo procedūra ir gairės;

— ekonominis, technikinis ir mokslinis

nukelta į 4 pusi.

Be laikraščių, be, autobusų...
Penki Britanijos uostų darbininkai bu

vo uždaryti kalėjiman, nes nepaklausė nė 
teismo sprendimo liautis piketuoti dėžėse į 
uostą gabenusios prekes įmonės.

Dėl to buvo sustabdytas darbas kai ku
riuose uostuose, penkias dienas neišėjo 
laikraščiai, vieną dieną sustojo autobusai.

Lordai nutarė, kad pagal darbo įstatymą 
už tokius darbininkų veiksmus atsakingos 
profesinės sąjungos, todėl imtiniai buvo pa
leisti, ir gyvenimas pamažu pradeda grįžti 
į normalias vėžes.

Kiek anksčiau už tokį pat darbininkų 
sauvaliavimą buvo nubausta profesinė są
junga, bet jai bausmė nuimta, kai teismas 
nuteisė darbininkus. Dabar lordų aiškini
mas pakeitė atsakomybės tvarką.

Kai kurie profesinių sąjungų karštuoliai 
linkę ir toliau organizuoti dalinius strei
kus. norėdami, kad naujasis darbo įstaty
mas būtų panaikintas.
Nori kalbėtis

Po IRA organizacijos įvykdytojo liepos 
21 d. teroro Ulsterio socialdemokratų ir 
darbo partija pasiskelbė norinti tartis su 
vyriausybe dėl bendradarbiavimo ir tvar
kos atstatymo.

Iki šiol jos sąlyga kalbai pradėti buvo 
reikalavimas paleisti visus internuotuosius, 
įtariamus teroro veiksmais. Dabar ji pama
čiusi. kad IRA ir kraštutinieji unionistai 
savo teroru tyčia daugina internuojamųjų 
skaičių, dėl to nebus galo dirbtiniams kan
kiniams.
Uostų darbininkai streikuos

Britanijos uostų darbininkai nepriėmė 
jiems pasiūlytų darbo sąlygų ir nutarė pra
dėti oficialų streiką, jei nebus surasta vi
siems priimtinos išeities.

Pagrindinis reikalavimas: stiprios darbo 
garantijos.
Kariuomenės papildymai į Ulsterį

Po liepos 21 d. įvykių Britanijos vyriau
sybė nutarė dar papildomai pasiųsti į Uls- 
terį (šiaurės Airiją) 4.000 karių.

Ten dabar jau yra pasiųsta 21.000 karių.
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Zenono Ivinskio nuopelnai Lietuvos istorijos SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Lietuvos istorijos mokslą ištiko skaudus 
smūgis — 1971 m. gruodžio 24 dieną Bonn 
mieste miirė Zenonas Ivinskis, vienas žy
miausiųjų Lietuvos istoriografijos atstovų.

Zenonas Ivinskis gimė 1908 m. gegužės 
25 d. Žemaitijoje, Kaušėnų kaime, pasitu
rinčio ūkininko šeimoje (49 ha). Jis augo 
tautiškai susipratusioje šeimoje, susigimi
niavusioje su įžymiu tautiniu veikėju Lau
rynu Ivinskiu1, XIX a. vidury leidusiu liau
džiai kalendorius lietuvių k. Pradžios 
mokslą gavo iš tėvų ir vyresniųjų brolių, o 
Pirmasis Pasaulinis karas atpalaidavo jį 
nuo rusiškes mokyklos lankymo prievolės. 
Mokykliniai metai Z. "Ivinskiui sutapo su 
Lietuves nepriklausomybės atstatymu, kai 
1918 m. Telšiuose buvo atidaryta lietuv-ų 
gimnazija. Šią mokyklą Z. Ivinskis pradėjo 
lankyti drauge su įbroliais Juozu ir Jonu. 
Būdamas už brolius jaunesnis, Zenonas 
pradėjo nuo paruošiamosios 'klasės, bet per 
pusmetį jis pasivijo moksle savo brolius ir 
pirmąją klasę lankė jau drauge su jais. Se
kančiais metais Z. Ivinskis kartu su bro
liais persikėlė į Plungės gimnaziją, kuri 
buvo arčiau tėviškės (2 km nuo Kaušėnų). 
Paskutinę (aštuntąją) klasę baigė vienok 
Telšiuose. Jo brandos atestate figūravo 
vien penketai. Tuometiniai Z. Ivinskio 
susidomėjimai vis aiškiau krypo literatū
ros, geografijos ir istorijos linkmėm. Savo 
mokytojo Juozo Gedgaudo patariamas, 1925 
m. rudenį Z. Ivinskis įstojo į Lietuvos Uni
versitetą Kaune, pasirinkdamas istorijos 
studijas. Pradžioje jis ketino studijuoti an
tikinę istoriją, bet ūmai įsitikino, jog daug 
svarbesnis bus savos tautos praeities paži
nimas, nes gimtosios istorijos barai dirvo
navo. Studijuojant daugiausia naudos jam 
davė Lietuvos istoriko Antano Aleknos pa
skaitos bei nurodymai. Alekna įdiegė Z. 
Ivinskiui gero istoriko priedermę —- kiek 
galint daugiau remtis šaltiniais — ad fon- 
tes. Alekna buvo kritiškas tyrinėtojas, o 
tokie kaip tik ir būna vispusiški ir bešališ
ki mokslininkai. Šį kriticizmą ir objektyviz
mą perėmė iš jo ir išvystė Z. Ivinskis, ga
biausias Aleknos mokinys. 1929 m. pavasa
rį Z. Ivinskis baigė Kauno universitetą. Jo 
gabumai tapo pripažinti, ir jis gavo sti
pendiją tolesniam mokslui užsienyje. Išvy
ko į Vokietiją, kuri garsėjo gerom istorijos 
mokyklom, bet ten jau kėlė galvą fašizmas. 
Vieną semestrą studijavo Muenchene, o. 
paskiau Berlyne, kur prof. A. Brackmanno 
vadovaujamas parašė daktaro disertaciją 
— „Geschichte dės Bauerstandes in Li- 
tauen“, pašvęstą lietuvių valstiečių istori
jai nuo seniausiųjų laikų iki XVI a. vidu
rio. Šio darbo vertę rodo tas, kad netrukus 
(1933) jis buvo paskelbtas spaudoj, „His- 
torische Studien“ serijoj, o po 33 metų — 
1966 m. pakartotas.

1933 m., išrausęs Gdansko archyvus, pa
ruošė Z. Ivinskis habilitacinį traktatą „Lie
tuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pir
mojoje XVI a. pusėje“. Šis darbas tačiau 
tėra žinomas tik iš santraukos, paskelbtos

mokslui
(iš Lenkijos lietuvių Varšuvoje leidžiamojo 
mokslo ir kultūros mėnraščio „Varsnos“)

1933 m. „Židinyje“ (8-9 nr.), nes Antras 
Pasaulinis karas sutrukdė pilno teksto pa
skelbimą. Grįžęs iš užsienio, Z. Ivinskis ha- 
bilitavosi Kaune Vytauto Didžiojo vardo 
Universitete, gaudamas veniam legendi. 
Bet vos tik pradėjo dėstyti universitete, 
buvo pašauktas karo tarnybon. Kadangi 
šią prievolę jam buvo leista atlikti čia pat 
Kaune, laisvalaiko toliau jėgų netaupyda
mas dėstė universitete ir kartu tyrinėjo vi
sai naują jam sritį —■ naujosios lietuvių ka- 
riausenos klausimus. Karinę prievolę atli
kęs, ėmėsi normalaus profesūros darbo. Tų 
pačių metų rudenį vedė Ceciliją Griniūtę, 
liguistą moterį, kuri, ilgai nepagyvenus, 
mirė 1946 m. Universitete dėstė Z. Ivinskis 
Lietuvos istoriją iki 1918 m., Rusijos istori
ją — iki XVII amžiaus, o be to — istorijos 
šaltinių naudojimo metodologiją. 1937-1939 
metais dėstė dar ir naujųjų laikų istoriją, 
tuo būdu priartėdamas prie naujausiųjų 
laikų istorijos problematikos. Iš prigimties 
apdovanotas darbštumu ir talentu, Z. Ivins
kis rašė greitai, daug ir gerai, bendradar
biaudamas su lietuvių spauda, o kurį laiką 
buvo ir „XX Amžiaus“ redaktoriaus pava
duotoju. 1937 m. išrenkamas Teologijos- 
Filosofijos Fakulteto Tarybos sekretorium. 
Šias pareigas ėjo iki 1940 m. Sukūrus Ta
rybų Valdžią Lietuvoje, vienus metus dir
bo kaip kultūros paminklų konservatorius 
ir dėstė Vilniaus universitete. Administra
cinis darbas Kauno universitete įtraukė jį 
į bendrauniversitetinio gyvenimo srautą. 
Hitlerinės Okupacijos metais 1941-1942 m. 
Z. Ivinskis išrenkamas savo fakulteto deka
nu Kauno universitete. Dėkanavimo metu, 
suėjęs į konfliktą su okupantais, atsisakė 
šių pareigų. Tik sunkios ligos dėka išvengė 
fašistinių budelių keršto ir koncentracijos 
stovyklos.

