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POLITINIAI BEPROČIAI
Visokių politinių nulkrypėlių bylos Sov 

Sąjungai labai nemalonios, ypač pastarai
siais metais, tai lyg ir stengiamasi prisi
laikyti įstatymo. Daug patogiau būdavo 
Stalino laukais, kai enkavedistai suimdavo 
žmogų, o jis atitinkamos komisijos ar pa
reigūnų sprendimu jau būdavo' nuteistas 
tokiam metų Skaičiui, koks tik ateidavo 
sprendžiantiesiems į galvą, — 10, 15, 25 
metams. Tie, kuriuos 'būdavo nuspręsta su- 
likviduoti, paprastai prisipažindavo fantas
tiškiausias kaltes.

Tokia praktika, kaip ano meto daugelis 
pavyzdžių rodo, buvo pavojinga ir pačiai 
partijai. Ta partija valdo kraštą, o dauge
lis žymių partinių buvo taip pat sulikvi- 
duota be jokios atodairos, nors pasikeitus 
vadams jie buvo reabilituoti.

Kad tokie dalykai nepasikartotų, Sov. 
Sąjunga pasiskelbė teisine valstybe. Vadi
nas, jeigu ką nors norima nubausti, tai pir
ma reikia teisti. O kai tik prasideda teis
mai, tai žinios dažnai pasiekia platųjį pa
saulį, ir pradeda aiškėti, kaip Sov. Sąjun
goje baisiai trūksta laisvės, kaip žmonės 
teisiami ir baudžiami už mažiausią suju
dėjimą, už reikalavimą paprasčiausių tei
sių, kaip pačios bylos falsifikuojamos ir 
žmonės nuteisiami ilgiems metams už to
kius dalykus, kurie kitur nebaudžiami. To
kie reiškiniai rodo, kad Sov. Sąjunga toli 
gražu nėra teisinė valstybė. Tačiau ji no
rėtų tą žmonių varžymą ir persekiojimą ir 
toliau tęsti, bet pasauliui vis dėlto sudaryti 
apie save teisinės valstybės įspūdį. Deja, 
taip padaryti jai nesiseka, ir nieko nepade
da visi skundai, kad Vakaruose kiekvienas 
yra Sov. Sąjungos priešas, jeigu tik jis at
virai pasisako prieš tą didžiulį laisvės var
žymą.

Susidoroti su laisvės reikalaujančiais ir 
apsiginti nuo viešumos naudojamasi viso
kiausiais 'būdais, štai Kauno įvykiai vie
šai buvo pavadinti chuliganų išsišokimu, R. 
Kalanta — bepročiu ar nepilnapročiu, ki
ti nusižudymai nutylėti, taip pat ir Vil
niaus studentų ir moksleivių suėmimai 
sporto rungtynių metu. Deja, vistiek žinios 
apie visus tuos įvykius eina per pasaulį, 
kaip ugnis sausais šiaudais.

Jeigu pasiseka kuriam nors partijos po
litika nepatenkintam prisegti kriminalinio 
nusikaltėlio vardą ir nuteisti tokį pagal tą 
etiketę, be abejo, tada saugumo organams 
būna geriau, tačiau ir tokia priedanga daž
niausiai paaiškėja. Pavyzdžiui, jeigu suim
tieji Kauno riaušių dalyviai, kurių yra keli 
šimtai, būtų teisiami kaip chuliganai, tai 
Sov. Sąjungos vardui tai nieko nebepadės, 
nes gerai žinoma tikroji įvykio prasmė ir 
pamažu dar susirenka visokių smulkmenų, 
kurių jokiomis etiketėmis nebeužrlėpsl. Ne
bent saugumo organai, vengdami viešu
mos, sutvarkytų suimtuosius administraci
niais sprendimais pagal S*alino la’kų me
todus, tačiau ir tai nepraeitų tylomis.

Sov. Sąjungos tvarkos ir ramybės sau
gotojai dar turi vieną būdą sutvarkyti ne
paklusniesiems. kad jiems bent teismo ne
reikėtų. Žmogus pripažįstamas psichiškai 
nesveiku, įgrūdamas į beprotnamį, ten 
prievarta maitinamas stipriais narkotikais, 
ir jo likimas yra arba ten pasibaigti, arba 
išeiti nuo t it narkotikų pakeistam, arba 
prašytis išleisti. Tas paskutinysis atvejis 
yra susijęs su kieta sąlyga: reikia viešai 
apgailėti savo politines klaidas, kad būtum 
pripažintas sveiku. Taigi žmonėms, kurie 
už tiesos sakymą atsiduria beprotnamy, ta 
sąlyga, 'be abejo, sunki.

Kad būtum pripažintas bepročiu, saugu
mo organams palankiai pasitarnauja Mas
kvos Seroskio institutas, bet ne visada. 
Štai dabar akademikas Zacharovas kreipė
si į sveikatos minister}, prašydamas pa
leisti Leningrado kalėjimo psichiatrinėje 
ligoninėje laikomus Fainbergą, kuris buvo 
areštuotas 1968 m. už demonstravimą prieš 
Čekoslovakijos okupaciją, ir Borisovą, ku
ris 1969 m. pasirašė laišką Jungtinėms 
Tautoms. Jie ten vienutėse mirštą. Serbs- 
kio institutas kaip tik pasisakęs, kad jie 
nereikalingi psichiatrinio gydymo, bet vis
tiek jie buvo uždaryti ir tebelaikomi, kaip 
politiniai bepročiai.

KARD. VIŠINSKIS LANKYS KANADOS 
LENKUS

„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad Ka
nados lenkai pasikvietė Lenkijos kardino
lą Višinskį.

Kardinolas Višinskis pakvietimą priėmęs.

UŽUOJAUTA
MARYTĘ GROKAUSKIENĘ, 

jos mylimai mamytei Amerikoje mirus, 
liūdesio valandoje užjaučiame.

Gudliauskų šeima

“NEW YORK
Didysis JAV dienraštis „The New York 

Times“ liepos 6 d. išsispausdino ilgoką ve
damąjį apie Lietuvą.

Vedamajame rašoma apie Stalino-Hitle- 
rio sutartį, kuri palaidojo Baltijos valsty
bes, bet progą rašyti sudarė trečiojo lietu
vio susideginimas. Apie Lietuvos dabartį 
vedamajame sakoma, kad sunku būtų nu
statyti visai aiškias nepasitenkinimo prie
žastis, nes krašte religija ir tautiškumas 
yra tarpusavyje glaudžiai susipynę. Iš Lie
tuvos slaptais keliais ateinantieji memo
randumai ir prašymai pagelbėti rodo, jog 
lietuviai yra įsitikinę, kad Maskva yra pa
siryžusi sunaikinti lietuvių religiją, kalbą, 
tautinę kultūrą. Taigi vyksta rusinimas, 
kaip tasai vyksmas buvo vadinamas ir ca
rų laikais.

Laikraštis primena R. Kalantos susidegi
nimą ir jaunimo riaušes ir galvoja, kad to
kius neramumus Maskva pajėgs nutildyti, 
kol jie vyksta vien tik Lietuvoje. Bet pa
našios nuotaikos vyrauja taip pat ir Uk
rainoje, Gruzijoje, Azerbaidžane, Uzbekis
tane. Kazachstane ir kitose nerusiškose 
respublikose, o ypač Latvijoje ir Estijoje.

Laikraščio manymu, Maskvai iškiltų rim
ta problema, jei visos nerusiškos mažumos 
pajėgtų kaip nors suderinti savo veiksmus 
ir stoti prieš rusinimą bendru frontu.

Kaltinimai, žinoma, nemalonūs „didžia
jam broliui“. Jie gali ir tam tikro nerimo 
kelti tomis užuominomis, kad nerusams 
reikia tik suderinti savo veiksmus, ir Mas
kvai tai sudarytų rimtą problemą. Taigi 
Maskvai reikalingi besąlyginiai draugai, 
kurie gintų jos pozicijas. JAV toks gynė
jas tuoj susirado Filipo Bonoskio asmeny-

J. PALECKIO AIŠKINIMAS DĖL 
PETICIJOS

„Keleivis“ rašo, kad buvęs komunistinis 
Lietuvos prezidentas Justas Paleckis at
siuntė iš Italijos laišką lietuvių komunis
tų leidžiamam „Laisvės“ laikraščiui. Laiš
ke dėl 17.000 peticijos rašoma:

„Milane įvyko plati spaudos konferenci
ja Tarptautinės politikos institute. Čia 
klaucimuo.se buvo paliesti ir Lietuvos rei
kalai. Jų tarpe ir apie propagandinį triukš
mą sukėlusią „peticiją“ dėl religinės padė
ties. Tai davė progos atskleisti tos „petici
jos“ falsifikaciją, nes parašai buvo renka
mi melagingu būdu, įtikinėjant, jog reikia 
rašytis, nes būsianti uždaryta bažnyčia ar 
iškeliamas kunigas. Tokiu apgaulės būdu 
buvo renkami parašai į sąsiuvinius ar tuš
čius lapus, o paskui pridėti prie vadinamos 
..peticijos“.

„Keleivis“ rašo, kad niekas netiki tokiai 
L Paleckio pasakėlei.

UGNIES BANDYMAS
LIETUVIŲ ĮTAKA JAV POLITIKAI

„Time“ žurnalas paskelbė R. Kalantos 
nuotrauką

Daugelio milijonų tiražo JAV žurnalas 
„Time“, korespondentų turintis eilėje pa
saulio didmiesčių, spausdinamas skirtingo
mis kalbomis, liepos 31 d. laidoje, 27 pusla
pyje paskelbė per visą skiltį ryškią Romo 
Kalantos nuotrauką, viršuje davę antraš
tes:

Lithuania. Ordeal by Fire. Išvertus reikš
tų: Lietuva. Ugnies bandymas.

Žurnale rašoma:
„Paskutiniais trim mėnesiais įvyko ke

letas baisių nusižudymų, dėl kurių Lietu
voje vyko masinės demonstracijos, tarsi 
uždegusios ilgai rusenusį nepasitenkinimą 
piliečių tame Sovietų Rusijos kampe“.

Rašoma, kad po Romo Kalantos suside
ginimo Kaune, .antrame didumu Lietuvos 
mieste, vyko masinės demonstracijos Ka
lantą laidojant, tūkstančiams jaunų laido
tuvių dalyvių šaukiant „Laisvės Lietuvai!“ 
Policijai įsikišus, prasidėjo riaušės, šim
tai puolė policiją (kaip skelbiama, jie visi 
rusai. Vyt. K.) kumštimis, lazdomis, akme
nimis. Įpykę jauni žmonės užmušė polici
ninką (kiti pranešimai sako, kad užmušta 
du ar daugiau rusų milicininkų. Vyt. K.), 
akmenimis daužė komunistinę literatūrą 
pardavinėjantį knygyną, degančią bombą 
įmetė į komunistų partijos būstinę. Sėdėji
mo streikas įvykdytas sintetinių medžiagų 
fabrike. Penki šimtai asmenų buvo areš
tuota, iš kurių 200 tebėra kalėjimuose ar 
laukia teismo.

Be Kalantos, dar trys lietuviai susidegi
no protestuodami dėl rusų okupacijos. To
liau rašoma, kad neseniai Vilniuje sporto 
rungtynės tarp rusų ir lietuvių staiga išvir
to antirusiškomis demonstracijomis, stu
dentams žiūrovams šaukiant ir švilpiant 
prieš nusus. Jie protestuodami nesutiko at
sistoti grojant Sovietų Rusijos himną, da
lijo slapta atspausdintus antisovietinius la-

TIMES“ IR FILIP AS BONOSKIS
je, be kita ko, dažno svečio ir Lietuvoje ir 
dar savo kilmę išvedančio iš lietuvių. Jis 
paskubėjo komunistiniame „Daily World“ 
išspausdinti straipsnelį „Atsakymas šmei
žikams“ iš „New York Times“. Iš to laik
raštėlio sutrumpintą tą straipsnį persi
spausdino rusų „Literaturnaja gazeta“, o 
iš jos lietuviškasis „Literatūra ir menas“.