1944 m. rudenį Z. Ivinskis su išeivių ban
ga paliko gimtąjį kraštą, pasirinkdamas 
nedėkingą emigranto dalią. Po karo sunku 
jam buvo rasti tinkamą darbą. Z. Ivinskis 
buvo priverstas imtis įvairiausių darbų: 
Vokietijoje dirbo Raud. Kryžiuje, mokyto
javo lietuvių gimnazijoje (1945-1947), vei
kė politinėse lietuvių organizacijose, skai
tė paskaitas. Pagaliau 1949 m. gavo kuklią 
stipendiją mokslo darbui, persikėlė į Ro
mą ir ėmė raustis Vatikano archyvuose, 
ieškodamas Lietuvos istorijos šaltinių. Su
rinkęs daug turtingos medžiagos, ėmėsi jos 
tvarkymo. Pasirodė, kad daug lengviau 
jam buvo išleisti monografiją „Šventas Ka
zimieras“ (1955), negu daug svarbesnę stu
diją aiple Melchiorą Giedraitį ir jo laikų 
Lietuvą XVI ir XVII a. a. sąvartoje. Pasta
rojo darbo paskelbė tik fragmentus straips

nių forma. 1953 m. pradėjo bendradarbiau
ti monumentalioje „Lietuvių Encikopedi- 
joje“. Tam leidiniui parašė ištisą eilę 
straipsnių, papildytų bibliografinėmis pas
tabomis, kurių žymi dalis buvo jo paties 
tyrinėjimų rezultatas. Tuo metu antrą kar
tą vedė (Pauliną Talanskaitę), iš tos san
tuokos susilaukė sūnaus Kęstučio. 1955- 
1956 baigėsi Ivinskiui emigrantiško Skurdo 
metas: jis tapo Bonn mieste Baltisches For- 
schungsinstitut direktorium ir suėjo į glau
desnį kontaktą su tenykščiu istorijos moks
lu. 1963 m. pradėjo dėstyti Bonn universi
tete kaip Gastprofessor (profesorius — sve
čias) Rytų Europos istoriją. 1964 m. tame 
pačiame universitete antrą kartą habilita- 
vosi Lenkijos ir Baltijos 'kraštų istoriko 
specialybėje, gaudamas veniam legendi. Tai 
jį labiau suartino su lenkų istorijos mokslu 
ir atidarė duris į profesūrą Bonn universi
tete. Kaip gi jis atliko savo uždavinį, dės
tydamas Lenkijos istoriją sostinėje vals
tybės, anuomet revizlonistiškai nusiteiku
sios į Liaudies Lenkiją? Savo laiške 1968.
IX. 14 jis man rašė: „Savo paskaitose sten
giuosi būti objektyvus, juo labiau, kad nie
kas manęs netrukdo ir pastabų nedaro. Esu 
daug kartų pasakęs paskaitose ir pratybose 
savo nuomonę ir dėstęs teigimus, kurių vo
kiečiai niekada nedarytų“. Kitą kartą 1966. 
XI. 21 rašė, kad, jeigu jo paskaitų laisvė 
būtų varžoma, tuojau pat grįžtų Romon. 
Savo paskaitoms medžiagos sėmėsi iš nau
jausios lenkų literatūros, kurios vokiečiai 
aplamai nepažįsta, arba neskaito. Nuolat 
primindavo savo poreikius šioje srityje ir 
prašė reikalingiausių jam leidinių. Tai ro
do jo mokslinį solidumą. Netenka abejo
ti, kad Lenkijos istoriją Bonn universitete 
jis dėstė kaip tikras žemaitis — sąžiningai 
ir su dideliu dalyko pažinimu. Tai reikia 
pabrėžti tuo labiau, kad — kaip jis pats 
savo laiške 1966. XII. 23 d. man rašė — jis 
buvo vienintelis nevdkietis, dėstąs Federa- 
linėje Vokietijoje Lenkijos istoriją. „Jau
nimas manęs įklauso. Vyresnėje generaci
joje dar yra senųjų (nacinių) atrūgų, bet 
jų nėra daug. Dabar vokiečiai mielai pri
ima'kritišką žodį“. (Laiškas iš Romos, 1964.
X. 4).

Paskutiniame laiške, rašytame man 1971. 
VI. 18, atsiprašęs už ilgą nerašymą, prane
šė, kad rimtai sirgo, bet po operacijos pa
mažu pradėjo sveikti. Jo staigi mirtis jo 
bičiuliams buvo skaudžiai netikėta. Paliko 
mus pilnas kūrybinių jėgų mokslininkas, 
degąs noru padaryti dar daug neatliktų 
darbų.

Prof. dr. Jerzy OCIIMANSKI
(Bus daugiau)

NAUJAS JANIO LŪŠIO REKORDAS

Tarptautinėse lengvosios atletikos var- 
žybose Stokholme latvis Janis Lusis pasie
kė naują pasaulio rekordą: pačiu pirmuo-l 
ju bandymu jis numetė ietį 93 m. 80 cm. Į

„GRANDINĖLĖS“ KELIONĖ

Clevelando „Grandinėlė“ rugpjūčio 3 d. 
autobusais išvyko į New Yorką, o iš ten 
belgų bendrovės „Sabena“ lėktuvu į Briu
selį (Belgija), o vėliau vyks į Didž. Brita
niją, Londoną ir Manchester!.

„Grandinėlės“ ekskursijoje yra 65 asme
nys: 35 šokėjos, 16 šokėjų, Dalios Kavaliū
naitės vadovaujamas orkestras ir „Grandi
nėlės“ vadovai Aleksandra ir Liudas Sa- 
gjaii.

Išskrendančiai į Europą „Grandinėlei“ 
liepos 16 d. buvo surengtas išleistuvių kon
certas Clevelande paremti kelionės išlai
doms.

„Grandinėlės“ šokių ansamblio koncer
tas Londone bus rugpiūčio 5 d., Manches- 
teryje — rugpiūčio 6 d. Vėliau ansamblis 
vyks į Bonną (V. Vokietiją) ir rugpiūčio 
8 d. įsijungs į ten vykstančius kultūrinės 
savaitės renginius. Rugpiūčio 10 d. „Gran
dinėlė“ koncertuoja Baltijos kurortuose:

Vladas šlaitas

APIE DIEVO VALSTYBĘ

Jie niekur nedingo, ir niekur jie 
neprapuolė: 

jie visi prisikels iš mirties tokie, 
kokie jie buvo paskutinę savo gyvenimo 

valandą; 
jie visi prisikels savo laimei, 
arba savo nelaimei
(pagal tai, kaip kiekvienas praleido savo 

gyvenimą):
Babilonas, 
Ninėvija, 
Tyras arba Sidonas, 
arba krikščioniško 
kraujo dėmės po Afrikos liūtų letenom

Romoje, 
arba vėliau visi tie, 
kurie buvo šautuvų buožėm suvaryti į 

traukinius 
ir išvežioti į tolimą Sibirą šalčiui ir mirčiai 
(aš rašau apie rusų pirmąją Lietuvos 

okupaciją), 
arba vėliau visi žydai, 
kurie buvo varomi Ukmergėj, Vilniaus 

gatve žemyn, 
į Pivoniją, 
idant būtų sušaudyti
(aš rašau apie vokiečių okupaciją), 
jie visi, 
pradedant seniausiais laikais ir baigiant 

lietuviais ir žydais, 
jie visi prisikels iš mirties tokie, 
kokie jie buvo paskutinę savo gyvenimo

valandą, 
idant niekad daugiau nereikėtų mirties

bijoti 
(aš rašau apie Dievo valstybę, 
kurią kartą labai gražiai Augustinas

aprašė).
Iš įspaudai paruošto eilėraščių rinkinio 

PRO VYŠNIŲ SODĄ

Travemuendeje arba Groemitz, rugpiūčio 
11 d. Hamburgo universitete, o paskui 
Vasario 16 gimnazijoje. Rugpiūčio 13 d. 
„Grandinėlė“ pasirodys vokiečių agentūros 
„Stuttgarer Austellung GMBH“ rengiama
me koncerte Stuttgarto miesto Freiheit 
Buehne parke.

Iš Stuttgarto autobusais bus keliaujama 
į Romą, kur bus koncertuojama rugpiūčio 
17 d.

Iš Italijos per Šveicariją ir Prancūziją 
ansamblis grįš atgal į Briuselį (Belgiją) ir 
„Sabena“ lėktuvu skris į New Yorką. Iš 
New Yorko rugpiūčio 22 d. grįš į Clevelan- 
dą.

„Grandinėlė“ pasidarys milžiniškų išlai
dų, kurių didžią dalį turės padengti šokė
jų tėvai, todėl ji kreipiasi į savo gerbėjus, 
prašydama finansinės paramos. Aukas pra
šo siųsti šiuo adresu: Grandinėlė, 1620 
Cury D., Cleveland, Ohio 44124, U. S. A.

MIRĖ DR. Z. AŠOKLIS

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad birželio 30 
d. netoli Chicagos mirė visuomenininkas, 
buvęs lituanistinių mokyklų mokytojas, va
dovėlių autorius dr. Zenonas Ašoklis.

Velionis buvo surinkęs nemaža medžia
gos apie Lietuvos partizanus. Prieš mirtį 
jis suspėjęs tą medžiagą perduoti tuo rei
kalu besidomintiems asmenims.

NESUSIPRATIMAI DĖL RUSŲ KALBOS

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad Don Mills 
Annunciation katalikų mokykloje pradėta 
dėstyti rusų kalba.

Rusų kalbos mokėjimo patikrinti buvo 
pakviestas iš Otavos sovietinės (taip pat 
ir Vilniaus „Tiesos“) žurnalistas Algiman
tas Čekuolis.

Daugelis tėvų pasipiktino tokiu mokyk
los žygiu, parašė protesto raštą ir renka 
parašus. Kaip „Tėviškės Žiburiai“ rašo, 
rusų mokyklose nesą, rusų kalba įvedama, 
tuo tarpu lietuvių kalbai atsiranda visokių 
kliūčių.

DEMONSTRACIJOS ŠŪKIAI

Šiek tiek šūkių iš lietuvių demonstraci
jos New Yonke:

„Lietuvių jaunimas tarė žodį Lietuvoje: 
„Laisvė Lietuvai“, „Lietuva verkia, Jungti
nės Tautos miega“, „Tegu. Kosyginas ir 
Brežnevas dega pragare“, „Lietuviai degi
nasi, ar pasaulis iš viso kada nors susi
pras“, „Sustabdykite religijos persekiojimą 
Lietuvoje“ ir kt.

BENDRUOMENĖS, SPAUDOS, RADIJO 
DIENOS

Lietuvių Žurnalistų sąjungos centro vai
dyba rugsėjo 16-17 d. d. Tabor Farmoje 
ruošia bendruomenės, spaudos, radijo die
nas.

Numatyta svarstyti lietuvių radijo va
landėlių problemas. Pagrindinė tema bus:

I PIRMIEJI SMOGIAI |
1 ANICETAS BUČYS

Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

10 scena
AGOTA Motiejau!
MOTIEJUS (prišokęs užima jai burną) Nešauk.
AGOTA tyliau) Jie išbėgo...
MOTIEJUS Nė žodžio! Šį rytą nieko nematei ir 

negirdėjai, nors tave užmuštų! Nieko! Tik ma
ne pirmą dabar sutikai...

AGOTA Tik tave dabar, Motiejuk... (išsigandu
si glaudžiasi prie Motiejaus).
(Iš kairės skubiai ateina Zigmas).

11 scena
ZIGMAS (pamatęs Motiejų ir Agotą, nustebęs ir su

mišęs sustoja) Ehe... Romansas? Po velnių!
Greit parkulniavai, draugas Motiejau!

MOTIEJUS O tu mane atsivijai?
ZIGMAS Šį kartą ne tave. Ehe! Tavo šeimininkus 

ir visą šeimynėlę pavėžinsim, kur baltosios 
meškos auga!

MOTIEJUS (prišokęs prie Zigmo) Zigmai, broli...
ZIGMAS Pasitrauk, kvaily! Raudonarmiečiai su 

manim! Aš turiu vykdyti jų įsakymą.
MOTIEJUS Tu!?
ZIGMAS Ehe... Aš čia nekaltas. Valdžios įsaky

mas! (Išsiima popierius) Ehe, matai, aš tik tar
nybos pareigas einu!

MOTIEJUS Tu!? Išdavikas, parsidavėlis! (Nori 
griebti jį).

ZIGMAS Šalin iš kelio! (Pastumia Motiejų, eina 
į priebutį ir beldžiasi).

MOTIEJUS (traukiasi atgal ir susmunka ant suolo. 
Skausmingai išspaudžia pro dantis) Aš neno
riu... nenoriu žemės!..

AGOTA (puola prie Motiejaus) Motiejau, Motie
juk!.. Dieve brangus! Išveš juos... Tetulyte... 
Dieve... (Klykdama išbėga dešinėn).

(Motiejus sukniumba ant armonikos)
(Zigmas smarkiai beldžia).

UŽDANGA.

KETVIRTAS VEIKSMAS

Dekoracijos tos pačios. Rytas.

I scena
(Iš namų išeina Balčiūnienė. Ji silpna ir praži

lusi, lazda pasiremia. Vidury kiemo sustoja, lėtai 
apsidairo ir paėjusi suklumpa prie kryžiaus).
BALČIŪNIENĖ Viešpatie... Neapleisk... Pasi

gailėk mūsų, Viešpatie... (Tyliai meldžiasi).
(Iš namų išbėga Agota).

2 scena
AGOTA (pamačiusi Balčiūnienę, aprimsta ir priar

tėjusi pasilenkia prie jos) Tetulyte... Tetuly
te...

BALČIŪNIENĖ Aš čia, Agotėle...
AGOTA Gana, tetulyte. Atsisėskim ant suolo.

(Padeda pasikelti ir pasodina).
BALČIŪNIENĖ Tušti namai... Kiemas tuščias...
AGOTA Aš ir Motiejus esame...
BALČIŪNIENĖ Senionėra... Kur jis dabar, Vieš

patie?.. (Sukniumba ant rankų).
AGOTA Marytė ir Algimantas yra netoli, aš ži

nau. Ir Vytautas su jais...
BALČIŪNIENĖ Gal jų visų... nebematysiu... Vieš

patie... širdis neišlaikytų...
AGOTA Pamatysi, tetulyte, pamatysi! Aš pasaky

siu, ir Marytė atbėgs!
BALČIŪNIENĖ Paprašyk, Agotėle, nors vienai 

minutei...
AGOTA Paprašysiu! O dabar eikim į vidų, tetuly

te. Pailsėsi, šilto pienelio išgersi...
BALČIŪNIENĖ Ačiū tau, Agotėle...
AGOTA Nesirūpink, tetulyte, aš viską padarysiu!

(Padeda pasikelti ir nuveda Balčiūnienę į na
mus).
(Iš dešinės ateina Motiejus).

3 scena
(Motiejus neramus, apsidairo, sėdasi ant suo

lo, užsirūko ir vėl pakyla).
(Grįžta Agota).

4 scena
MOTIEJUS Kaip tetulė?
AGOTA Buvo atsikėlusi. Kieme buvo.
MOTIEJUS Negerai, turėtų ilsėtis.
AGOTA Negali. Motiejau, ar tu nesupranti? Ne

gali pamiršti ir pergyventi...
MOTIEJUS Ir tu negali, ir aš negaliu, bet reikia!
AGOTA Motiejau, ar jie negali dabar ateiti?
MOTIEJUS Kas?
AGOTA Marytė ar...
MOTIEJUS Pavojinga!
AGOTA Bet aš prižadėjau tetulei pakviesti!
MOTIEJUS Pavojus nėra praėjęs. Žinau, dar šią 

naktį žmonės buvo gaudomi ir vežami. O kas 
būtų, jei pagautų Marytę?

AGOTA Motiejau, tu gąsdini!
MOTIEJUS Ne aš gąsdinu, bet tie budeliai graso 

mums visiems. Tu nežinai, ko Zigmas iš ma
nęs reikalavo!

AGOTA O ko?
MOTIEJUS Kad praneščiau jam, jei grįš namo 

Algimantas, Marytė ar Vytautas.
AGOTA Motiejau, tu to nepadarysi!
MOTIEJUS Višta... Žinoma, nepadarysiu! Ga

na, kad jie šeimininką, kaip kokį nusikaltėlį, 
išvežė! Ir už ką? Toks buvo žmogus, kaip tė
vas...

AGOTA Motiejuk... (Staiga pabučiuoja Motiejų).
MOTIEJUS O ką tu dabar?..
AGOTA Tu toks geras... Aš myliu tave...
MOTIEJUS Višta... (Staiga pagriebia ir bučiuoja 

Agotą).
AGOTA Motiejuk... (Atsiplėšusi iš jos glėbio) Da

bar aš bėgsiu prie upės, pas Marytę...
MOTIEJUS Tik, žiūrėk, gerai apsidairykit!
AGOTA Pasigriebsiu kibirą ir skarelę ant gal

vos... Nebijok, ir šuo nesulos... (Išbėga deši
nėn).

5 scena
(Motiejus ima švilpauti. Paėjęs žiūri į kairę.

Paėjęs žiūri dešinėn. Grįžta ir atsisėdęs užsirūko). 
(Pasigirsta tylus balsas: Motiejau!).
(Motiejus pašoka).
(Dešinėje slėpdamasis pasirodo Algimantas).

(Bus daugiau)

matydami dabartį, žvelkime į ateitį. Su ta 
pagrindine tema bus siejamos dar tokios, 
kaip informacijos centro reikalas, spaudos 
etika, moralė, objektyvumas.

LŽS centro valdyba visokeriopai rūpina
si jaunosios žurnalistų kartos paruošimu. 
Dienų proga bus painformuota, kas tuo rei
kalu jau padaryta ir kas numatoma dary
ti. Bus informuojamasi ir apie įsteigtąjį 
Daužvardžio fondą jauniems žurnalistams 
ugdyti. Jaunuoliai pasisakys, kodėl jauni
mas neskaito lietuviškos spaudos.

Dar bus svarstoma viena tema: mūsų 
spaudos įtaka Lietuvai. Kaip pranešime 
valdyba sako, savo spauda mes galime Lie
tuvoje gyvenantiems tautiečiams padėti, 
bet galime ir pakenkti.

Baigiant suvažiavimą — dienas, bus 
spaudos konferencija su veiksnių atstovais 
išsikalbėti įvairiais rūpimais klausimais.

KARDINOLO IR VYSKUPO 
PAREIŠKIMAS

JAV LB delegacijos paprašyti, Amerikos 
vyskupų konferencijos pirm. kard. Krol ir 
konferencijos tarptautinių reikalų pirm, 
vysk. Dougherty paskelbė pareiškimą, ku
riame smerkiamas 1940 m. Lietuvos jėga 
įjungimas į Sov. Sąjungą, katalikų bažny
čios persekiojimas, minima 17.000 peticija 
ir gegužės 18-19 d. d. jaunimo protestas 
Kaune.

DR. A. ŠEŠPLAUKIS APIE MAŽVYDO 
KATEKIZMĄ

Mainze, Vakarų Vokietijoje, leidžiama
sis Gutenberg Jahrbuch 1971 išsispausdi
no JAV gyvenančio dr. Alfonso šešplaukio 
straipsnį „Der Katechismus dės Martin 
Mazvydaš von 1547“ (Martyno Mažvydo 
1547 m. katekizmas).

Dr. A. šešplaukio darbas atmuštais ir 
atskiru atspaudu, ir tikimasi, kad pasiro
dys taip pat ir kuriame nors lietuviškame 
leidinyje.

ŠIMTAS AR KITAS

„Keleivis“ rašo, kad, pagal visus spėji
mus, New Yorke gyvena apie du tūkstan
čius lietuvių.

Tačiau koncertuose, susirinkimuose ir 
pobūviuose susirenka iki šimto ar kito.
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II PLJ KONGRESO 
ATIDARYMAS

Žvelgdamas atgal į tas prieškongresines 
dienas, gal ne vienas pagalvojo, kaip vis
kas bus, 'kokioje nuotaikoje praeis Studijų 
Dienos ir ar joms yra pakankamai pasi
ruošęs. Nežiūrint visokių abejonių, laukė
me tos dienos, kada viso pasaulio lietuviš
kasis jaunimas susiburs, kada galės susipa
žinti. spręsti problemas, pasidalyti idėjo
mis .r pagaliau paradyti sprendimus, 
kurie vienaip ar 'kitaip paveiks viso pasau
lio lietuvių bendruomenę. Juk to iš mūsų 
laukiama.

Štai ir susibūrėme 1972 m. birželio 30 
d. vienoje Conrad Hilton viešbučio salėje, 
Čikagoje. II PLJ Kongreso atidaryti.

Pradėta visų atstovaujamų kraštų vėlia
vų įnešimu. Invokaciją sukalbėjo fcun. A. 
Kezys ir kun. J. Juozupaitis. JAV lietuvių 
minėjimuose ir suvažiavimuose būna gie
damas šio krašto himnas salia mūsų Tau
tos himno. Dažniausiai himnų giedojimas 
yra vadovaujamas svečio solisto ar choro. 
Ši garbinga pareiga atiteko dainininkei 
Audronei Simonaitytei.