Įvade į tą sutrumpintą straipsnį „Liter, 
gazeta“ rašo, kad JAV ryšium su paverg
tųjų tautų savaite buržuazinė propaganda 
sustiprinusi „nešvarią antitarybinę kampa
niją, ėmėsi naujų šmeižikiškų išpuolių 
prieš tarybines respublikas, socializmo ša
lis“... Tačiau tokie bandymai susilpninti 
„didžiąją tautų draugystės lenininių idėjų 
siejamąją jėgą, apšmeižti socialistinių na
cijų sandraugą yra pasmerkti miriop“, kaip 
sako laikraštis, nes pažangioji viso pasau
lio visuomenė puikiai žinanti, kokia vai
singa tautų vienybė esanti Sov. Sąjungoje, 
kokias dideles galimybes ji atskleidusi tau
toms.

Nė vieno žodžio apie tai, kad „New York 
Times“ vedamajam parašyti pasinaudojo 
paskutiniųjų Lietuvos įvykių proga.

O Bonoskis savo pasiryžimą atsakyti 
„New York Times“ laikraščiui vadina biau- 
riu užsiėmimu, bet .plunksnos banditai“ 
visko prigalvoją, ir nutylėti reikštų nuo
laidžiauti. šįkart buvusi apverkta mažoji 
Lietuva, kad ji praradusi nepriklausomy
bę ir jai dabar tariamai gresiąs rusinimo 
pavojus. Jis užaugęs tarp lietuvių, kurie 
grynos kalbos nebemokėjo. Grynąją išgir
dęs, kai nuvažiavęs į Lietuvą, kurioje, be 
to, pamatęs, kaip ji stebuklingai išaugo, 
netekusi kare prieš nacius 700 tūkst. gy
ventojų ir prieš lietuvių fašistus, kurių 
daugelis pabėgo į Ameriką ir kurių tebe
laukiančios kartuvės.

Kvailystė esanti kalbėti apie rusų norą 
išrauti katalikų religiją ir sunaikinti lietu
vių kalbą ir kultūrą. Galima esą tik stebė
tis tais, kurie atleidžia katalikų bažnyčiai 
praeitį, nes apie 300 kunigų pabėgę iš Lie
tuvos su naciais. Tie trys šimtai dalyvavę 
„tokioje daugybėje kruvinų nusikaltimų 
prieš lietuvių demokratus ir antifašistus, 
kaip, pavyzdžiui, sugriaunant Vilniaus ge
tą, kur žuvo tūkstančiai žydų, jog, išvada
vus Lietuvą nuo okupantų, jie nedrįso pa- 
sliliikti Lietuvoje“. Niekada negirdėję to
kios nesąmonės, kad kunigai subėgę sunai
kino Vilniaus getą, laikytume beprasmiš
ka toliau tęsti tą Epnoslkio sugalvotą šmeiž
tą. Tik mus stebintų, kad net lietuviškas 
laikraštis ryžosi tokį pigų kaltinimą persi
spausdinti: juk skaitytojus tai turės erzin
ti, jį galima laikyti provokaciniu.

Kai F. Bonoskis pradeda ginti lietuvių 
kultūrą, jis iš dalies sako tiesą, iš dalies 

pelius ir net iškėlė nepriklausomos Lietu
vos vėliavą. Dėl tokių ir panašių reiškinių 
rusai pašalino Lietuvos agitacijos ir pro
pagandos viršininką Praną Mišutį, kuris 
kaltinamas neįstengęs sulaikyti neramumų 
Lietuvoje.

Dar rašoma, tad caro Rusija 120 metų 
spaudė ir naikino Lietuvą, o po 22 metus 
trukusios nepriklausomybės Lietuva 1940 
metais vėl buvo brutaliai Rusijos okupuo
ta.

Mini 17.000 katalikų protesto parašus, 
pasiekusius Jungt. Tautas. Pamini ir Simą 
Kudirką, kuris, išduotas JAV pakrančių 
sargybos rusams, jam surengtame teisme 
Lietuvoje reikalavo Liętuvai nepriklauso
mybės. Pagaliau pamini, kad Kremliui rū
pesčio kelia ne tik Lietuvoje, bet ir kituose 
Rusijos okupuotuose kraštuose pasirodan- 
tieji pavojingi neramumai, kaip Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje ir kitur.

Lietuva — jau visas Pabaltijys
Apie paskutiniuosius neramumus Lietu

voje yra išspausdinta daugybė straipsnių 
įvairiomis kalbomis. Labai reikėtų jas kiek 
galima pilniau surinkti ir išleisti atskiro
mis knygomis, kad liktų pasauliui doku
mentai apie lietuvių tautos kovas, taip pat 
ir tolygiai kovas už visą laisvą pasaulį. 
Daug tokios medžiagos gauna Virtas, tikė
kime, kad jis tai išleis.

Gavau vokiško laikraščio iškarpą, kur 
mums puikų straipsnį parašė Wolf. J. von 
Kleist, pavadinęs: Baltische Proteste gegen 
die Russifizierung (Baltiečių protestas dėl 
rusinimo), nors tenai ištisai rašoma apie 
lietuvius. Vadinas, ‘autoriaus ir redakcijos 
nuomone, visas pabaltiečių reikalas yra 
lietuvių reikalas. Straipsnyje yra ir lietu
vių kalba įrašyti R. Kalantos žodžiai: Lais
vės Lietuvai (Freiheit fuer Litauen) ir kt.

Ten iškeliamas vienas įdomus dalykas: 
esą, ypač abiejų paskutiniųjų karų laiko
tarpiais į JAV-es atvyko tiek daug lietuvių, 
kad jų įtaka juntama net JAV-ių politiko
je.

Vyt. Kašelionis 

parodo savo naivumą. Tiesa, kad moksli
ninkai rūpinasi lietuvių kalbos gryninimu, 
kad leidžiami Lietuvos istorijos veikalai, 
žodynai, bet ta tiesa nėra pilna. Tiesa, kad 
kruopščiai renkama tautosaka, ir taip pat 
tiesa, kad filologai ir lingvistai turi „gilią 
padėka“ atsilyginti vyriausybei už jiems 
suteikiamas galimybes rinkti ir studijuoti. 
Bet naivu galvoti ar bent Skelbti, kad ši
tuo gelbstimos lietuvių kultūros tradicijos. 
Kad kultūra klesti, taip pabrėžtinai rašo 
visi Lietuvos laikraščiai, matyt, norėdami 
už tai lietuvių „gilios padėkos“.

Dabar Lietuvoje nesą dvarininkų, nesą 
piniguočių, žmonės nepardavinėją darbo jė
gos biržose, tauta niekada nebuvusi tokia 
sveika, lietuviai niekada negyvenę taip il
gai, nevalgę ir nesirengę taip gerai, nieka
da neturėję tokių puikių butų. Tai, aišku, 
ginčytini dalykai, propagandiniai šūkiai.

Baigdamas savo straipsnį, F. Bonoskis 
dar kartą grįžta į Lietuvos mažumą ir di
dumą tokiais sakiniais:

„O svarbiausia štai kas: tapusi socialis
tinių nacijų šeimos nariu, „mažoji“ Lie
tuva nustojo buvusi maža. Likusi pati sa
vimi, ji kartu tapo visoje žemėje vykstan-

SEPTYNIOS dienos
Egiptas atmetė

Egiptas atmetė Izraelio min. pirm. Meir 
pasiūlymą susisėsti kaip lygus su lygiu ir 
tartis dėl taikos sąlygų.

Atmestas taip pat jos siūlymas tartis dėl 
Suezo kanalo valymo ir naudojimo (jis nuo 
1967 m. taro tebestovi užverstas laivų lau
žu).

Tvirtinama, kad bausmės švelnios
Čekoslovakijoje pasibaigė iš eilės trečio

ji vadinamųjų antivalstybininkų byla. Jo
je nuteista 12.

Iš viso per tris bylas trijų savaičių lai
kotarpiu teista 28. Kai kurie nuteisti di
desnėmis bausmėmis, bet nemažai daliai 
bausmės vykdymas sulaikomas. Manoma, 
kad taip padaryta užsienio komunistų par
tijoms reiškiant nepasitenkinimą dėl tų 
teismų.

Senatoriaus Eagletono ateitis
JAV demokratų išrinktasis kandidatu į 

prezidentus senatorius McGovern kandida
tu į viceprezidentus pasirinko senatorių 
Eagletoną, bet spauda išaiškino, kad jis 
pastaraisiais metais net 3 kartus gydėsi 
psichiatrinėje ligoninėje ir tai nuslėpė. Da
bar jis viešai prisipažino, bet paneigė kitą 
kaltinimą, tad jis buvęs baustas, kai gir
tas vairavęs.

Nors tvirtinama, kad ir prez. Nixonas 
prieš 1968 m. rinkimus lankė psichiatrus, 
dėl to ta priežastis negali būti kliūtis kan
didatuoti, bet manoma, kad 'senatorius Mc- 
Govemas vis dėlto ryšis paieškoti kito kan
didato į galimus savo padėjėjus.

Pats Sadatas patvarkė
Egipto autoritetingiausio laikraščio Al 

Ahram redaktorius Heykalas tvirtina, kad 
pats prez. Sadatas apsprendė ir patvarkė, 
jog Sov. Sąjungos daliniai pasitrauktų.

Tas išsikraustymas esąs vykdomas daug 
didesniu mastu, negu buvo spėjama. Išsi
krausto ir didžioji dalis aviacijos ir žval
gybiniai laivai, kurie ■ Viduržemio jūroje 
sekioja amerikiečių šeštojo laivyno veiks
mus.

Rytų Vokietija-Suomija
Rytų Vokietija ir Suomija pradeda pasi

tarimus diplomatiniams santykiams už
megzti.

Kaltinimai Zacharovo grupei
Jaunas sovietinis fizikas Čalidzė buvo 

du kartus apklausinėtas KGB, ir ta proga 
paaiškėjo, 'kad akademiko Zacharovo vado
vaujamasis žmogaus teisių gynimo komi
tetas kaltinamas antisovietine propaganda.

Kol kas to komiteto pirmininkas a'kad. 
Zacharovas dar nejudinamas, bet su juo 
kartu dirbęs Čalidzė 'buvo išmestas iš dar
bo ir įgavo vietą mažoje laboratorijoje, o 
dabar imamas tardyti. Saugumas jam ir 
grasina.

Čou En-lajus viršūnėje
Laikraščiai spėlioja, tad Kinijoje min. 

pirm. Chou En-lajus būsiąs iškilęs į viršų 
partijos kovoje dėl valdžios ir dabar suda
rąs vyriausiąją 'krašte trijulę su Mao Ce- 
tungu ir jo žmona.

Išvados daromos iš to, kad buvo išdrįsta 
viešai paskelbti, jog buvęs krašto apsaugos 
mimsteris ir galingasis Mao įpėdinis Lin 
Piao ruošęs suokalbį ir žuvęs lėktuvo ne
laimėje. Toks žinių apie jo suokalbį skelbi
mas reiškiąs, kad partija viską valdo ir ne
bijo armijos.

„SELSKAJA ŽIZN“ DĖL ŠIENAPIŪTĖS

„Sels'kaja Žizn“ laikraštyje kažkoks V. 
Ždanovičius įskundė visą eilę Molėtų ra
jono kolūkių.

Jis rašo, kad, girdi, Paąžuolių tarybinia
me ūkyje praėjusią žiemą trūko pašarų, 
bet tas pats kartojasi 'ir vėl, šienas esąs 
prastas, neįvykdytas pirmosios žolės plovi
mo planas.

Nors „Aušros“ kolūkio ataskaitos rodan
čios, kad šienapiūtė baigta, tačiau iš tik
rųjų čia daug kur tebestovi peraugusi žo
lė, nenuplauti dobilai.

Taip pat daug netvarkos esą Ilmedo ko
lūkyje, Dudėnų tarybiniame ūkyje.

V. Ždanovičius rašo, kad daugelyje Lie
tuvos ūkių šienapiūtė buvusi sėkminga, 
„bet neramina tai kuriuose rajonuose per
nelyg lėti šio darbo tempai“.

PARODA VILNIUJE

Vilniaus Parodų rūmuose atidaryta liau
dies dailės meistrų medžio drožinių ir lo
vatiesių paroda.

čios didelės kovos už laisvę dalyve. Ji — 
dalis didžiulio naujojo pasaulio, kuris tę
siasi nuo Hanojaus iki Havanos“.

Abejojame, ar „New York Times“ ir lie
tuviai patikės, kad tai nėra propaganda.

Dar milijoną daugiau
Maltos min. pirm. Mintoffas buvo atva

žiavęs į Britaniją aiškintis, kaip čia bus 
dėl sutartųjų mokėjimų už bazę, kai anglų 
svaro vertė krito.

Jis išvažiavo palikęs reikalavimą, kad 
būtų dėl to pridėtas dar milijonas svarų.

Egiptas ir Libija
Egipto prez. Sadatas buvo nuvykęs į Li

biją tartis su jos vadu pik. Gaddafiu dėl 
apsi jungimo.

Antikomunistiškal nusistatęs pik. Gad- 
dafis vasario mėn. yra sakęs Sadatui, tad 
jis lauksiąs penkis mėnesius apsispręsti. 
Per tą laiką Sadatas neišprašė iš rusų sau 
reikalingų puolamųjų ginklų, dėl to išpra
šė rusus ir atsigrįžo į Libiją pagalbos ieš
koti.

Pyktis padiktavo
Vakarietiškų laikraščių išvada dėl Egip- 

to-Sov. Sąjungos santykių yra ta, kad prez. 
Sadatas pykčio apimtas įsakė atitraukti 
sovietinę kariuomenę.

Jis negavęs atsakymo į kelis savo raštus. 
Kai Sov. Sąjungos ambasadorius Vinogra
dovas atnešęs jam parodyti iš Maskvos 
gautą raštą apie gerus abiejų kraštų san
tykius. tada ir parašęs įsakymą pasišalin
ti.

Mirė Spaakas
Mirė 73 m. amžiaus Belgijos socialistų 

vadas Paul-Henri Spaak, vienas iš Jung
tinių Tautų ir Europos Ekonominės Ben
druomenės pagrindinių kūrėjų.

Gal ir Sirija pasiryš
Beiruto laikraštis Al Nahar rašo, kad ir 

Sirija planuoja išprašyti sovietinius dali
nius.

Suokalbis palenkė Sadatą
Tvirtinama, kad Egipto specialūs kari

niai daliniai buvo pasiryžę nuversti prez. 
Sadatą ar išreikalauti, kad jis vykdytų jų 
norus.

Suokalbis laiku buvęs susektas, ir tada 
prezidentas ryžęsis patenkinti nacionalistų 
pageidavimus — pašalinti rusus.

Eagletonas pasitraukė
JAV demokratų partijos 'kandidatas į vi

ceprezidentus sen. Eagletonas pasitraukė.

Naujoji jungtinė arabų respublika
Egipto ir Libijos vadai sutarė abu kraš

tus sujungti į jungtinę arabų valstybę su 
sostine Kaire.

Visiškas apsijungimas -įvyks per metus. 
Valstybė turės apie 38 mil. gyventojų. Prie 
jos gal dar prisijungs Sirija.
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Zenono Ivinskio nuopelnai Lietuvos istorijos SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Vieniu laikotarpiu Z. Ivinskis vedė savo 
asmenišką dienoraštį. To dienoraščio iš
traukas, paimtas iš Lietuvoje palikto rank
raščio, o liečiančiais 1938-1940 metus, pa
skelbė vilniškė „Tiesa“ (1960, 76-79, 82 nr. 
nr.). Anuometiniai užrašai rodo, kad Z. 
Ivinskis labai gyvai domėjosi savo krašto 
politiniu gyvenimu. Jo simpatijos aiškiai 
linko krikščioniškosios demokratijos pu
sėn jis nepritarė autoritatyviniam A. Sme
tonos ir tautininkų režimui. Z. Ivinskio 
dienoraštis galėtų būti vertingu istorijos 
šaltiniu, nes autorius pažinojo daug žymių 
siavo krašto žmonių. Buvo metas, kada kai 
kurie Lietuvos intelektualai simpatizavo 
nacionsilsocializmui, nes jame matę „planą, 
sistemą, Valią“ (Z. Ivinskio užrašai 1938. 
XI. 16). Hitlerinės okupacijos metais toji 
„plano ir valios“ sistema grasė Z. Ivinskiui 
kacetu. Kai dauguma jo tautiečių savo emi
gracinės tėvynės ieškojo už vandenyno, Z. 
Ivinskis liko Europoj ir apsigyveno V. Vo
kietijoj. Tuo ibūdu jis galėjo naudotis Eu
ropos archyvų medžiaga.

Z. Ivinskio moksliniai interesai buvo pla
čiašakiai. Su dideliu išmanymu jis tyrė ir 
nagrinėjo Lietuvos viduramžių (XIII-XVI 
a. ,a.) problemas, studijavo taip pat XVII 
amžių, nuodugniai pažinojo lietuvių tauti
nio atgimimo epochą, su ne mažesne kom
petencija gilinosi į naujausiąją Lietuvos is
toriją 1917-1940 m. m.

Iš ankstyvųjų viduramžių labiausiai jį 
domino XIII amžius — lietuvių valstybin
gumo kūrimosi epocha, pirmojo Lietuvos 
valdovo Mindaugo laikai, toliau Gedimi
nas, o ypiač Jogaila, .kurį Z. Ivinskis tei
singai rehabilitavo lietuvių akyse, kurde tą 
monarchą laikė 'beveik tautos interesų iš
daviku. Kai 1935 m. išleistoj monografijoj 
„Jogaila“ Z. Ivinskis paskelbė to valdovo 
charakteristiką, leidėjas (švietimo Ministe
rija) nuo savęs pridūrė, kad už novatoriš
kas mintis tik autorius teatsako. Z. Ivins
kis labai domėjosi senovės lietuvių tikėji
mu. Daktarinėje disertacijoje apie lietuvių 
valstiečių istoriją jis įžengė į mažai žino
mus ūkio istorijos plotus. Norint susidaryti 
pilną, naujovišką požiūrį į Lietuvos praei
tį, reikėjo dar išstudijuoti kultūros istori
ją. Šį darbą Ivinskis pradėjo dar prieš 
paskutinįjį karą, gilindamasis į pagoniško
sios Lietuvos kultūrą, kad po karo Refor
macijos ir Kontrreformacijos tyrinėjimų 
rėmuose prieitų prie naujų šaltinių, nu
šviečiančių lietuvių kalbos viešajame gyve
nime vartojimo problemą XVI-XVII a. a., 
kai lietuvių k. buvo stumiama rusų, o vė- 

■ liau lenkų kalbų. Ivinskis domėjosi taip 
pat to laikotarpio lietuvių bažnytine muzi
kine kultūra ir apskritai religiniu kultu. 
Jis neigiamai vertino lenkų-lietuvių unijos 
pasekmes Lietuvai. Kartu tvirtino, jog pats 
laikas baigti sąskaitų suvedinėjimą su pra-

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

eitimi, nurodydamas nuostolius, kokių Lie
tuva patyrė rietenų su Lenkija laikas. Pa
vyzdžiui, kad ir .per trylikametį karą (1454- 
1466), kai įžeisti lietuvių bajorai pražudė 
galimybę prijungti prie Lietuvos Prūsus, 
tad yra Mažąją Lietuvą.

Lietuvos istorijos pažinimui labai svar
būs yra Z. Ivinskio darbai apie lietuvių 
valstybingumo atstatymą 1918 m. ir apie 
lietuvių-rusų santykius. Domino jį, aišku, 
ir bendra lietuvių istoriografijos raida. 
Rimtai vertino Simono Daukanto ( + 1864), 
taip pat Konstantino Jablonskio (+ 1960), 
Adolfo Šapokos (+ 1961) darbų mokslinę 
reikšmę. Kritiškai vertino J. Deveikės- Na- 
va'kienės (+ 1965) triukšmingą veiklą. 
Platų traktatą apie Lietuvą iki XVII am
žiaus pusės išleido 1945-1963 metais. Dides
nių, išsamesnių studijų negalėjo emigraci
joje išleisti. Laiške iš Romos 1963. X. 11 
skundėsi sunkumais: „Mano istorijos du to
meliai yra mašinraštyje. Kada išeis, neži
nau. Mums išleidimo sąlygos nėra lengvos. 
„Zecerį“ dar šiaip taip apmoka, o honoraro 
jokio“.

Didžiausiu jo gyvenimo veikalu bus, tur 
būt, iki šiol neišleista „Lietuvos istorija“, 
susidedanti iš trijų tomų. Užbaigtas pirma
sis tomas apima laikotarpį iki 1492 m., se
kantieji, kurie, atrodo, nėra užbaigti, apima 
laikus — antrasis — 1492-1795, trečiasis 
— XIX-XX a. Mašinraštyje yra likusi dar 
tūikstanties puslapių Lietuvos istorija vo
kiečių kalba.

Būdamas visų pirma lietuvių feodalinės 
valstybės istoriku ir traktuodamas istori
jos procesą pagal išgales visapusiškai, Z. 
Ivinskis vis ’dėlto taip ir neapleido senų 
metodologijos (pozicijų. Feodalizmą jis su
prato pagal klasišką V. Europos šabloną 
kaip teisinę instituciją, vasalizmo ir bene
ficijų sistemą, o ne kaip priimta šiandieną 
mūsų istoriografijoj kaip viisuomeninį-ūki- 
nį reiškinį, kurio svarbiausi komponentai 
buvo stambi žemės nuosavybė ir valstiečių 
baudžiava. Z. Ivinskis mokėjo rašyti gyvai 
ir įdomiai. Plačios erudicijos dėka pasiek
davo rimtų, nors ir ne visuomet plačių pa
tenkinamų sintetinių 'apibendrinimų. Sin
tezių jis siekdavo įžvalgiai studijuodamas 
smulkiausius faktus, kurių pažinimas ska
tino jį daryti naujas pastabas ir išvadas.

Lenkų istoriografiją Z. Ivinskis labai 
aukštai vertino ir sekė su augančia nuosta
ba. 1967. III. 18, teisindamas savo pernelyg 
ilgą tylėjimą, jis man rašė: „Netiesioginiai

yna kalti lenkų istorikai, kad aš neturėjau 
laiko Jums nė laiško parašyti. Per pasku
tinius du dešimtmečius yra tiek daug nau
jo prirašyta, kad aš turėjau sunkiausią sa
vo -semestrą, kokį iš viso esu turėjęs. Norė
jau panaudoti visus naujausius veikalus ir 
studijas. Kai kalbėjau apie Boleslavą 
Chrobry, neužteko Zakrzewskio, reikėjo 
Grabskio, ir taip vis citavau naujus ir nau
jus dalykus“. Toliau pabrėžė, kad Lenkijos 
istoriją stengiasi dėstyti „žvelgiant iš pa
čios Lenkijos žemės, o ne iš kitų kaimynų 
interesų“. Todėl jam visuomet buvę labai 
svarbu žinoti „ką patys lenkai tyrinėtojai 
apie savo istoriją yra pasakę“.

Gerbdamas lenkų mokslą, Z. Ivinskis vis 
dėlto reikalavo iš lenkų tyrinėtojų naujo 
požiūrio į Lietuvos istoriją, pabrėždavo ob
jektyvumo reikalingumą, norėjo, kad len
kai mokėtų įžvelgti ir pripažinti praeities 
klaidas. Džiaugėsi, kai sužinojo, jog ir len
kų mokslininkų tarpe esama tokių, kurie 
nepripažįsta „lituanica non leguntur“ dės
nio, nes lietuvių k. žinojimas yra būtinas 
kiekvienam Lietuvos istorikui nelietuviui. 
Suprantama, jam labai rūpėjo užmegzti 
glaudesnius ryšius su lenkų mokslininkais. 
1966. XII. 23 d. laiške rašė, kad noriai ap
lankytų Lenkiją (pažinojo tik prieškarinį 
Gdanską), susipažintų su naujais tyrinėji
mais, užmegztų asmeniškus ryšius su lenkų 
istorikais. Tos dienos, deja, nesulaukė.

Prof. dr. Jerzy Ochmanski

NAUJAS „LITUANUS“

Anglų kalba leidžiamasis „Lituanus“ žur
nalas savo šių metų pavasariniame nume
ryje spausdinasi William R. Schmalstieg 
straipsnį, skirtą įvertinti Lietuvoje žuvusio 
kalbininko Jono Kazlausko įnašui į lingvis
tiką.