Pirmiausia į mus prabilo II PLJ Kongre
so pirm. Romas Sakadolskis. Atidarymo 
kalboje jis pabrėžė, kad šis Jaunimo Kon
gresas nėra kulminacija mūsų darbų. Jam 
pasibaigus prasidės didysis darbas. Kvie
tė jaunimą aktyviai dalyvauti pokalbiuose. 
Kaip Kongreso programa rodo, yra daug 
aktualių klausimų diskutuoti. Ką atstovai 
nutars — paveiks viso pasaulio lietuvišką
jį jaunimą. Jį turės uždegti Kongreso idė
jomis. Savo kalbą baigė šūkiu: Jaunimo 
darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis.

Tuoj buvo sudarytas prezidiumas ir sek
retoriatas iš kraštų atstovų. Visiems atsi
stojus pagerbti PLJK idėjininlko a. a. J. 
Bačiūno, buvo perskaitytas jo sveikinimo 
žodis, pasakytas I PLJK proga.

Kongreso atidarymo proga sveikino at
vykusieji svečiai. Ne tik savo, bet ir vijų 
lietuvių diplomatų vardu Lietuvos garbės 
konsule J. Daužvardienė linkėjo grįžti iš 
Kongreso ne tik patriotiškai sustiprėjusiais, 
bet misijonieriais, siekiančiais pilnos lais
vės Lietuvai. PLB pirm. St. Barzdukas sa
vo kalboje priminė, jog Kongresas yra visų 
lietuvių darbo vaisius ir dirbame, kiad Lie
tuva taptų žydinčiu sodu. Dr. K. Valiūnas, 
Vilko pirm., sveikindamas pasiūlė toliau 
turėti sudarytą PLJ 'komitetą, kuris siek
tų Lietuvai laisvės. Vilkas prižadėjo tokį 
žygį remti. Dalyviai turi atsiminti, kad vi
so pasaulio lietuviai laukia iš Kongreso tei
giamų sprendimų. Kongreso Finansų ko
misijos vardu dr. J. Kazickas dėkojo auko
tojams. Savo aukomis jie parodė pasitikė
jimą jaunajai kartai. Priminė, kad jauni
mas pasižymėjo partizaninėse kovose ir da
bar dar, 1972 m., jie yra liepsnojantys lais
vės žibintai. Mes 'turime tęsti tą kovą už 
laisvę. I PLJK pirm. A. Zaparackas svei
kino atvykusį jaunimą ir Kongreso rengė
jus, kartu prisimindamas Lietuvos jaunimą 
ir jo aukas.

Po visų sveikinimų, kun. A. Saulaitis
Skaitė atidarymo paskaitą — „Lietuvių jau
nimas išeivijoje — prasmės beieškant“ (ji 
'bus spausdinama „Europos Lietuvyje“).

PLB Jaunimo sekcijos atstovė Milda 
Lenkauskienė su poezijos ištraukomis pri
statė kraštų delegacijas. Kiekvieno krašto 
atstovai atsistojo ir buvo palydėti plojimu. 
Pagal sąrašus atstovų buvo 250, tačiau jų 
salėje nebuvo tiek matyti.

Atlikus visus oficialumus, aišku, reikėjo 
atšvęsti Kongreso atidarymą. Po šios iškil
mingos dalies prasidėjo susipažinimo vaka
ras. Jaunimo buvo pilni koridoriai ir salė. 
Eiuvo proga sueiti su kitų kraštų lietuvišku 
jaunimu ir pasišokti. Rytojaus diena laukė 
gausaus jaunimo susibūrimo pokalbiuose.

V. Galbuogytė

ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO 
PAREIŠKIMAS

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, parengiamuosius darbus pradė
jęs atskiruose kraštuose ir kolektyviai vyk
dęs Chieagoje, Kento universitete, Romu
vos stovykloje 'bei Toronte, į pasaulio lietu
vius kreipiasi šiuo pareiškimu:

Nuoširdžiai dėkoja visiems įgalinusiems 
Kongresą įvykdyti: visų savo institucijų 
darbuotojams, visiems rėmėjams ir auko
tojams.

Kongreso nutarimams vykdyti ir jauni
mo veiklai ryškinti bei planuoti Kongresas 
įsteigė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą, 
kuri:

1) veiks Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ribose, glaudžiai su jia bendraudama ir 
bendradarbiaudama;

2) atskiruose kraštuose bus savarankiška 
ir autonomiška pagal vietos sąlygas gei ga
limybes;

3) jungs lietuvių jaunimo organizacijas 
ir organizacijomis nepriklausantį jaunimą 
ir derins 'bendrą lietuviškąją jų veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga sa
vo pirmininku išrinko Antaną Saulaitį SJ 
ir vaidybos nariais — Nėlidą Zavickaitę iš 
Argentinos, Edmundą Andriuškevičių iš 
Urugvajaus, Emantę Mikuckytę ir Vilių 
Am'brozevičių iš Brazilijos. Jaunimo Ko
munikacijos Centras sudaromas Amerikos 
Valstybėse, ir jam vadovaus Romas Saka
dolskis.

H PLJK Prezidiumas
Torontas. 1972 Jaunimo metų liepos 16 
diena

Po Chicagos dangum
Po didžiųjų švenčių. Viskas nutilo. Sve

čiai viena greitai išnyko, kiti dar tebelan- 
ko Chicagą ir apylinkes. Ir buvo suvažiavę 
jų iš viso pasaulio, be šokėjų ir JK atstovų, 
daug pavienių šeimų iš Belgijos, Anglijos, 
Brazilijos, Kolumbijos ir kt. Miela buvo su
sitikti seniai bematytus. Iš Brazilijos buvo 
atvykusi net iš džiunglių lietuvaitė seselė, 
kuri turėjo pasikalbėjimą Lietuvių Radijo 
Forume. Ji nupasakojo, kaip ji ir kun. dr. 
Bendoraitis įsteigė ligoninę puslaukiniams 
Brazilijos gyventojams, ir prašė, kad lietu
viai padėtų ją užbaigti. Jai buvo pasiūlyta, 
kad ligoninė turėtų būti pavadinta lietuviš
ku vardu, jei lietuvių aukomis norima už
baigti.

Yra atvykusi seselė iš Prancūzijos. Ši dir
banti vienoj katalikiškoj mokykloj netoli 
Atlanto pakraščio. Prancūzijoj, kaip žino
me, nėra daug lietuvių. O jaunimas toks 
mielas! Nors kartais sunkiai taria lietuviš
kus žodžius, bet didelė meilė ir pagarba lie
tuviškumui sklido iš jų lūpų, jie didžiuoja
si esą lietuviais.

Lietuvių diena pasisekė. Liepos 9 d. nuo 
ryto lynojo, bet į vidurdienį išsprūdo iš de- 
oesų saulė, ir į Lietuvių dieną žmonės tik 
apie 2 vai. gausiau pradėjo rinktis. Reikia 
pasakyti, kad Lietuvių Televizija jau yra 
įsjpilietinusi lietuvių gyvenime, ir dėl to, 
nors ir po didelių švenčių ir gausių paren
gimų, v! stiek daugiau kaip tūkstantis sugū
žėjo į gegužinę. O joje buvo be galo links
ma — didžiulis Šniukštos orkestras, kokio 
Chicagos visuomenė nėra mačiusi, be per
stojo grojo. LTV pirm. T. Siutas pasveikino 
svečius ir kvietė lietuvius toliau palaikyti 
šią vienintelę Lietuvių Televizijos progra
mą. Čia pat Tauragės Klubas įteikė 100 
del., kiti po mažiau, o dovanų tai tikrai bū
ta brangių, net spalvota TV. Žmonės, iš
klausę trijų mergaičių iš Los Angeles dai
nelių, dar ilgai nesiskirstė į namus. Tokio 
didelio suėjimo dar šiais metais sode nebu
vo.

Parengimas davė šiek tiek pelno, bet yra 
jau ir Skolų.

Tos pačios dienos vakare Liet. TV pro
gramoj parodyta labai įvairi talentų pasiro
dymo programa, kurią pravedė Kazė Braz- 
džionytė. Ji Ir jos draugė kartu pianu bei 
vargonais išpildė meditaciją, prisimenant 
Lietuvą ir tai žūctančiiuis jaunuolius, pa
siraitę Balio Augino eilėraštį R. Kalantai, 
gedulingai aidint trimitui. F. Kasparas pa
grojo vargonais „Stoviu aš parimus“ ir 
„Kur Nemunėlis“, Ina Končiūtė ir Violeta 
Burcfeaiitė išpildė duetą pianu ir aker.'Lio
nu „Kas bus, kas bus“ ir „Kažkur yra ma
no meilė“, Penis Ncreik.s — Chapino Polo
naise, trys jaunos Los Angeles ansamblio 
narės, Vir. Irklytė, A. Reivydaitė ir R. Pa- 
vasarytė, pasigėrėtinai gerai padainavo 
„Eisim girion“ ir „Greitai greitai“. An
sambliui vadovauja Razutienė.

Šauliai ir Joninės. Jau iš seno Joninių 
šventė šaulių buvo mėgiama, Lietuvoj lau
žai pleškėdavo visuose kampeliuose.

Birželio 24 d. šauliai čia surengė Vyčių 
sode Jonines. Programos metu eilėraštį 
skaitė Alg. Budreckas, o G. Veličkos vaiz
delį „Lėk, lėk, mano sakalėli“ suvaidino K. 
Juškevičius, A. Latonienė. J. Petrauskas, J. 
Platakis ir Stanaitis, rėžis. A. Brinką.

Kitas Joninių vakaras vyko Bučio sode, 
šį rengė Vilniaus Krašto S-ga.

Didelė audra ir nelaimės. Liepos 14 d. va
kare per Chicagą ir apylinkes praūžė tary
tum uraganas. Daug nuostolių padaryta, 
žuvo trys žmonės, sutriko telefono, elekt
ros linijos, nutrūko gatvėse susisiekimas, 
nes medžiai išvirto, stadionai buvo suvers
ti.