Vis daugiau medžiagos šiame žurnale 
spausdinama iš estų ir latvių kultūros sri
ties. Šįkart apie tris estų rašytojus rašo Ilse 
Lehiste, apie latvių literatūrą egzilėje Juris 
Silenieks.

R. Šilbajoris rašo apie egzilinę lietuvių 
literatūrą, Mare L. Schnitzer — apie lie
tuvių įkalbos balsius, V. J. Bagdanavičius, 
MIC — apie lietuvių legendas laumių tema, 
kaip akmens kultūros liėkanas. R. Sealey 
recenzuoja R. Šilbajorio knygą „Perfection 
of exile“.

ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės pabaigoje Clevelande įvyko At
eitininkų sendraugių sąjungos suvažiavi
mas.

Paskutinis ASS suvažiavimas buvo 1964 
m. ASS pirmininkas yra dr. A. Sužiedėlis.

LIETUVIS ŽURNALISTAS
Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro 

Valdyba išleido Vytauto Kasniūno su tal
ka redaguojamą neperiodinį leidinį „Lie
tuvis žurnalistas“.

Ankstyvesnioji, Vyt. Alanto vadovauja
ma valdyba leido paties pirmininko reda
guojamą „Pranešėją“, kurio išėjo 6 nume
riai. Taigi naujasis lietuvių žurnalistų or
ganas yra tęsinys ano, ’kurį pradėjo V. 
Alantas, tik perkrikštytas ir pasirodęs po 
didesnės pertraukos.

O tas „Lietuvis žurnalistas“ yra žurna
listiškas, kalbąs apie spaudą, savo Sąjun
gos veiklą, spaudos žmones. Kai dabartinė 
Sąjungos valdyba užsimojo sudaryti ir do
lerių pripildyti dr. P. Daužvardžio fondą 
jauniems žurnalistams ugdyti, jau pats lei
dinio pirmasis puslapis mintingai simbo
liškas: viršuje šonuose fotografijos dviejų 
plunksnos senių — L. Šimučio ir prof. J. 
Žilevičiaus, o apačioje —- dviejų plačiai 
besireiškiančių jaunuolių, J. Kazickaitės ir 
J. Joniikaitės.

Apie žurnalisto misiją rašo LŽS pirm. J. 
Vaišnys, JS, apie patį leidinį — V. Kasniū- 
nas. Spausdinamos LŽS gairės, V. Alanto 
tų „Gairių“ komentaras. J Prunskis supa
žindina su lietuvių žurnalistinėmis studijo
mis Čikagoje, jaunaisiais žurnalistais, jau
nųjų laikraštuku. A. P. pateikia žinių apie 
spaudos reikalus pasaulyje. V. Būtėnas su
pažindina su dr. P. Daužvardžio fondu. Net 
trejetas puslapių skirta laikraštinei kalbai 
(jį veda S. Kalvaitis, patariamas prof. P. 
Joniko). (Čia gal būtų galima pridėti savo 
trigrašį, kad pats leidinys rodytų pavyzdį).

Apie naujosios žurnalistų vadovybės 
veiklą rašo A. Pužauskas. Skaitytojai su
pažindinami su garbės nariu L. šimučiu, 
su M. Sims-čemeckytės knyga „Ant kryž
kelių senų“, su mirusiais A. 'Gintneriu ir 
prel. M. Krupavičium. Yra kronikos.

B. BUDRIŪNO GIESMĖS
Kunigų Vienybės Connecticut (JAV) 

apygarda išleido žymaus muziko Broniaus 
Budriūno sukurtas „Mišių giesmes“ cho
rui arba bendram, giedojimui. Giesmių žo
džius parašė kun. Stasys Yla.

„Draugas“ rašo, kad kūrinys yra lietu
viškos nuotaikos ir turįs kompozitoriaus 
individualinius bruožus.

O Romoje vyrų chorui su palyda išleis
ta kun. Lado Budrecko „Švento Kazimie
ro, Lietuvos Globėjo, giesmė“.

PSICHOLOGIJOS DAKTARAS
K. TRIMAKAS

Lojolos universitetas Chicagoje kun. 
Kęstučiui Trimakui suteikė psichologijos 
daktaro laipsnį.

KUR MŪSŲ NAMELIAI

Autoriaus lėšomis „Muzikos Žinios“ iš
leido kompozitoriaus Petro Matekūno dad- 
norėlį atžalynui vienam, dviems ir trims 
balsams su fortepiono palyda, pavadintą 
„Kur mūsų nameliai“.

Tai 25 dainelių rinkinys. Žodžiai toms 
dainelėms paimti D. Treigytės, Z. Gavelio, 
J. Minelgos, D. Lipčiūtės, L. Žitkevičiaus, 
J. Rimašausko. Al. Barono, V. Nemunėlio- 
E.razdžionio, V. Klevelio, D. Gimbutaitės, 
J. Rūtenio, J. Narūnės, E. Nausėdaitės. N. 
Viščiūtės, V. Joniko, V. Narimanto, M. Ei- 
raitės.

Eilėraštukai, kuriems P. Matekūnas su
kūrė muziką, yra skirti vaikams. Vadinas, 
jie ir dainuoti turėtų, jeigu kas pamokytų.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS 
ARCHYVAS

„Muzikos Žinių“ š. m. Nr. 1-2 prof. J. 
Žilevičius supažindina su savo įsteigtuoju 
ir vedamuoju Lietuvių Muzikologijos Ar- 

I chyvu, kuris dabar perkeliamas iš Jėzuitų 
vienuolyno į Jaunimo Centrą Čikagoje.

Archyvas turi 300 tūkstančių vienetų. 
Jam sutalpinti anksčiau prof. J. Žilevičius 
naudojo 5 kambarių butą.

Apie tą Archyvą jis anglų kalba yna pa
rašęs brošiūrėlę, bet jai išleisti nėra pini
gu.

VIENA MIRĖ, KETURI ĮSTOJO
Bostono (JAV) Lietuvių Piliečių draugi

jos mėnesiniame susirinkime buvo pagerb
ta mirusi narė.

Bet ta proga priimti keturi nauji nariai.

KONCERTAI PIETŲ AMERIKOJE
Su Lietuvos Vyčių šią vasarą suorgani

zuota ekskursija į Pietų Ameriką išvyko 
ir garsieji JAV menininkai dainininkė Pru- 
dencija Bičkienė, dainininkas Liudas Stu- 
kas, pianistas Vytautais Puškorius ir akto
rius Vitalis Žukauskas.

Jie duos koncertus Bogotos (Columbia), 
Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Bra
zilija), Montevideo (Urugvajus) ir Cara
cas (Venezuela) lietuviams.

ŽENKLELIS R. KALANTAI PAMINĖTI
„Laisvoji Lietuva“ rašo, kad Romo Ka

lantos atminimui išleisti spalvoti ženkle
liai lipdyti ant laiškų.

Ženkleliuose viršuje yra įrašas „Free
dom for Lithuania“, o apačioje guli lieps
nojąs vyras, ties viduriu dengiamas Kau
no herbo. Jis laiko deglą su 1972. V. 14 įra
šu. Kairiajame šone nupiešta gyvatė su 
USSR įrašu. Pačioje apačioje įrašas: Ro
mas Kalanta.
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| PIRMIEJI SMŪGIAI |
| ANICETAS BUČYS |

Keturių veiksmų drama 
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

6 scena

ALGIMANTAS Nebijok, tai aš...
MOTIEJUS Tamsta leitenante...
ALGIMANTAS Vienas?
MOTIEJUS Tetulė viduj. Agota nubėgo pas Ma

rytę...
ALGIMANTAS Mačiau.
MOTIEJUS Tetulė labai graužiasi, nori jus pama

tyti.
ALGIMANTAS Nebeilgai slapstysimės, Motie

jau! Karas prasidėjo...
MOTIEJUS Karas!?
ALGIMANTAS Gavome pranešimą, šį rytą vo

kiečiai pradėjo puolimą ir eina į Lietuvą.
MOTIEJUS Bet nieko negirdėti?..
ALGIMANTAS Vietiniai komunistai ir jų dali

niai dar nieko nežino ir tęsia žmonių medžiok
lę...

MOTIEJUS O ko mes laukiam!?
ALGIMANTAS Momento, kada ir čia sujudins tų 

prakeiktų širšių lizdą. Tada išmuš mūsų veiki
mo valanda! Sukilsim, sukils visa Lietuva...

MOTIEJUS O dabar?
ALGIMANTAS Laukim ir būkim pasiruošę. Tik, 

Motiejau, niekam nė žodžio apie tai!
MOTIEJUS Klausau, tamsta leitenante.
ALGIMANTAS Aš tavim pasitikiu. O dabar einu 

pas savo vyrus, prie upės, žinai...
MOTIEJUS Žinau.
ALGIMANTAS Jei ką įtartino pastebėsi, pra

nešk. (Nori eiti).
MOTIEJUS Bet, tamsta...
ALGIMANTAS Ką?
MOTIEJUS Tetulytė labai graužiasi...
AIGIMANTAS Žinau, Motiejau. Vargšė mama, 

tokius smūgius kenčia... Bet dabar geriau aš 
neisiu pas ją, nejaudinsiu...

MOTIEJUS Jei Marytė ateitų?..

ALGIMANTAS Gerai. Tik budėkim, Motiejau. 
Nepasiduokim paskutinę minutę. Sukąskim 
dantis ir kumščius suspauskim į plieną! (Slėp
damasis dingsta dešinėn).

7 scena
(Motiejus pakyla nuo suolo, kur abu buvo su

sėdę, ir vėl dairosi).
(Iš dešinės pasirodo Marytė).

8 scena
MOTIEJUS (jų pastebėjęs) Agota! Ar viena? O 

kur Marytė?
MARYTĖ Aš čia, Motiejau.
MOTIEJUS O, tai tamsta!? O aš maniau, kad 

Agota grįžo... Jūs atrodote, kaip ji...
MARYTĖ Tai Agotos idėja. Ji davė man skarelę 

ir kibirą.
MOTIEJUS Gudriai sugalvota. Matai, kokia viš

ta...
MARYTĖ Bijome grįžti į namus... O ir čia tėtė 

nebelaukia... Paskutinį kartą palikome jį čia...
MOTIEJUS Ir aš nepamiršiu, kol mirsiu. Šeimi

ninkas, enkavedistų vedamas, paskutinį kartą 
čia pasižiūrėjo į mane... žodžio nepratarė... 
Tik žemės saują čia iš po kryžiaus pasiėmė... 
Tetulė svyruodama išėjo ir čia kieme apalpo...

MARYTĖ Ak, mama, mama!.. (Puola į namus).
(Motiejus sunkiai sėdasi ir paslepia veidą ran

kose).
(Kairėje pasirodo Zigmas).

9 scena
ZIGMAS (rankas į šonus įsirėmęs) Ehe! Pagavau 

paukštelį!
MOTIEJUS (pašoka išsigandęs) Ką!?.. Kokį 

paukštelį?..
ZIGMAS Ehe, malonų paukštelį...
MOTIEJUS Kokius paukštelius pats gaudai?..
ZIGMAS Ehe, nežinai? Na gi tave pagavau! (Pro 

dantis) Tave, drauge Motiejau!
MOTIEJUS Mane!?
ZIGMAS Ehe!
MOTIEJUS Manęs nėra ko gaudyti!
ZIGMAS O gal yra! A? '
MOTIEJUS Jei yra reikalas, žinai, kur aš esu!
ZIGMAS Ehe? Velijai žino, kame tu būni ir ką 

darai! Visą savaitę nepasirodei.
MOTIEJUS Neturėjau reikalo!
ZIGMAS Ehe!? Kad ir silpną galvą turi, atsimeni 

mudviejų susitarimą? A?

MOTIEJUS Nebuvo jokio susitarimo. Aš nieko 
nepasižadėjau!

ZIGMAS Ką!?
MOTIEJUS Pagaliau aš nieko nežinau, nieko ne

girdėjau ir nieko nemačiau!
ZIGMAS Gal sakysi, kad jie per visą savaitę ne

buvo grįžę namo?
MOTIEJUS Ne!
ZIGMAS Ehe? Ne!? Tai būtų stebuklas! Ar ta se

nė vis dar čia?
MOTIEJUS Kokia senė?
ZIGMAS šeimininkė, kvaily!
MOTIEJUS Kur gi, manai?
ZIGMAS Tai negalimas dalykas, kad vaikai ne

ateitų nors aplankyti. (Prišokęs prie Motiejaus) 
Meluoji! (Graso kumščiu).

MOTIEJUS Nebandyk!
ZIGMAS Ehe!? Nebijai? Žinau, tu ne iš molio 

drėbtas, raumenų turi. Tiek to, nesistumdysim. 
(Pasitraukia ir staiga atsigrįžta su revolveriu 
rankoje) Dabar! Sakyk teisybę!

MOTIEJUS šitaip!? Su ginklu prieš brolį!?
ZIGMAS Ehe!
MOTIEJUS Tu nori, kad aš pasakyčiau teisybę?
ZIGMAS Ehe?
MOTIEJUS Tai aš tau pasakysiu!
ZIGMAS A!?
MOTIEJUS Tu padedi gaudyti nekaltus žmones, 

o aš pasakysiu, kad tave patį reikia uždaryti, už 
grotų! z

ZIGMAS Ką!?
MOTIEJUS Pagavote šeimininką, dar negana!? 

Kaip tu drįsti vėl čia pasirodyti!?
ZIGMAS Ehe!?
MOTIEJUS Darai karjerą, parsidavęs už kruviną 

kapeiką... Bet tu jau esi priėjęs savo liepto ga
lą! Kartuvių kilpa jau tau yra užnerta!

ZIGMAS Ehe. Gana! šitaip giedi, draugas Motie
jau!? Vadinasi, tu ne su manim, bet prieš ma
ne!? Tai tu nueisi paskui šeimininką! Arba ta
ve visi velniai griebs! (Atstato ginklą prieš Mo

tiejų).
MOTIEJUS (atstatęs krūtinę) Šauk!
(Iš namų staiga pasirodo Marytė).

MARYTĖ Ne! (Puola tarp Zigmo ir Motiejaus). 
(Zigmas apstulbsta iš nustebimo).

(Bus daugiau)

LIETUVOS REIKALAIS
Venezuelos laikraštis „EI Universal“ lie

pos 26 d. Tarptautinio komiteto demokrati
jai ginti vardu išsispausdino didžiulį 
straipsnį apie Lietuvą.

Straipsnyje suminimi visi paskutinieji 
įvykiai — lietuvių susideginimai, Kauno 
riaušės, Simas Kudirka, Bražinskai, Simo- 
kaičiai, kunigų nubaudimas.

Straipsnis kolektyviai pasirašytas viso 
komiteto, atstovaujančio daugeliui tautų. 
Lietuviams komitete atstovauja Vladas 
Venckus.

SPAUDOS KONFERENCIJA BRIUSELYJE 
APIE PADĖTĮ OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE

Tarptautinės Jaun. Krikščionių Demo
kratų Unijas iniciatyva Briuselyje birže
lio 21 d. 'buvo suorganizuota spaudos konfe
rencija apie padėtį Okupuotoje Lietuvoje. 
Pranešėju buvo pakviestas Europos Lietu
vių Krikščionių Demokratų Tarybos pirmi
ninkas A. Venskus.

Savo plačiame pranešime jis pirmiausia 
trumpai apžvelgė Lietuvos istoriją, toliau 
supažindino konferencijos dalyvius su Lie
tuvos-Sovietų Sąjungos sudarytomis sutar
timis Nepriklausomybės laikais (tarp ku
rių apie užpuoliko aptarimo tarpvalstybinį 
susitarimą, pasirašytą 1933 m. Londone), 
informavo apie sovietų okupaciją Lietuvo
je, partizanų kovas, religinį persekiojimą 
(suminėdamas kunigų A. Šeškevičiaus, P. 
Bubnio ir J. Zdebskio bylas bei jų pareiš
kimus teisme, 17.050 lietuvių katalikų me
morandumą), S. Kudirkos, V. Simokaičio 
ir Bražinskų dramas, savo pranešimą už
baigdamas š. m. gegužės-birželio mėn. įvy
kiais, lietuvių tautai reikalaujant laisvės 
(Kalantos ir Stonio auka — susideginimas, 
neramumai ’Lietuvoje, studentų riaušės).

Po pranešimo buvo labai gausu klausi
mų, susijusių su dabartine Lietuvos padė
tim, į kuriuos A. Venskus išsamiai atsakė.

Šioje spaudos konferencijoje dalyvavo ei
lė žymių Belgijos žurnalistų ir Briuselyje 
akredituotų užsienio spaudos atstovų, taip 
pat Belgijos televizijos žurnalistai ir spau
dos agentūra „Belgą“.

Po spaudos konferencijos įvyko priėmi
mas, kurį suruošė ’belgų vyriausybės narys 
min. Alfred Califice. Apsilankė žymūs Bel
gijos politikai, tarptautinių organizacijų 
nariai, spaudos atstovai ir konferencijos 
organizatoriai. Taip pat šio priėmimo me
tu buvo daug užklausimų, ypač paskutinių 
įvykių okupuotoje Lietuvoje klausimais.
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LAISVINIMO BARUOSE
VLIKO PIRMININKO ĮSPŪDŽIAI IŠ 

KELIONĖS EUROPON
Vilko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 

birželio 6-28 d. lankėsi vak. Europos pen
kiose valstybėse: Ispanijoje, Italijoje, Tur
kijoje, Fed. Vokietijoje ir Šveicarijoje. Dr. 
Valiūnas Turkijoje nuo 1971 m. lankėsi jau 
ketvirtą kartą.

Bražinskai — pasakojo dr. Valiūnas — 
laukia teismo jau daugiau kaip pusantrų 
metų. „Aišku, mums rūpi, kad Bražinskų 
'byla įmanomai greičiau prasidėti), nes by
lai teisime atsidūrus, Turkijos vyriausybė 
negalėtų Bražinskų grąžinti Sovietų Sąjun
gai, be to, mums rūpi, kad Bražinskai kaip 
galima greičiau būtų laisvi“. Paskutinėmis 
žiniomis, vienas iš penkių Ankaros Apy
gardos teismų — antrasis, Bražinskų, tėvo 
ir sūnaus, bylą turėjo spręsti liepos 19 d. 
Dėl posėdžių bei (pertraukų tarp sesijų by
la gali užsitęsti kelias savaites.

Apygardos teisme bylą, be pirmininko, 
sprendžia diar du teisėjai. Sprendimas da
romas paprasta dauguma. Dabar neįmano
ma pasakyti, kokią teismas skirs bausmę, 
o dėl sūnaus Algio, kadangi jis įvykio, 1970 
m. spalio 15 d., metu buvo nepilnametis, 
reikėtų tikėtis, kad jis galėtų būti išteisin
tas ir galėtų išvykti iš Turkijos.

Dr. Valiūnas toliau pažymėjo, jog Bra
žinskų gynėjas adv. C. Yairdimci teismo 
byloje numatęs iškelti tai, jog Bražinskai 
nėra kriminaliniai nusikaltėliai, bet politi
niai pabėgėliai. Svarbūs gynybos argumen
tai yra tie, jog Bražinskai pradėjo šaudyti 
lakūnams lėktuvą pradėjus manevruoti (pi- 
keruoti), o lėktuvo palydovė mirė ne virš 
sovietų teritorijos, bet Turkijos. Dėl sovie
tų spaudimo, Valiūno žiniomis, dar liepos 
mėn. (pradžioje Turkijos ambasadorius Mas
kvoje 'buvęs iškviestas į sovietų Užsienio 
reikalų ministeriją, ir jam buvo įteikta dar 
viena nota dėl ErazinSkų grąžinimo. Rusų 
spaudimas buvęs ypač didelis prieš Pod- 
gomo 'atvykimą Turkijon š. m. balandžio 
mėn. Tačiau Vlikui pavykę tuos rusų no
rus sustabdyti. Vilkas pasiryžęs ir toliau 
Bražinskus remti moraliai ir materialiai. 
(Beje, dr. Valiūnui, jo apsilankymo Vals
tybės Departamente, liepos 11 d., metu, 
buvo pažymėta: JAV vyriausybė labai ge
rai atskiria Bražinskų motyvus nuo lėk
tuvus, ypač JAV-se, grobiančių asmenų 
tikslų). Vliko Pirmininkas šį kartą Bra
žinskus lankė keturias dienas. Jie nuošir
džiai dėkoja už iš Vakarų, ypač gi JAV-bių, 
gaunamą spaudą bei knygas. Jaunasis Al
gis šiuo metu gerokai pramokęs anglų kal
bos, ir jis norėtų studijuoti mediciną.

Ispanijoje, Madride veikiančiai lietuvių 
kalba programai per Tautinį Radiją, į JAV 
grįžus kun. L. Tamošaičiui, SJ, šiuo metu 
vadovauja Virginija Krivytė. Pastaruoju 
metu programa veikia iš žymiai galinges-

SENOJO TALINO GATVĖSE
Liepos 12 d. britų „The Guardian“ 

persispausdino iš „Washington Post“ 
Robert Kaiser „Laiškų iš Estijos“. Ta
sai reportažas įdomus keliais atžvil
giais, ir ryžtamės supažindinti su kai 
kuriomis jo mintimis savo skaitytojus.

Autorius sako, kad ant daugelio šio 
vokiško stiliaus seno miesto namų sto
gų kyla viršun televizijos aukštos ante
nos, kurių tikslas — padėti sugauti, 
kas rodoma ir šnekama už 50 mylių 
Helsinkyje. Suomių televizijos progra
mos esančios ypač populiarios Estijo
je. Tikrosios žinios iš pasaulio kaip tik 
pasiekiančios Estiją iš ten. O tas pajė
gumas apsirūpinti žiniomis ir esąs vie
nas savaimingųjų bruožų, išskiriančių 
Estiją iš Sov. Sąjungos. Suomių ir estų 
kalbos artimos, ir tai daug padeda.

Estijos sostinė esanti išlaikiusi savo 
viduramžišką išvaizdą, menai pajėgią 
prisilaikyti, palyginti, liberalių standar
tų, ir apskritai atmosfera esanti tokia, 
kad ten jautiesi esąs toli nuo Rusijos. 
Maskvoje gyvenąs vakarietis Estijoje 
jaučiąsis kaip namie.

Rašydamas apie miestą, Kaiser sa
ko, kad jis, turįs savo stilių, vis dėlto 
negalėjęs išvengti sovietinės architek
tūros nuobodaus vienodumo — tų di
džiųjų pastatų, skirtų butams. Bet ir 
čia estai sugebą apie naujuosius iš ga
tavų blokų statomus daugiaaukščius 
prisodinti krūmelių, prižiūrėti veją, ką 
Rusijos kiemuose retai kur pamatysi.

Turistų vadovuose esą rašoma, kad 
Estija 1940 m. „pasiprašė“ priimti ją 
į Sov. Sąjungą po kažkokio spontaniš
ko „revoliucinio sukilimo“. „Iš tiesų“, 
autorius rašo, „Maskvos armija, o ne 
kažkoks sukilimas Estijoje įkūrė ko
munistinį valdymą 1940 m. vasarą, kai 
Stalinas ryžosi užsitikrinti tą Baltijos 
sritį“.

Tas Stalino manevras pribaigė 21 m. 
tvėrusią nepriklausmoybę, kurią tu
rėti įgalino Versalio taikos sutartis ir 
estai nieko negalėjo padaryti, o nepri
klausomybės metai tie ir buvo vienin
teliai visoje krašto istorijoje. Stalinas 
tūkstančius išsiuntė į Sibirą — daugiau 
kaip 100 tūkst. buvo prievarta išgaben
ti už Uralo. Dabar beveik visiems bu
vo leista grįžti, tačiau daugumas Sibire 
mirė.

Po šios skaudžios patirties estai, 

k

Įvadas

Jaunimo Kongresas, PLB seimas, studen
tų suvažiavimas ir panašios susitelkimo va
landėlės yra ypatingos progos. Jos gali at
likti trigubą vaidmenį: veidrodžio, mikro
skopo ir žiūronų: kas esame, iš ko sudaryti, 
kokie galėtume būti.