Paskatinimas jaunimui. Lietuvių žurna
listų Sąjungos CV paskelbė konkursą jau
niems spaudos darbininkams. Jie, ne vyres
ni kaip 30 m. amžiaus, turi rašyti mūsų 
spaudai ir, surinkę tuos išspausdintus savo 
darbus, iki rugsėjo 1 d. prisiųsti kun. J. 
Vaišniui, 2345 W. 56 St. Chicago, 60636. Ill. 
Spalio 1 d. bus jiems įteiktos dovanos Chi- 
cagoje ruošiamame Vyt. Alanto pagerbime.

Bal. Brazdžionis

DR. J. K. VALIŪNAS VALST.
DEPARTAMENTE

Vliko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, ly
dimas Lietuvos Atstovo Vašingtone J. Ka- 
jecko, š. m. liepos 11d. lankėsi Valstybės 
Departamente, kur turėjo kelių valandų pa
sikalbėjimą su Doyle Martin, Baltijos vals
tybių Skyriaus viršininku. Buvo paliesti 
įvairūs, konkretūs Vlikui rūpi klausimai, 
kaip artėjanti Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija, lietuviams oku
puotoje Lietuvoje didesnių laisvių klausi
mas, santykiavimo su kraštu galimybių 
praplėtimas (ypač turint galvoje JAV pre
zidento R. N-ixono buvusią kelionę į Mask
vą bei jo iškeltą klausimą keistis idėjomis, 
žmonėmis), dar svarstyti P. ir A. Bražins
kų reikalai bei visa eilė kitų klausimų.

Pasikalbėjimas vyko labai nuoširdžioje 
dvasioje, ir visais klausimais pastebėtas po
zityvus V. Departamento supratimas. D. 
Martin dar kartą pabrėžė, kad Baltijos 
valstybių padėtis yra skirtinga su Sovietų 
Sąjungos respublikų padėtimi palyginus, 
nes Lietuva turėjo savo nepriklausomą 
valstybę, kuri buvo jėga inkorporuota. 
JAV-bės Lietuvos įjungimo j Sovietų Są
jungą nepripažino ir nepripažins.

Vėliau dr. J. K. Valiūnas turėjo išsamų 
pasikalbėjimą su Lietuvos Atstovu Vašing
tone Juozu Kajecku. Ta proga Kajecką as
meniškai pasveikino jo 75 m. amžiaus pro
ga. (ELTA)

Lietuvių Fondų neracionalaus naudojimo 
ir jų mažėjimo faktas yra jau vieša paslap
tis. Apie tai lyg susitarę (greičiausiai tam 
tikrų institucijų remiami ir talkinami) jau 
rašė kai kurie JAV ir Prancūzijos dienraš
čiai. Labai jau keistos interpretacijos iš 
mūsų kai kurių atstovų susilaukia ir ap
skritai kai kurie politiniai pareiškimai, tu
rį ryšio su laisvės byla bei pačiais svar
biausiais lietuviškosios diplomatijos reika
lais.

Palikti šią labai svarbią sritį ir toliau 
„niekeno žemėje“ būtų mažiausia nesusi
pratimas. Kėlimas šių problemų viešumon 
tebūna paliktas pačiam paskutiniam even
tualumui. VLIKo-Pasiuntinių konferencija 
tebūna tas gremijumas, kur šios problemos 
tebūna sprendžiamos. Jų jautrumas nelei
džia nei jas vardinti, nei gvildenti net ir 
šiame garbingame forume. (Nėra ir šio pra
nešimo tikslas tai daryti). Tačiau esamos 
padėties tolesnė tolerancija būtų nusikalti
mas prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tau
tą.

B. Mano giliu įsitikinimu, VLIKas turėtų 
imtis visų galimų priemonių ir panaudoti 
savo didį autoritetą padėti išspręsti visai 
eilei problemų, kurios trukdo Lietuvos lais
vinimo darbo atskirus aspektus. Trukdanti 
rivalizacija dėl lėšų, dėl reprezentavimo 
teisės, dėl darbų pasidalijimo yra nesvei
kas ir nepageidaujamas reiškinys. VLIKas 
galėtų ir turėtų tarti savo svarų žodį socia
linės, politinės, visuomeninės struktūros 
skaldymo klausimu. Emigracinei pulveriza- 
cdjai sustabdyti negailėtina jokių pastangų.

C. VLIKui būtina pasitikrinti lėšų mini
mumą savo darbui finansuoti ir atskiriems 
ne jo paties vykdomiems darbams remti. 
Įprastoms priemonėms nesant pakankamai 
prasmingoms ir vaisingoms, gal iš tikrųjų 
pusmilijonio fondo sukūrimas sudarytų 
bent žmonišką kasmetinį finansinį pagrin
dą.

D. VLIKo išlaikomos radijo programos 
yra aiškiai prasmingos ir veiksmingos pa
vergtuosiuose lietuviuose. Į jas todėl kreip
tinas dar didesnis dėmesys. Jų valandos 
daugintinos, programos gerintinos. Dar 
daugiau. VLIKas turėtų išnaudoti ir kitas 
informacijos priemones pavergtajai tautai 
informuoti ir jos kiek galint bendresnei an
tikomunistinei nuotaikai formuoti.

Aktyvaus pasipriešinimo apraiškos pa
vergtoje Tėvynėje verčia daryti kai kurias

LIETUVOJE
GERK, BROLELI, AR NEGERK?

Liepos 11 d. „Tiesoje“ K. Viržintas rašo:
„Partijos ir vyriausybės priemonės prieš 

piktnaudžiavimą alkoholiu visur susilaukė 
pritarimo. Tačiau pastarosiomis dienomis 
Birštono kurorte teko įsitikinti, kad kai ku
rie profsąjungų komitetai neatsakingai 
Skirsto žmonėms atilsines į sanatorijas. 
Kartais jas gauna girtuokliai, kurie, at
vykę į sanatoriją, neduoda ramybės ki
tiems. Nederamai „Spalio“ sanatorijoje el
gėsi P. Kaspardus iš Kaišiadorių rajono Ja- 
nušonių 'apylinkės. Jis, nuolat būdamas ne
blaivus, pažeid.nėjo nustatytą tvarką. Ir 
labai teisingai pasielgė sanatorijos vyriau
siasis gydytojas, anksčiau laiko išprašyda
mas jį iš sanatorijos ir apie tai pranešda
mas darbovietei, medicinos įstaigai, išda
vusiai nedarbingumo lapelį, šeimai. Iš 
„Tulpės“ sanatorijos už girtuokliavimą taip 
pat anksčiau laiko 'buvo išprašyti A. Va- 
siankinas ir D. Kuzminas“.

Vytautas Kazėnas ten pat rašo:
„Birželio 14-16 dienomis Švenčionių ra

jone, prie Luknos gyvenvietės, vyko šio ir 
Utenos rajonų moksleivių turistų sąskry
dis. Keli šimtai kaimyninių rajonų moks
leivių ir mokytojų bandė jėgas turistinėse 
rungtynėse, meno saviveikloje. Deja, gerą 
nuotaiką sudrumstė Švenčionių rajono pre
kybininkai.

„Pirmą sąskrydžio dieną mokiniai ilgai 
laukė bufeto, kuris pasirodė tik vakarop. 
Jame mirguliavo degtinės ir „Kovo“ alaus 
buteliai. Tiesa, mokiniams buvo parduotas 
vienas kitas 'butelis limonado, šiek tiek sal
dainių. Eet jų greit neliko. Tuomet prekyba 
prasidėjo degtine ir alumi. Kai kurie gru
pių vadovai ir teisėjai skubėjo apsirūpinti 
degtine, o mokiniai pirko alų. Jį gėrė ne iš 
malonumo, o todėl, kad neturėjo kuo mal
šinti troškulio“.

LENKAI RODO SAVO TECHNIKĄ

Vilniaus Vingio parke atidaryta Lenkijos 
technikos paroda — žemės ūkio mašinos, 
chemijos, maisto, medžio apdirbimo, staty
binių medžiagų ir kitų pramonės šakų įmo
nėms skirtų įrengimų kompleksai.

SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS

Po Lietuvą pradėjusios kelionę šešios 
aukštųjų mokyklų koncertinės agitbriga- 
dos.

Jos, pasirodo, koncertuoja ten, kur įsi
kūrė studentų stovyklos.

Specialią koncertinę programą paruošu- 
sios dvi valstybinės konservatorijos briga
dos. Jos su daina ir šokiu koncertuos Molė
tuose, Radviliškyje, Rokiškyje, Lazdijuose. 
Universiteto muzikantai linksmins Biržų ir 
Zarasų rajonus.

Kauno Medicinos instituto ir Lietuvos 
Žemės ūkio akademijos ansambliai lanky
sią Vilkaviškio, Prienų, Varėnos, Šilutės ra
jonų kolūkius ir tarybinius ūkius.

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
išvadas ir tose mūsų veiklos srityse, kurios 
yra šalia tiesioginio laisvinimo darbo ir po
litinės veiklos. Tiesiogine tad prasme šios 
sritys būtų šalia VLIKo rūpesčių, ypač Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei esant sufor
muotai. Tačiau kaip nebuvo už VLIKo kom
petencijos ribų PLB kurti, taip ir šiandien 
nėra už jo ribų tarti autoritetingą žodį ir 
tais klausimais, kurie jo pavesti kitiems.

A. Būtų ypač 'prasminga, kad VLIKas 
ateityje imtųsi pastangų (gal kartu su 
PLB) įtaigoti jaunimo auklėtojus, organi
zacijas, laikraščius, pagaliau pačius tėvus 
kreipti daug daugiau dėmesio į jaunimo 
idėjinį švietimą ir auklėjimą. Tai sakau 
matydamas tiek jaunime, tiek jo auklėto
juose aiškias nuokrypas į pragmatistinį ir 
materialistinį pasaulėvaizdį. Pirmieji yra 
gožte užgožti čia vyraujančios gyvenimo- 
žiūros, pastarieji gi, pataikaudami jauni
mui, tai filosofijai neoponuoja. Kudirkos 
heroizmo akivaizdoje idėjinis mūsų jauni
mo kvalitetas turėtų būti kreipiamas tik į 
idealistinį kelią.