Šie neeiliniai įvykiai papildo ir paskati
na eilinę, kasdienę mūsų veiklą, įprastines 
mintis ir darbus: net ir kruopščiai ruoštas 
Kongresas, kaip šis, nespėja ir negali iš
reikšti vis®, pasakyti visa, apspręsti visa: 
jis yra ypatingas, ir ne tik simbolinis mo
mentas ilgame tautos ir tautos išeivijos 
vystymosi eigoje.

Šio II-jo PL.IK programa tiek čia Čikago
je. tiek studijų savaitėje, stovykloje ir ki
tuose įvykiuose, gan išsamiai sustos prie 
kiekvienos priemonės —veidrodžio, mikro
skopo ir žiūronų — mūsų veidui, sudėčiai 
ir keliams apibrėžti.

Įvadinėse didžio ir taip laukto susitelki
mo pastabose būtų malonu kiekvienam mū
sų save paruošti: leisti, kad kito krašto, 

ndo radijo siųstuvo. Valandėlių turinys ne
varžomas. Būdamas Madride, dr. Valiūnas 
dar tarėsi ir su estų atstovu Ispanijoje, jų 
programos vedėju dr. Raud.

Italijoje ir Fed. Vokietijoje pastaruoju 
metu pastebėtas nepaprastas spaudos dė
mesys Lietuvai, įvykiams joje. Tai patvir
tino Eltos biuletenių italų ir vokiečių kal
bomis redaktoriai prel. V. Mincevičius ir 
V. Banaitis. Pasikalbėjime su Diplomatijos 
šefu St. Lozoraičiu teko paliesti artėjančios 
Europos saugumo konferencijos klausimus.

Paryžiuje, telefonu pasiektas, prof. J. 
Baltrušaitis pažymėjo, jog Prancūzija ne
pripažįsta Baltijos valstybių okupacijos. 
Tai patvirtina štai koks faktas: sovietų už
sienio reikalų ministerija neseniai buvo pa
kvietusi didžiųjų valstybių Maskvoje re
ziduojančius ambasadorius lankytis Balti
jos valstybėse. Tai turėtų įvykti š. m. va
sarą, liepos ar rugpjūčio mėn. Prof. Baltru
šaitis š. m. birželio mėn. buvo pakviestas 
į užsienio reik, ministeriją, ir ten jam bu
vo oficialiai pranešta, kad Prancūzijos am
basadoriui Maskvoje nurodyta numatytoje 
kelionėje į Baltijos kraštus nedalyvauti. 
Tokie sprendimai — nevykti į Baltijos vals
tybes — dar buvo padaryti ir JAV, Kana
dos ir Fed. Vokietijų vyriausybių.

Prancūzija dar kartą patikinusi prof. 
Baltrušaitį, kad ji savo nusistatymo ne
pripažinti sovietų okupacijos Baltijos kraš
tuose nekeisianti. Ir pačioje Prancūzijoje 
jaučiamas visuomenės palankumas Lietu
vos klausimui — tai liudija, kad lietuvių — 
išeivių veikla laisvinimo bare, kai atsiran
da ir konkretūs reikalai (pvz., minėtas 
kvietimas diplomatams vykti į Eialtijos 
kraštus ir šių atsisakymas) — aiškiai turi 
vaisių, — baigė Vliko Pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas. (ELTA)

kaip atrodą, susitaikę su Maskva, kad 
oūtų galima gyventi. Dabar Estijos 
ekonomija esanti viena pajėgiausių to
se penkiolikoje respublikų. Žemės ūky
je Estija varžosi su Skandinavijos kraš
tais. Estijoje gyvenąs rusas inžinierius 
sakąs, kad Estija vertinama už gerą ga
minių rūšį, nežinomą Rusijoje.

Dabar Taline gyvenantieji maskvie
čiai saką, kad čia gyvenimo lygis yra 
žymiai aukštesnis. Parduotuvėse yra 
daugiau prekių, ypač maisto, ir Mas
kvoje gyvenusi šeimininkė, kuri ten 
nuolat vargdavo dėl to kasdieninio sto
vėjimo eilėse, Taline apsipirkimą lai
ko, palyginti, vien malonumu.

Gyventojų Estija turi apie 1,2 mil., 
ir beveik apie trečdalį jų sudaro neės
tai, daugiausia rusai. Rusų gyventojų 
vis daugėja, ir reportažo autorius gal
voja, kad šitaip yra dėl darbininkų 
trūkumo — jų vis reikia įsivežti iš ry
tų, ir jis čia, be abejo, klysta.

Kovo mėn. Estijos komunistų parti
jos centro komitetas turėjęs ypatingą 
suvažiavimą — svarstęs „darbo žmo
nių tarptautinio auklėjimo“ klausimą. 
Tai, esą, būtų ženklas, kad estų ir rusų 
santykiams toli gražu iki idealo.

Rusiškai kalbantieji estai (o ne visi 
moka rusiškai) dažniausiai turi stiprų 
akcentą. Partijos ir vyriausybės vado
vai, su kuriais reporteriams neseniai 
yra tekę susitikti oficialaus turo metu, 
esą estiškos kilmės, jų rusų kalba, iš
skyrus keletą atvejų, yra puiki ir be ak
cento.

Rusai gyventojai respublikoje dau
gėja greičiau negu estai. Bet Estijos ko
munistų partijos pirmasis sekretorius 
Johannes Kabin aiškiai parodė pyktį, 
kai buvo paklaustas, ar tai nelaikytina 
grėsmė estų tautos ateičiai. Gera rusų 
kalba jis pradėjo cituoti statistiką, kur' 
turi patvirtinti, kad nėra jokio artimo 
pavojaus. Iš 36 laikraščių 28 yra estiš
ki, iš 9 teatrų 8 estiški, ir 1.1.

Estai, sako, kaip atrodo, pripažįsta 
savo naująjį poną, nors ir su tam tikru 
apgailestavimu. Vienas vietinis gyven
tojas svečiui iš Rytų Europos neseniai 
pasakęs, kad taip,'kaip yra, geriau da
bar negu buvo.

Mes turėdavome daug priešų,' 
— pažymėjęs jis. — Dabar" teturime 
tiktai vieną“.

JAUNIMO 
KONGRESO

PROGA
Antanas Saulaitis, SJ, Brazilija

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS: 
PRASMĖS BEIEŠKANT

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidaromoji paskaita

kitos patirties, kito amžiaus ar sąlygų iš
kelta mintis ar jausmas ar ryžtas kaip stip
rus spindulys pasiektų tas gelmes, kuriose 
sukrauta mūsų skaudi ir džiaugsminga pa
tirtis, mūsų viltys ir kasdienybė, ištikimy
bė bei vertybės, teigiamybės ir pavojai.

Pagrindinė mintis
Pagrindinė šių pastabų mintis yra: išei

vijos lietuvių jaunimui prasmės ieškoti yra 
tapti bendruomenės nariu, bendruomenėti, 
socializuotis arba būti socializuojamam. Tą 
bendruomenėjimo eigą veikia įvairios są
lygos, kurios įveda ir palaiko jauną žmogų 
lietuviškame pasaulyje; yra ir sąlygų, ku
rios neveiksmingos ar net neigiamai jį pa
veikia. Svarbu ir žinoti, kokios emigracijo
je gyvenančios tautos dalelės aplinkybės 
gali būti tobuliau panaudotos šiam sociali
niam procesui.

Esminė sąlyga jaunimui lietuviškon šei- 
mon įtraukti yra suaugusiųjų vienybė ar 
sugyvenimas. Ta vieningumo sąlyga nėra 
savita tik lietuviškoje visuomenėje^ Visi 
žinome, kaip gali suardyti jauno žmogaus 
gyvenimą aiški nesantaika tarp tėvų, o 
ypač skyrybos. Tas pat yra tautinėje ben
druomenėje: daug kartų teko girdėti rimtų 
jaunuolių pastabą: nenoriu nieko bendra 
turėti su lietuviais, nes jie savo tarpe ne
sutaria.

Ši vienybė, 'bendruomenėjimo esminė są
lyga, nėra tik ta, kad mums byra ašaros 
jaudinančiame minėjime ar liaudies dainų 
koncerte. Ta vienybė esminiuose dalykuo
se liečia prasmę ir vertybes, pasireiškia 
šeimos, organizacijos gyvenime ir net mūsų 
pasąmonėje.

Prieš penkeris metus vienoje skautų sto
vykloje teko statyti palapinę dviese su ja
ponu, nemokančiu kitos kalbos. Net be žo
džių atlikome šį paprastą skautišką darbą 
broliškai, nes mus jungė tie patys idealai ir 
ta pati patirtis. Tuo labiau šiame Kongrese 
susitinkame lietuviai ir lietuvaitės iš ke
liolikos kraštų, paveikti labai skirtingų kul
tūrų, turėdami nevienodas sąlygas lietuviš
kai galvoti ir veikti. Šie ryškūs ir neryš
kūs skirtumai gali nuskaidrinti mūsų kiek
vieno pažiūras, siekius: išreikalauti iš mū
sų, kad pajustume gilesnę, sąžiningesnę, 
tikresnę prasmę.

Susirenkame ir skirtingo amžiaus: vie
ni, jauni, neturį galutinai išsivysčiusios ar 
užbaigtos pasaulėžiūros, jaunatviška jėga 
ir savaimingu ryžtu gyveną; kiti — mes su
augę, jau peržengę tą lemtingą ir be gailes
čio šio Kongreso pabrėžtą 30-ties metų 
slenkstį, savo jausminį ir idėjinį pasaulį 
jau nusistovėjusį. Bet šis dialogas tarp 
skirtingos patirties asmenų ar junginių — 
nebūtinai amžiaus riba pažymėtų — taip 
pat nėra būdingas tik išeivijai ar lietu
viams. Lietuvoje vidurinė karta, mačiusi ir 
neprklausomybę ir okupaciją, deda nepa
prastas pastangas suvesti jaunimą su „se
nimu“, lygiai kaip išeivijos suaugusiųjų už
duotis yra suvesti praeities, dabarties Lie
tuvą su tik išeiviją pažįstančia jaunąja kar
ta. Kad suokalbis tarp kartų vyksta, liudi
ja prieš keletą savaičių vykusios demonst
racijos Lietuvoje, o išeivijoje ir šis Kongre
sas.

Jau vien tik dėmesys, skiriamas Kongre
sui išeivijos spaudoje, liudija, kad Jauni
mo Kongresas yra vienas iš svarbiausių 
įvykių suaugusiųjų arba vyresniųjų kartų
— „senimo“ gyvenime. Kodėl? Todėl, kad 
kiekvienas sąjūdis atsinaujinti visų pirma 
liečia vyresniuosius: jaunimas yra pripra
tęs prie kaitos, prie greičio, prie įvairumo
— jam pasikeitimai, naujos idėjos, kiti me
todai nėra naujiena, o gyvenimo būdas; su
augusiam žmogui pasikeitimai ardo nusi
stovėjusį, patogesnį pasaulį, įkuriame ver
tybės bei interesai pastoviau suskirstyti: 
tai mes aiškiai matome religinės bendruo
menės atveju katalikų ir kitų krikščionių 
bažnyčių atsinaujinime.

Reikėtų pakartoti, kad tiek gyvenimo, 
tiek tautiškumo prasmė atsiranda ne tik 
gražiuose paskaitų žodžiuose, bet taip pat 
tame darniame sugyvenime, kuriame tiek 
sąmoningi veiksmai, tiek pasąmoniniai 
jausmai ir pojūčiai remiasi esminėmis gy
venimo ar tautiškumo vertybėmis.

Suaugusiųjų akiniai
Kad jaunesni ir vyresnieji galėtų sutapti 

bendruomenėm jie stengiasi vieni kitus ge
riau suprasti — ne tik suprasti, bet ir kur 
reikia atleisti ir būti kantriais.

Norėčiau keliais pavyzdžiais pabrėžti, 
kodėl jauno žmogaus besivystantį pasaulį 
sunkiau supranta nusistovėjusioje, tiek 
protinėje, tiek jausminėje pasaulėžiūroje 
atsirėmęs vyresnio amžiaus žmogus. Ši ana
lizė svarbi todėl, kad suaugusiųjų nuotai
kos ir pažiūros yra tas mūšio laukas, ku
riame sudaromos sąlygos išeivijos jauni
mui lietuviškai bręsti.

Kai Brazilijoje kvietėme visuomenę au
koti JK ir tautinių šokių šventės reika
lams, pirmosios keturios aukos atėjo iš ko? 
Jas atsiuntė trys 80-ties metų amžiaus as

mens, gyveną iš pensijos ir toli toli gyve
nąs lietuvis, kuris dėl ligos abi kojas pra
rado. Kodėl? Tikrai ne todėl, kad jie turi 
daugiau pinigų už 40-50 ar 60-ties metų am
žiaus sveikus tautiečius, bet todėl, kad jų 
gyvenimo patirtis apvalė jų vertybių bokš
tą: praradę sveikatą, jaunystės sapnus, tur
tingus siekius, jie atrado, kas svarbiausia 
lietuviškuose reikaluose: sudaryti jaunimui 
sąlygas.

Jeigu kartais jaunatviški akiniai nesude
rintais spindesiais išblaško asmenį, tai 
kiek pagyvenę akiniai (aprūksta ir savęs 
nemato. Vienas dvasininkas taikliai pasa
kė, kad suaugęs bara jaunuolį, kam rūko 
marihuaną-kanapes, pats nejausdamas, kad 
vienoje rankoje laiko cigaretę, antroje stik
liuką, o paskui išgers tabletę, kad miegotų, 
kad atsigautų, kad neskaudėtų.

Arba vyresnieji kartais puola studentus 
ar šiaip jaunimą, auginantį barzdas ir ūsus. 
Kaip galima apžėlusiam vaikščioti ?Juk tai 
nepadoru, negražu! Bet mes suaugę užmirš
tame, kad per 2 -milijonus žmonijos istori
jos metus tik paskutiniaisiais 50 metų yra 
tiek bebarzdžių. Ne tik Samsonas ir kone 
visi vyriškos giminės šventieji, bet ir mūsų 
tautiniai didvyriai nešiojo barzdas ir ūsus: 
net ir Lietuvoje užaugusiųjų taip mėgia
mas Maironis gyrė barzdočius. Turiu pri
sipažinti, kad, pirmą kartą pamatęs mūsų 
JK pirmininko fotografiją, pagalvojau, kad 
jis per drąsiai rizikuoja viso Kongreso pa
sisekimą savo tokia apsčia barzda.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE
NIJOLĖS SABAITĖS LAIMĖJIMAS

800 m bėgimo melsterė vilnietė Nijolė Sa- 
baitė Maskvos lengvosios atletikos varžy
bose pasiekė naują Lietuvos ir tuo pačiu 
Sov. Sąjungos rekordą. 800 m nuotolį ji nu
bėgo per 2.01,1 minutes. Senasis Sov. Są
jungos rekordas buvo 1971 m. atsiektas T. 
Kazačkovos 2.03,2 laiku.

„Tiesa“ rašo, kad tai yra „pirmoji Lietu
vos bėgikė, savo pavardę įrašiusi į TSRS 
rekordų lentelę“.

Iš moterų sportininkių tokį aukštą lai
mėjimą buvo pasiekusi kaunietė ieties me
tikė Birutė Kalėdienė 1958 m.

Nijolė Sabaitė dar moksleivė pradėjo 
sportuoti Raseiniuose. Persikėlusi į Vilnių, 
buvo pradėta globoti bėgikės Felicijos Ka- 
roblienės.

1967 m. Nijolė laimėjo pavasario krosą 
jaunių grupėje. Ji gerai pasirodydavo ir 
stadijono bėgimo takuose. Jau būdama Vil
niaus Pedagoginio instituto studentė, ji 
Sov. Sąjungos ir JAV krosų varžybose iš
sikovojo pirmąją vietą.

Iš pradžių Nijolė nepasiekė gerų rezulta
tų — jos rezultatai nebuvo pastovūs ir fi
nišai nebuvo vienodai geri. Dėl to kai kas 
net abejojęs jos sportiniu talentu.

Nijolė, kaip rašoma, ruošiasi olimpiadai 
ir nori nubėgti 800 m per 2 minutes, o gal 
dar ir greičiau.

Nijolei linkime pasaulinio rekordo!

KŪRYBINIO JAUNIMO SVEČIAI
Prie Punios piliakalnio liepos 3-13 die

nomis stovyklavo apie 100 kūrybinio jau
nimo — literatų, dailininkų, aktorių, mu
zikalų ir kt.

Jie ten ilsėjosi, klausėsi paskaitų, disku
tavo, ruošė laužus, koncertavo, ir pasirodo, 
kad per tą laiką juos aplankė partijos kul
tūros skyriaus vedėjas S. Šimkus, skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Bielinis, partijos 
lektorių grupės vadovas K. Tumėnas, kom
jaunimo pirmasis sekretorius V. Morkūnas, 
teisingumo ministeris A. Randakevičius, vi
daus reikalų ministeris J. Mikalauskas, 
kultūros ministeris L. Šepetys, kinemato
grafijos komiteto pirmininkas V. Baniulis, 
„Tiesos“ redaktorius A. Laurinčiukas, 
„Komjaunimo tiesos“ redaktorius V. Cha- 
dzevičius, filosofijos mokslų kandidatas V. 
Lazutka, rašytojai Alf. Bieliauskas, A. Po
cius, V. Bubnys, R. Kašauskas, kritikas P. 
Bražėnas ir būrys dailininkų.

NAUJOS MADOS RAJONINIUOSE 
LAIKRAŠČIUOSE

.jLiteratūros ir meno“ Septynių dienų 
pastabose rašoma:

„Tur būt, kiekvieno kaimiečio namuose 
(o dažnai jau reikėtų sakyti: kolūkiečio bu
te)! rasi rajono laikraštį. Vietinė spauda 
turi didelį autoritetą. Nenagrinėdami svar
biausiųjų jos užduočių, atkreipkim dėmesį 
į paskutiniajame puslapyje spausdinamus 
skelbimus. Paprastai tai būna labai gausus 
skyrius, ir niekas čia nestebintų — perka
mos ir parduodamos didelės vertybės, pra
nešama apie radinius ir t. t. Betgi štai: su
kakties proga vaikai sveikina tėvus, sesuo 
— brolį, draugas — draugą... Šitoks di
džios pagarbos artimam žmogui pareiški
mo būdas jau buvo išjuoktas respubliki
nėje spaudoje, bet po to rajonų laikraš
čiuose panašūs Skelbimai pasirodo netgi 
dar „puošnesni“, kaligrafiškai išrašyti...

LATVIŲ PARODA VILNIUJE
Liepos mėn. Vilniuje buvo suruošta lat

vių akvarelės darbų paroda.
Parodoje dalyvauja 11 latvių meninin

kų. (kurie išstatę 50 darbų: figūrinių kom
pozicijų, peizažų, natiurmortų. Deja, nėra 
nė vieno portreto.

SUKILIMAS PRIEŠ KREMLIŲ
šitaip pavadintą Stanley Monks didžiu

lį straipsnį birželio 25 d. išsispausdino Dub
lino „Sunday Independent“.

Straipsnyje daug vietos paskirta Lietu
vai ir jos įvykiams.

Atpasakojęs Kauno riaušes ir oficialiuo
sius tvirtinimus, kad tai buvęs chuliganų 
darbas ir kad R. Kalanta buvęs nesveiko 
proto ir narkotikas, autorius sako, jog ne
abejotinas dalykas, kad Lietuvoje, kaip ir 
daugelyje kitų Sov. Sąjungos mažumų, au
ga nepasitenkinimas. Tautinis klausimas, 
dažnai persipynęs su religija, buvo dažnas 
susirūpinimo šaltinis sovietų vadams jau 
daugiau kaip 50 metų ir iki šiol toli gražu 
nėra sutvarkytas.

Baltijos valstybėse sąmoningumas visa
da buvo stiprus. Nepasitenkinimą kelia di
delis įkurdinamųjų rusų ir kitų tautybių 
žmonių skaičius, pramonės surusinimas. 
Lietuvoje dar ypač stipriai reiškiamas ne
pasitenkinimas dėl katalikų bažnyčios per
sekiojimo. Autorius pateikia to persekioji
mo faktus.

PARLAMENTARAS TEISIAMAS UŽ 
DEMONSTRAVIMĄ

Belgijos parlamento narys Mik Babylon, 
kuris su kai kuriais kitais parlamento na
riais flamais dalyvavo demonstracijose Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų ministerio Gro
mykos vizito metu, buvo paleistas, bet ir 
vėl suimtas ir bus teisiamas už muštynes 
su policija.

Demonstrantai tada reikalavo laisvės Lie
tuvai ir Latvijai.

MIRĖ NAPALYS GRIGAS

Liepos 14 d. Lietuvoje automobilio ne
laimėje žuvo kalbininkas Napalys Grigas.

Jis buvo gimęs 1896. II. 7 Svydeniuose, 
Kupiškio rajone. Baigęs Panevėžio moky
tojų seminariją, studijavo Kaune lietuvių 
kalbą ir pedagogiką ir sekretoriavo J. Jab
lonskiui. Mokytojavo Tauragėje, Pasvaly
je, dirbo „Lietuvių kalbos žodyno" redak
cijoje, po karo enciklopedijų, žodynų ir 
mokslo literatūros leidykloje, vis turėda
mas reikalų su žodynais (perredagavo ir 
papildė J. Barono „Rusų-lietuvių kalbų žo
dyną"). Vėliau Mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institute su kitais 
tvarkė-rašė didįjį „Lietuvių kalbos žody
ną“, rinko jam žodžius, rašė kitus žodynus, 
kalbos klausimais straipsnius.

SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI

Maskvoje lengvosios atletikos varžybose 
šuolio į aukštį sportininkas Kęstutis Šapo
ka peršoko 2 m 21 cm ir tapo Sov. Sąjun
gos čempionu. Šio sezono geriausias rezul
tatas 2 m 24 cm priklauso K. šapkai.

Kaunietis R. Aukštuolis 100 metrų nubė
go per 10.3, tuo pakartojo Lietuvos rekordą 
ir atbėgo penktasis.

Sidabro medalius išsikovojo kaunietis R. 
Plungė rutulio stūmime 19 m 59 cm pa
sekme ir ieties metime klaipėdietė J. Put- 
nienė. Bet jų rezultatai, matuojant olimpia
dos reikalavimais, nebuvo aukšti.

Sov. Sąjungos jaunimo klasės varžybose 
R. Makauskaitė, nustūmusi rutulį 16 m 80 
cm, tapo čempione, antra vieta teko L. Sa
kelytei.

AUKSO IR SIDABRO MEDALIAI
Jau esame rašę apie Vilniaus studentę 

N. Sabaitę, kuri Maskvos varžybose 800 m 
nubėgo per 2 min. 1,1 sek.

Pasirodo, jos komandos draugė E. Tit- 
monaitė baigė bėgimą septintoji ir tuo 
įvykdė Sov. Sąjungos sporto meistro nor
mą.

3000 m bėgime su kliūtimis R. Bitė lai
mėjo aukso medalį. Tą atstumą jis nubėgo 
per 8 min. 30 sek. Maskvietis S. škripka 
atsiliko nuo jo puse sekundės.

Sidabro medalį gavo kaunietis R. Aukš
tuolis, estafetėje 4 X 100 startavęs „Dina
mų“ rinktinėje ir užėmęs antrąją vietą.

KAS IŠ LIETUVOS VARŽYSIS 
OLIMPIADOJE?

„Tiesos“ liepos 23 d. .pranešimu, teisę va
žiuoti į olimpiadą Muenchene dr ten varžy
tis gavo 800 m bėgikė Nijolė Sabaitė, šuo
lio į aukštį specialistas Kęstutis Šapka, 
3.000 m su kliūtimis bėgikas Romualdas 
Bitė ir vilnietis Anatolijus Baranovas.

Dar gali būti paskirti važiuoti rutulio 
stūmikas Rimantas Plungė ir ieties metikė 
Jadvyga Putnienė.

MIRĖ J. BARTAŠIŪNAS
Liepos 25 d. Vilniuje mirė senas bolševi

kas, 1944-1953 m. buvęs sovietinis Lietu
vos vidaus reikalų ministeris generolas ma
joras Juozas Bartašiūnas.

Jis buvo 77 m. amžiaus.