B. Noriu čia vėl pakartoti savo anksty
vesnį siūlymą. VLIKas turėtų pasirūpinti 
sukūrimu institucijos, kuri pagrindiniu už
daviniu pasiimtai demokratinės akcijos ir 
antikomunistinės veiklos sritį. Komunisti
nis analfabetizmas yra skaudžiai primity
vus, o jaunime tragiškai akivaizdus. Bet
gi komunizmas, net nežiūrint mūsų tėvynės 
okupacijos, ir toliau yra pati didžioji grės
mė krikščioniškajai Vakarų civilizacijai. 
Jis buvo, yra ir bus, kol gyvuos, didysis ir 
baisusis šių laikų vėžys, ėdąs ir religiją, Ir 
vakarietišką kultūrą, ir tautas, ir žmogų. 
Kovoti prieš komunizmą reiškia kovoti ne 
tik už Lietuvos laisvę ir brolių teises, bet 
ir už patį žmogiškumą, už žmogaus sielą.

Konsekventiškai mes turime sąmoningai

ugdyti savyje ir savo ypač jaunojoje ap
linkoje demokratijos vertybes. Demokrati
ja nėra dovana. Jos reikia užsitarnauti, ją 
reikia gerbti, ugdyti, jai tarnauti, Nepuo- 
selėjamia ir negyvenama ji nyksta, vysta 
ir žūna. Gyvenant Amerikoje, susidaro ap
gaulingo saugumo jausmas. Rodos, kitokia 
valdymosi forma net neįmanoma. Tačiau 
tik nedidelė dalis žmonijos geba gyventi 
demokratijos rėmuose. Iš kitos pusės net 
JAV jai jau pradeda grėsti pavojus.

8. Atsakymas kovojančiai tautai
Iš tikrųjų Kudirkos tragiškoji odisėja, jo 

tyro ir drąsaus patriotizmo demonstracija 
bei kitų mūsų tautiečių aktyvus pasiprieši
nimas nėra tik bevardės demonstracijos 
mūsajai retorikai praturtinti. Šių brolių žy
giai ir kančios yra visų pirmiausia jų giliai 
asmeniška auka savo žmoniškumui ir lie
tuviškumui liudyti bei tautiniam nusista
tymui pareikšti. Tuo pačiu jie sukonkreti
no laisvės kovą ir ją suasmenino. Išeivijai, 
kuri laisvinimo akciją pamažėli suakademi- 
no, 'bolševikų smūgiai į Kudirkos galvą ir 
kun. Zdebskio veidą grąžino kovos realybę 
ir konkretybę. Iš tikrųjų šioje asmeninėje 
brolių aukoje dr jų politiniuose .aktuose 
kaip tik ir glūdi šio pasipriešinimo reikš
mė. Ši jų auka ir kova bus tik tuomet 
reikšminga išeivijai, kai ją išeivija prisiims 
kaip išskaistinančią ir atnaujinančią ver
tybę. Tik šitą prasmę turi ir čia pateikti pa
siūlymai mūsų darbui modifikuoti. Kai 
pati tauta žiauriausioje vergijoje rodo to
kį išskirtinį prisirišimą prie laisvės ir ne
priklausomybės, kaip kitaip mes galime ; 
jos pasipriešinimą atliepti, jei ne atvira 
mintim, aktyvesne veikla ir didesniu as
meniniu pasiaukojimu tiems patiems sie
kiams?

Tačiau galutinėje išvadoje tautos pasi
priešinimas okupantui yra reikšmingiau
sias visų pirmiausia pats savyje. Tarptauti- 

I niai santykiai, didžiųjų valstybių politika, 
išeivijos darbas yra didelės svarbos fakto
riai tautos kovoje už laisvę. Tik pats svar
biausias visuomet buvo, yra ir bus pačios 
tautos nusistatymas. Tol, kol tas nusista
tymas gimdys tokį pasipriešinimą, tol tau
ta bus gyva, tol bus gyvas ir valstybingumo 
gemalas. Dabartinis lietuvių tautos pasi
priešinimas yra tokios gyvybės pats ryš
kiausias ženklas ir tautos nemirtingumo 
laidas.

UNIVERSITETĄ BAIGUSIEJI 
LITUANISTAI

Vilniaus universiteto lietuvių literatūros 
katedros vedėjas doc. V. Areška „Litera
tūroje ir mene“ rašo, 'kad tame universite
te neseniai buvo išduoti diplomai 71 litua
nistui. Iš jų 37 parašę diplominius darbus 
iš literatūros.

Daugelis diplomantų temas savo dar
bams buvo pasirinkę iš dabartinės litera
tūros.

RUSŲ KALBA

Maskvos leidykla „Molodaja gvardija“ 
išleido rusų kalba J. Požėros apysaką „Ma
no teismas“.

Leningrado leidykla „Muzika“ išleido Z. 
Slaviūno knygą „Sutartinės“.

UTENOS MĖSOS KOMBINATAS
Utenoje pradėtas statyti mėsos kombi

natas, kuris per pamainą pagaminsiąs 120 
tonų mėsos ir būsiąs pats stambiausias Lie
tuvoje.

UŽLEISKITE VIETĄ MOTINAI!

V. Miniotas „Tiesoje“ rašo:
„Į autobusą Klaipėdoje įlipa moteris, ve

dina (berniuku. Dar nenusipirkusi bilieto, 
rikteli:

„— Užleiskite vietą motinai su vaiku.
„Atsistoja augęs vyriškis. Motina pasiso

dina ant kelių savo kokių devynerių metų 
sūnų ir pirmai pasitaikiusiai moteriai aiš
kina:

„Žinote, mieloji, atvažiavau į Palangą. 
Arvydėlį atidaviau į Girulių pionierių sto
vyklą. Vargšelis skundžiasi: reikia anksti 
keltis, pačiam kloti lovą, pačiam praustas. 
Net su šluota liepia darbuotis. Tik pama
nykit, grikių košę turi valgyti. Atsiėmiau. 
Dar badu numarins, dar susargdins vaike
lį! Ir kaip gali tie žmonės leisti vaikus į 
pionierių stovyklą?“

8 NUSKENDO
„Tiesa“ rašo, kad liepos 17 d. Lietuvoje 

nuskendo net 8 žmonės, trys paaugliai ir 
penki jaunuoliai.

Penkios tų nelaimių įvyko kaimų tvenki
niuose.

BUSIMASIS KAIŠIADORIŲ 
PAUKŠTYNAS

Kaišiadoryse statomas didžiulis vištų fa
brikas.

Šių metų pabaigoje jau būsią jame įkur
dinta šimtas tūkstančių vištų. Kitas šimtas 
tūkstančių bus apgyvendinta paukštidėse 
dar po -metų.

Baigta statyti būsią 1974 m., ir tada jau 
tame vištų fabrike kasmet būsią gaunama 
45 milijonai kiaušinių.

NACIONALISTINIAI NERAMUMAI
KALTI

Michael Simmons liepos 19 d. „The Fi
nancial Times“ rašo, kad dėl Latvijos vi
daus reikalų minlsterio Sei atleidimo bū
siąs kaltas didėjąs Maskvos susirūpinimas 
nacionalizmo stiprėjimu respublikose.

Latvija, kaip ir kaimyninės Lietuva ir 
Estija, turinti daug nacionalistiškai nusi
teikusių, nepatenkintų Maskvos pastango
mis „susovietinti“ jų respublikas. Maskvo
je gautomis neoficialiomis, bet patikimo
mis žiniomis, Lietuvoje mirtinai susidegi
no trys asmenys dėl politinių priežasčių.

Dar viena didelė tautinio nepasitenkini
mo sritis — Ukraina, kurioje nuo šių metų 
pradžios buvo įvykdyta areštų daugiau ne
gu bet kada po 1953 m. Kaip tilk dabar 
vienoje byloje trys ukrainiečiai nuteisti 
darbo stovyklos bausmėmis, tarp jų vienas 
70 m. amžiaus senis.

SUNKUS SIMO KUDIRKOS GYVENIMAS
„Nepriklausoma Lietuva“ rašo:
„Apie Simo Kudirkos likimą dabar vie

šintieji Kanados ir Amerikos turistai gau
na šiek tiek žinių. Informuoti asmenys pa
sakoja, kad Simas Kudirka yra priverstas 
labai sunkiai dirbti. Ir dirba jis nepapras
tai daug valandų kasdien. Jo maistas visai 
menkas. Jis gauna 10 gramų cukraus, 170 
augalinio aliejaus. Jam paskirtos nepapras
tai aukštos darbo normos. Jis turi išnešio
ti dvi tonas cemento (kibirais, o taip pat 
vežimėliu jis vežioja statybai smėlį. Da
bartinėje padėtyje jo sveikata nuolatos 
nyksta. Jį kankina ne tik sunkus darbas, 
bet ir visai nepakankamas ma’stas.

„Jo giminės patys gyvena vargingai, tad 
nepajėgia Simui suteikti kiek daugiau pa
galbos. Iki šio laiko Simas nenusimena ir 
laikosi tvirtai. Bet nėra jėgų, kurios jam 
pagelbėtų. Jo artimieji numato, kad vienas 
išgelbėjimas būtų, jeigu jam bausmė būtų 
nors 'kiek sutrumpinta. Blogiausia, kad Si
mui Kudirkai siuntinių persiuntimas yra 
smarkiai suvaržytas. Simo savijauta nega
ili būti rami ne t'k dėl jo paties apgailėti
nos padėties, bet ir dėl jo vaikučių likimo, 
o vaikučiai liko našlaičiais“.

KIEK KALBŲ PASAKYTA?

JAV Kongrese apie Lietuvą (birželio su
kaktis. š. m. gegužės-biržeVo mėn. įvykiai) 
bei Baltijos valstybes nuo š. m. birželio 5 
ligi birželio 30 d. įskaitytinai pasisakė 8 
senatoriai ir 26 Atst. Rūmų nariai. (E)

3



EUROPOS LIETUVIS

1

Nr. 31 (1221)

Europos Lietuvių Kronikų
KADA NEBUS LAIKRAŠČIO?

Dėl atostogų „Europos Lietuvis“ neišeis 
už rugpiūčio 20-26 dienų savaitę.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3,00 svarus 
B. Kuras, 2,40 sv. P. Kybartas. 5 dol. A. 
šešplaukis, 1,00 sv. K. Tamošiūnas, po 0,90 
sv. J. Kuiliukas, B. Gailiūnas ir L. Čiudiš- 
kis, 0,65 sv. M. Mozūras, 0,60 sv. P. Mila
šius, 0,50 sv. A. Gaidelis, po 0,40 sv. P. 
Lechavičius, E. Silnickienė ir K. Skudutis, 
0,25 sv. J. LiObė.

NAUJI PRENUMERATORIAI
„Europos -Lietuvį“ užsisakė J. Subačius 

(Britanija) ir Alf. Pauris (Vokietija).

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Po 2 sv. — P. Masiulionis ir P. S.; vieną 

svarą — L. C.
Tautos Fondo Atstovybė

IŠ SIMO KUDIRKOS STOVYKLOS
„Europos Lietuvio“ redakcija gavo laiš- 

ką-sveikinimą iš Anglijos rajono skautų 
stovyklos su sveikinimais ir linkėjimais vi
siems, pasirašytą viso būrio stovyklautojų.

Stovykla pavadinta Simo Kudirkos var
du.

LONDONAS
BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“ 

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

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

I 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.

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

DBLS Gloucester)o 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

LATVIS FLAMENCO GITARISTAS 
ANDRĖ EL I.ETON

vykdo pirmąjį savo turą Anglijoje. Pasi
klausykite šio vienintelio tokios rūšies me
nininko puikiai flamenco atliekamų retų 
šokių.

Rugpiūčio 11 d., penktadienį, 7.30 va(l„ 
jis koncertuos Corbyje, Festival Hall, Wil
low Room; rugpiūčio 12 d., šeštadienį, 7.30 
vai., Bradforde, Latvių Klube, 5 Clifton Vil
ias; rugpiūčio 14 d„ pirmadienį, 7.30 vai., 
Londone, Commonwealth Instituto Teatre, 
Kensington High St.

Manchesteris
VISI I KONCERTĄ v *

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

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

rengia

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

GRANDINĖLĖ
Mieli tautiečiai, ,,GRANDINĖLĖ“ šiame krašte duos tik du koncertus: 
Londone ir Manchesteryje. Nepraleiskime šiosprogos jų koncerto nepa
matę, nes, gal būt, kitos progos neturėsime. Manchesterio 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

NOTTINQHAMAS
EKSPRESAS I KONCERTĄ

Jeigu „Grandinėlė“ iš JAV, Clevelando. 
suranda laiko ir -malonumo pasirodyti Ang
lijos lietuviams su koncertu ir net pasiekti 
Manchesterj, tai kodėl mums jų nepagerbti 
— nenuvažiuoti išklausyti jos koncerto?

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

ną, iš Skills Car Park, Vollaton 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

MALDA IR „GRANDINĖLĖ“
Rugpiūčio 6 d. liet, pamaldos Židinyje 

bus 11 vai., kad būtų lengviau suspėti į 
ekskursiją „Grandinėlės“ koncertan, Man
chester®. Tačiau pažymėtina, kad ekskur
sinis autobusas, kaip -sako rengėjai, išvyks 
tik po 12.30 vai. Taigi visi visur suspėsime.

SU JAUNIMU
Šiais lietuviškajam jaunimui skirtais me

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

Liet. Jaunimo Židinys

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 neatidėliodamii užsiregistruoti.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 15 d. Manchestery Cheetham 
Town Hall L. V. S. „Ramovės“ Man
chesterio skyrius surengė Dariaus ir Girė
no minėjimą, į kurį -atsilankė apie 150 žmo
nių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė skyriaus 
pirm. K. Murauskas. Ta proga jis pasvei
kino visus susirinkusius ir paaiškino šio 

minėjimo prasmę. Neatvykus J. Alkiui, ku
ris turėjo skaityti paskaitą, jo vietoje kal
bėti pakvietė D. Banaitį, o į garbės prezi
diumą Eccles miesto tarybos narį Mr. F. 
Leigh.

D. Banaitis iškėlė lakūnų atliktojo skri
dimo per Atlantą Lietuvai svarbą. Skridi
mas išgarsino Lietuvos vardą po visą pa
saulį. Su tuo įvykiu gretindamas priminė 
ir mūsų naujuosius didvyrius Lietuvoje, 
kurie visokiomis įmanomomis priemonė
mis garsina Lietuvos vardą pasaulyje bei 
reikalauja Lietuvai laisvės ir teisių. Pa
našūs didvyriai yra susideginęs R. Kalan
ta, S. Kudirka ir kiti. Dar angliškai sveiki
no ramovėmis ir kalbėjo Mr. F. Leigh.

Meninėje dalyje ramovėnų kvintetas — 
A. Jakimavičius, K. Murauskas, A. Pod- 
voiskis, V. Rudys ir V. Kupstys — padai
navo Gliori gliori, Vėliavos iškeltos plakas, 
Vyrai prie jūros ir Ramovėnų maršą. Pro
gai pritaikytus eilėraščius deklamavo jau
nasis Jenulevičius ir V. Motūza. „Živilės“ 
d-vės skautės padainavo Leiskit į tėvynę, 
Pasėjau linelius, Oi, Lietuva motinėle ir 
dvi skautiškas dainas. Minėjimo oficialioji 
dalis baigta Lietuvos himnu.

Šokiams grojo jaunųjų ukrainiečių kape
la. Buvo loterija. Stalui užkandžius paruo
šė J. Navakienė, o publikai užkandžiais ir 
kava rūpinosi „Rūtos“ ratelio narės. Vei
kė turtingas ir turiningas baras.

Apskritai paėmus, šis minėjimas buvo 
gera proga susitikti tautiečiui su tautiečiu, 
išgerti, padainuoti, pašokti, ką atsilankiu
sieji ir darė. Po tokių momentų atsigauna 
širdis, jausmai, atgyja jėgos darbui ir kū
rybai.

Visų pastebėta, kad šioje salėje rengiant 
minėjimus žmonių susirenka daug daugiau 
negu klube. Visokių minėjimų rengėjai šį 
faktą turėtų įsidėmėti.

A. Podvoiskis

LIET. SODYBA
PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE

Rugpiūčio mėnesio sekmadieni ais Lietu
vių Sodyboje bus pamaldos 5 vai. popiet.

VOKIETIJA
Stuttgarte-Bad Cannstatte birželio 4 d. 

Lietuvos kankinių paminėjimas. Pamaldas 
šia intencija atšventė kartu su būriu tau
tiečių kun. K. Senkus. Salėje įžanginį žodį 
tarė Z. Glemžienė, Stuttgarto Apylinkės 
pirmininkė. Šiai progai pritaikytą gražią 
kalbą saike V. Bernotas, Memminigeno Apy
linkės pirmininkas. Eilėraštį „Broliams 
kankiniams“ skaitė Alfr. Lucas, abiturien
tas. Studentė Sibilė Lencaitė skaitė — iš 
„Neue Bildpost“ — apie įvykius Kaune. Da
lyviai visi kartu sugiedojo tarpuose porą 
tautinių giesmių ir užbaigai Lietuvos him
ną. Gyvai dalytasi įspūdžiais apie naujau
sius įvykius.

ŠOKO LIETUVOS VOKIEČIAMS

Birželio 3 d. Lietuvos vokiečių sąjungos 
Rheinland Pfalzo skyrius atšventė savo or
ganizacijos 15-ąsias metines. Minėjimas 
įvyko Kaiiserslauteme, Neue Eintracht ma
žojoje salėje. Jį atidarė šventės organiza
torė skyriaus pirmininkė Maria Schweiger- 
Blumaitė, baigusi „Aušros“ mergaičių gim
naziją Kaune. Sveikinimo žodį tarė visos 
sąjungos pirmininkas Doering, atvykęs iš 
Hannoverio. Paskaitą skaitė dr. Mauru- 
schat, gyvenąs Weilerbarche, netoli Kai- 
serslauterno. Jis kalbėjo apie vokiečių san
tykius su lietuviais istorijos bėgyje, ypač 
išryškindamas 1941 metų repatriacijos ap
linkybes.

Meninėje dalyje Loreta Subačiūtė lietu
viškai padeklamavo Putino - Mykolaičio 
„Montuos voco“, Ralph Gass pagrojo melo
dikos instrumentu, o mokyt. E. Pauliuko- 
nytės vadovaujama ir jos pačios akordeonu 
palydima Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė pasisveikinimo šokį Ketvirtai
nį, mergaičių darbo šokį Linelį ir džaugs- 
mo šokį Gyvatarą. šokius lietuviškai ir vo
kiškai pranešinėjo Kr. Žutautaitė. Po to se
kė loterija ir linksmoji dalis su bendrais 
šokiais.

Vokietijos LB Valdybai minėjime atsto
vavo jos vicepirmininkas kun. Br. Liubi- 
nas.

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.

JEIGU...
Minint Kauno įvykius, birželio 14 d. „Vil

nies“ bendradarbis J. Žaliukas, be kita ko, 
rašė:

„Jeigu būtų buvę rimtos riaušės, kaip 
rašo nacionalistai, -— radijas ir vietos spau
da apie tai nebūtų komentavusi. O dabar 
apie tai rašė ne tik vietinė „Kauno tiesa“, 
bet ir centriniai laikraščiai, kaip Vilniaus 
„Tiesa“ ir kiti. Apie viską plačiai buvo in
formuota visa Lietuva“.

„Keleivis“ ryšium su tokiu pasisakymu 
rašo:

„Vadinasi, „Vilnis“, liežuviui paslydus, 
išsitaria, kad Sovietijoje dideli įvykiai ir 
spaudos nuslepiami... Žinoma, tai tikra tie
sa. kurią mes seniai pastebėjome. Bet Kau
no riaušės, matyti, buvo jau žymiai per di
delės ir per rimtos, tad jų nebegalima bu
vo nutylėti ir nuslėpti. Juk net iš Maskvos 
pareigūnai atvyko jų aiškintis. Taigi spau
da ir radijas buvo priversti ką nors apie 
tai kalbėti...

„Pažiūrėsime, ar pavyks nutylėti žinią 
apie antrojo jaunuolio susideginimą“.

Be kita ko, „Keleivis“ tame pat straips
nyje rašo:

„Kaip jau sovietuose įprasta, susidegi
nęs Romas Kalanta spaudoje apšauktas psi
chiniu ligoniu, o demonstrantai — chuliga
nais. Vakarų spauda, plačiai apie tuos įvy
kius rašiusi, iš tokio sovietų aiškinimo gar
siai juokiasi, primindama, kad ten visi, ku
rie tik protestuoja prieš diktatūrinį reži
mą. laikomi chuliganais ir psichiniais ligo
niais. Toks komunistų aiškinimas čia jau 
nieko neįtikina“.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
NUTARIMAI

bendradarbiavimas; bendradarbiavimas 
žmogaus aplinkai pagerinti ir taip pat lais
vam žmonių judėjimui;

— 'bendradarbiavimas kultūros srityje.
Kongresas pabrėžia, kad Europos Saugu

mo konferencijoje turi dalyvauti valstybės, 
priklausančios Atlanto paktui, Varšuvos 
paktui, ir taip pat neutralios bei neužsian
gažavusios Europos valstybės.

Minėtiems tikslams siekti galėtų būti 
įsteigtos studijų grupės įvairiems klausi
mams nagrinėti. Saugumui ir bendradar
biavimui skatinti turėtų būti įsteigta Euro
poje nuolatinė institucija, kuri veiktų JTO 
rėmuose.

Ilgalaikis derybų Europoje tikslas turė
tų būti: sudaryti galimybes visos Europos 
bendradarbiavimui, kuris būtų pagrįstas 
visų Europos valstybių lygybės ir suvere
ninių teisių gerbimu.

Kongresas pasmerkė terorizmą, kurio 
priemonėmis pastaruoju laiku naudojasi 
dešiniojo ir kairiojo sparno teroristinės 
grupės visame pasaulyje.

Viena iš didžiausiųjų problemų, svarsto
mų beveik kiekviename S. I. kongrese, yra 
pagalba atsilikusiems kraštams. Kad ji yra 
viena iš sunkiausių problemų, rodo kon
greso rezoliucija, kuri yra ilgiausia.

Pramonės augimas ir aplinkos apsauga 
yra naujausia problema, ir ją Soc. Interna
cionalas ėmėsi svarstyti pirmą kartą. Ji ki
lo pasaulyje dėl gyventojų daugėjimo, kai 
kuriems esminiams gamtos ištekliams išsi
baigus ir tuo pat laiku vandenį, dirvožemį 
ir orą vis labiau užteršiant. Kongreso pri
imtoji rezoliucija tuo klausimu siūlo kraš
tų vyriausybėms ir socialistų partijoms:

— paruošti tarptautines normas ir griež
tus potvarkius, siekiant mažinti aplinkos 
užteršimą, ir įgyvendinti ekonomines prie
mones, kurios užtikrintų tam tikslui lėšas;

—' skleisti reikalingą informaciją, kuri 
prisidėtų prie pasaulio gyventojų skaičiaus 
stabilizavimo;

— siekti, kad demokratinė kontrolė 
apimtų visas mokslo bei technologijos or
ganizacijas;

— įgyvendinti demokratinę kontrolę 
stambesnę pramonę plečiant;

— imtis priemonių, kad būtų pasiektas 
galimai lygus turto ir pajamų paskirsty
mas bendruomenėje.

■Organizaciniu klausimu priimtoje rezo
liucijoje siūloma Soc. Internacionalo Biu
rui sudaryti komisiją, kuri vienerių metų 
laikotarpyje paruoštų S. I. Statuto projek
tą.

Kongresas taip pat priėmė pranešėjo pa
ruoštą rezoliuciją dėl moterų dalyvavimo 
politinėje veikloje. Dėl šios pastarosios pri
ėmimo balsuojant susilaikė Vokietijos So
cialdemokratų Partija.

Socialistų Internacionalo pirmininku bu
vo perrinktas Bruno Pittermann — aust
ras. Vicepirmininkais išrinkti: Willy 
Brandt (Vokietija), Trygve Bratteli (Nor
vegija), Sicco Mansholt (Olandija), Goldą 
Meir (Izraelis), Francois Mitterrand 
(Prancūzija), Pietro Nenni ir Giuseppe Sa- 
ragat (Italija) ir Harold Wilson (D. Brita
nija).

Socialistų Internacionalo Biuras padidin
tas iš 12 iki 18 narių. Jame dalyvaus šių 
valstybių socialistų partijos: Australija, 
Austrija, Belgija, Kanada, Čilė, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, D. Brita
nija, Izraelis, Italija (dvi partijos — Socia
listų ir Socialdemokratų), Japonija (dvi 
partijos — Socialistų ir Socialdemokratų), 
Malta, Olandija, Norvegija, Singapūras ir 
Š vedi j a.

Rytų ir Vidurinės Europos egzilinės so
cialistų partijos, jų tarpe ir Lietuvos, kon
grese dalyvavo ligšiolinėmis teisėmis, ir jų 
vardu kongrese kalbėjo Bruno Kalninš 
(Latvija), Vilem Bernard (Čekoslovakija) 
ir Anna Kethly (Vengrija). J. V.

TAIP BUVO LAIDOJAMAS KALANTA
„Laisvoji Lietuva“ gavusi žinių iš Lie

tuvos apie Romą Kalantą. Ji rašo:
„Laidojant iš Vilijampolės Kalantą, kai 

eisena atėjo iki Centrinio Pašto rūmų, mi
licininkai pamatė, kad ant pašto stogo ple
vėsuoja Lietuvos vėliava. Įsakė vienam mi
licininkui užlipti ant stogo ir nuimti vėlia
vą, bet šis užlipęs be vėliavos nukrito į 
gatvę ir užsimušė. Tuomet prasidėjo muš
tynės žmonių su milicija. Kalantą su kars
tu Iš žmonių atėmė, milicininkai kūną su
kapojo ir susimetę į dėžę kažkur nuvežę. 
Taigi Kalanta nebuvo lietuvių palaidotas.

Tos žinios, kaip „Laisvoji Lietuva“ ra
šo. gautos iš Lietuvos atvykusio tautiečio. 
Taip pat rašoma, kad ir Panevėžyje buvu
sios demonstracijos.

R. KALANTOS PALAIKAI PASLĖPTI
„Naujienų“ 'bendradarbis susirinko žinių 

iš grįžusių turistų apie Kauno įvykius.
Nuo saugumo dalinių žuvę 6 asemenys.
Jaunimo neapykanta rusams esanti tokia 

didelė, kad ji viešai pasireiškianti kasdie
niniame gyvenime. Net partijos nariai atvi
rai 'kalbą apie rusų okupaciją ir rusinimą.

Ant R. Kalantos kapo žmonės prineša 
gėlių. Sakoma, kad po kelių savaičių jo pa
laikai vis dėlto buvo iškasti ir kažkur pa
slėpti. Tačiau ir tai nieko nepakeitė: žmo
nės ir toliau lanko tą kapo vietą ir neša gė
les.

O. ŠIMAITĖS DIENORAŠČIAI KENTO 
UNIVERSITETE

Didvyrės Onos Šimaitės 1953-70 m. die
noraščiai, kaip rašo „Tėviškės Žiburiai“, 
pateko Kento universitetan iš Prancūzijos, 
kur ji paskutiniu laiku įgyveno.

Jos dienoraščius sudaro 29 sąsiuviniai. 
Nemaža užrašų dienoraščiuose skiriama su
sitikimams su žydų vaikais, kuriuos ji iš
gelbėjo iš Vilniaus geto vokiečių okupaci
jos metais.

r A S A UL YJE
— Birželio mėn. Britanijoje bedarbių 

skaičius padidėjo 34.105 (iš viso mėnesio 
pabaigoje buvo 868.196).

— Pirmą kartą rodant Londone naują 
filmą „Young Churchill“ (jaunas Churchil- 
lis), jo pasižiūrėti buvo atėję 30 Churchil- 
lių, įskaitant Winstono našlę baronienę 
na torių Robertą Kennedį nužudžiusio Sir- 
Spencer-Chuirchill.

— JAV policija turėjo saugoti namus se- 
hano Sirhano, kuriuose gyvena jo motina, 
nes kiti du jos sūnūs buvę užpuolę ją ir 
grasinę sudeginti tuos namus (jiems niekas 
neduoda darbo).

— Britanijoje per birželio mėn. išduoti 
{leidimai važinėti arti 213.000 naujų auto- 
> mobilių (pernai per birželio mėn. 144.000).

— Vakarų Berlynas už apie 4 mil. sva
rų atpirko iš Rytų Vokietijos Berlyne prie 
Potsdamo 'aikštės 21 akrą žemės, reikalin
gos keliui pravesti.

— Ugandos prez. Aminas paskelbė vie
šumai, kad areštuota visa eilė aukštų po
licijos valdininkų, pakaltintų, 'kad dalyva
vo ginkluotuose apiplėšimuose.

— Rumunijos prezidento ir komunistų 
partijos vado Ceausescu žmona Elena Ceau
sescu išrinkta nuolatiniu nariu į partijos 
centro komitetą.

— Liepos 21 d. rytą pietinėje Ispanijoje, 
netoli Jerez de la Fiontera, iš Madrido 
ėjęs greitasis traukinys susidūrė su vieti
niu, 76 žuvo, 103 sužeisti.

— Iš Sydnejaus į Canberrą, Australijos 
sostinę, suvažiavo čiabuvių papildymai, kai 
policija išardė jų pasistatytąją palapinę — 
„ambasadą“, o kol buvo ardoma ta „atsto
vybė“, muštynėse sužeisti 7 policininkai ir 
2 demonstrantai.

— New Yorke per savaitę iki liepos 21 d. 
penktadienio nužudyti 58 žmonės.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 stovyklos už
baiga.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. A. Kučas — AMERIKOS LIE

TUVIŲ ISTORIJA — £. 4.25 
K. Bradūnas — TREČIOJI LIETU

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

£.3.45 
K. Bielinis — GANA TO JUNGO — 

£. 2.00 
E. Čekienė — KAD JI BOTŲ GYVA 

— £. 2.20 
Knygų kainos pažymėtos su 

persiuntimu.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI, PERIO

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

KEW — SURREY, TW9 3DF.
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