500 TONŲ NAUJO DERLIAUS

Kapsuko (Marijampolės) rajono ūkiai, 
kaip „Tiesa“ rašo, jau pristatė valstybei 
500 tonų naujo derliaus grūdų.

„HEKLBERIO FINO NUOTYKIAI“ 
RAUDONDVARIO PARKE

Raudondvario rūmuose ir parke „Mosfil- 
mo" kino studija filmuoja „Heklberio Fino 
nuotykius“ pagal amerikiečio Marko Tve
no apysaką.
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KADA NEBUS LAIKRAŠČIO?

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

NOTTINQHAMAS
SU JAUNIAIS

Sekmadieni, rugpiūčio 13 d., lietuviško
mis pamaldomis Jaunimo Židinyje 11.15 
vai. prasideda jaunių stovykla. Jie atvyks
ta prieš 11 vai.

Kadangi rugpiūčio 15 d. yra Žolinės, 
Marijos Dangum Ėmimo, šventė ir priva
lu dalyvauti šv. Mišiose, tai jos židinyje 
bus 8 vai. vakare.

Sekmadienį, rugip. 20 d., užbaigiame Ži
dinyje jaunių stovyklą liet, pamaldomis 
11.15 vai. ir menine programa.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

LIETUVIŠKOS KAPINĖS
Šioje kolonijoje turime įvairius lietuviš

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

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

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

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

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

COVENTRY
PO ILGŲ ATOSTOGŲ NAMO

Rugpiūčio 4 d. į savo Coventrį grįžo Ge
novaitė ir Joe Johnstonai.

Jie pusantro mėnesio atostogavo JAV, 
dalyvavo Jaunimo kongrese, dainų šven
tėje ir lankė gimines ir pažįstamus.

LATVIS FLAMENCO GITARISTAS
ANDRĖ EL LET6N

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

Rugpiūčio 11 d., penktadienį, 7.30 vaj., 
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.

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.

LIET. SODYBA
PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
Rugpjūčio mėnesio sekmadieniais Lietu

vių Sodyboje bus pamaldos 5 vai. popiet.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS ANGLIJOS RAJONO 23 VASAROS
SKAUTŲ STOVYKLOS APYSKAITA 

1972 m. rugpiūčio 1 d.

Pajamos: aukos £218.45, stovyklautojų 
mokestis £172,00, iš viso £390,45.

Išlaidos: muistąs £250,00, autobuso išvy
kai nuoma £30,00, autobusui iš Midlando 
į Sodybą pridėta £14,00, stovyklos inven
toriui, vaistams, reprezentacijai, susiraši
nėjimui ir muzikai išleista £53,93, iš viso 
£347,93.

Likutis: £42,52.
Pastabos. Stovyklavo 68 asmenys. Pilną 

savaitę stovyklavo 56 asmenys, 12 asmenų 
stovyklavo nepilną savaitę. Iš Anglijos at
leisti nuo stovyklinio mokesčio 4 asmenys. 
Vokietijos rajono 15 skautų nuo stovykli
nio mokesčio atleisti dalinai (visi moki
niai).

Likutis, £42,52, pervedamas į bendrąją 
rajono kasą ir bus sunaudotas rajono rei
kalams ir sekančios vasaros skautų sto
vyklai.

Skautiškas ačiū mieliesiems rėmėjams.
s.J. Maslauskas, 

Stovyklos Viršininkas

AUKOS STOVYKLAI

J. Timmins, Coventry®, 0,50 sv., K. Mu
rauskas, Eccles, 5,00 sv., O. DainauSkienė, 
Manchesteris, 2,00 sv., A. Pupelis, Man
chesteris, 1,00 sv., S. Gedgaudienė, Ameri
ka, 2,00 sv., T. Philpott, Bristolis, 1,00 sv.,
R. Valteris, Bristolis, 0,50 sv., X, Vokietija, 
3,00 sv., I. Bacevičienė, Nottinghamas, 1,00 
sv., S. Kasparas (Londono visuomenės au
kos) 15,80 sv., (tarp jų 2,00 sv. Tėvai 
Marijonai, ipo 1,00 sv. P. Mašalaitis, J. Ta- 
mulaitis, C. Pranskevičius, J. Gipas, A. 
Šikšnys, J. Dailidė).

Visiems rėmėjams ir aukotojams išreiš
kiamas skautiškas ačiū.

Rajono skautų Vadovybė

PADĖKA

Organizacijoms, klubų valdyboms, rėmė
jams, aukotojams, dvasiškijai, tėveliams ir 
dalyviams Rajono Vadijos, Stovyklos va
dovybės ir visų stovyklautojų vardu nuo
širdžiai dėkojame už paramą, kuri įgalino 
mus susirinkti į rajoninę 23-ją vasaros 
Skautų stovyklą, pavadintą Simo Kudirkos 
garbei, ir joje pasidžiaugti skautiškoje šei
moje susirinkusiems, dalyvaujant ir iš ki
tų žemynų.

Stovykla yra skautiška mokykla. Tomis 
stovyklavimo dienomis saulės spindulių 
gaivinami, Aukščiausio Kūrėjo gamtos 
prieglobstyje praleidę tas dienas su malda, 
himnu, žaidimais ir skautiškais užsiėmi
mais, dvasiškai ir fiziškai sustiprėję, išvy
kome į namus, pasiryždami dar karščiau 
dirbti su jaunimu ir slkautybei.

Ypatingą skautišką padėką reiškiame J. 
E. Lietuvos Atstovui V. Balickui ir poniai, 
Sodybos vedėjams J. B. Snabaičiams, kun. 
A. Gerybai ir Jaun. židiniui, V. O’Brien, 
E. V. Ignaičiams, P. Milašiui, J. Girėnui, J. 
Alkiui, S. Kasparui, Z. Jurui, A. Gerdžiū- 
nui, I. Gerdžiūnienei, K. Jurkai, A. Arma
liui, pik. J. W. Hilder, pik. T. Vidugiriui,
S. Nenortu!, A. Pranskūnui, J. Vilčinskui, 
L. Veršelienei, S. Gedgaudienei, P. Moliui, 
ukrainiečių skautų vadovybei, mieląją! ir 
plačiajai visuomenei, sesėms ir broliams.

Jei šiose eilutėse nepaminėjau vieno ki
to, prašau man atleisti. Ačiū visoms ir vi
siems.

s. J. Maslauskas,
LSS Anglijos Rajono Vadas

VOKIETIJA
Kultūrinis subuvimas Pforzheime birže

lio 25 d. draugėn į Pforzheimą sutraukė 
didoką skaičių tautiečių, nors oras tam bu
vo „nepalankus“, nes saulutė viliojo į gam
tą. Šalia pforzheimiškių dalyvavo raštatiš- 
teų grupė, iš Stuttgarto ir kitur.

Įžanginėje dalyje visi bendrai sugiedojo

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS, 

LONDON, Wil 2PU

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

„Dieve Tėve danguje“. Kun. K. Senkus pa
gal šventraštį paaiškino, kokia žmogaus 
auka yra didžiausia. Mileris, Karlsruhe, 
klausytojus supažindino su įvykiais Kau
ne. Buvo priminti žmonių trėmimai, nai
kinimai, ypač 1941 m. ir vėlesniais laikais, 
ir pabrėžtas žmogaus teisių gynimo reika
las. A. Cesevičius, suminėdamas keletą is
torinių faktų, tarė padrąsinančių žodžių.

Labai gražiai pasirodė jaunieji. Petrė 
Bateikaitė, Karlsruhe, grojo keletą dalykų 
vargonais, kuriuos jos tėvelis inžinierius 
yra padaręs. Rūta Ptašinskaitė, Pforzheim, 
deklamavo eilėraštį „Žarijėlės“ ir fleita iš
pildė keletą parinktų melodijų. Valdema
ras Jonaitis ir Helmutas Ptašinskas, Pforz
heim, dalinai kiekvienas atskirai ir dalinai 
abudu drauge energingai „tampė“ akordeo
nus, gražiai pagrodami momentui parink
tos muzikos eilę dalykų. Lietuvos himnas, 
visų kartu sugiedotas, užbaigė rimtąją po
būvio dalį, kuriai vadovavo inž. G. Batei- 
ka.

Visi dalyviai buvo pavaišinti moterų su
neštais pyragais ir kavute 'bei kitais gėri
mais. Akordeonistas K. Earstaitis tada sa
vo miklia muzika daugumą sukėlė ant ko
jų. Kaitaliojosi šokiai su žaidimais, liejosi 
sveikas prakaitas. Uolusis jaunimas parda
vinėjo loterijos bilietus. Vakarienei atsira
do skanių dešrelių ir kita. Taip visi daly
viai vėlų vakarą patenkinti skirstėsi namo
lei, kad sekantį rytą su atnaujintom jėgom 
eitų prie įprasto kasdienio darbo.

Svečių vaišinimu uoliai rūpinosi Kr. še- 
reikienė, Cesevičiai ir eilė taikintojų.

Stuttgarto L. Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko liepos 9 d. gražiame Repšių sodelyje, 
kur kriaušės medis savo pavėsyje nuo karš
tos saulutės pridengė daugiau kaip 15 as
menų. Juos pyragaičiais ir vėliau kepsniais 
uoliai vaišino svetinga šeimininkė Repšie
nė.

Svarbiausią susirinkimo programos dalį 
sudarė pirmininkės E. Luoienės pranešimas 
apie Liet. Moterų Klubų Federacijos suva
žiavimą Niujorke, JAV, kur buvo atšvęstas 
25 metų veiklos jubiliejus ir kuriame pra
nešėja pati asmeniškai dalyvavo kaip 
atstovė iš V. Vokietijos. Išgirsta, kad 1947 
m. kovo 8 d., vadovaujant Žilinskienei, Es- 
slingene/Neckar buvo suorganizuota pir
moji Pabaltijo Moterų Taryba, dabartinė 
Moterų Klubų Federacija, nukeliavusi į 
JAV ir moterų klubų dėka išsišakojusi be
veik po visą laisvąjį pasaulį. Visų Moterų 
Klubų Federacijoje, įsteigtoje prieš 82 me
tus, esama 11 milijonų narių iš įvairių tau
tų.

Gausiausi ir stipriausi liet, moterų kniu
bai esą JAV. Jie daug darbuojasi: ruošia 
parodas, demonstruoja tautinius rūbus ir 
madas, ruošia kultūrines popietes, šventes 
■su tradiciniais papročiais Velykų ir Kalė
dų progomis, dalyvauja radijo programo
se, spaudoje, remia jaunimą, ligonius 'bei 
senelius, talkina Balfui, padeda finansiš
kai liet. Vasario 16 gimnazijai (Huettenfel- 
de) ir t. t.

Po gyvo ir išsamaus pranešimo S. Rugu- 
lienė, Raštato L. Moterų Klubo pirmininkė, 
papasakojo apie liet, moterų veiklą Rašta- 
te, o L. Janušienė dėkodama tarė šiltą žo
dį Lietuvos vokiečių moterų vardu.

Susirinkimo dalyvės dar buvo painfor
muotos apie „Grandinėlės“ atvykimą į 
Stuttgartą rugpiūčio 13 d. Jos pasiryžo tal
kinti, kad svečiai iš Amerikos būtų Stutt- 
garte gražiai priimti.

Jonas Glemža, gyvenąs Hirsau, birželio 
24 d. draugų ratelyje minėdamas savo 85 
m. amžiaus jubiliejų ir švęsdamas varda
dienį, galėjo pasidžiaugti išleista knyga: 
„Žemės ūkio gamybinė kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje 1920-1940 metais“. 
Leidinys paruoštas „Pienocentro“ darbuo
tojų pastangomis ir lėšomis. Pagrindinių 
paruošiamųjų knygos darbų naštą yra pa
kėlęs leidinio iniciatorius, buvęs „Pieno
centro“ valdybos pirmininkas ir vyriausias 
direktorius Jonas Glemža.

Sftattytaja. Vai&faai
KAI NĖRA KUR PRISIGLAUSTI...

Prieš kurį laiką rašiau apie vieną lietu
vį, kurį ištiko tragedija ir kuris dabar yra 
Huddersfieldo ligoninėje.

Kadangi ligonio protas pašviesėjo, jo gy
dytojas tiki, kad jis veltui tūno ligoninėje, 
kad jam būtų daug sveikiau tarp savų tau
tiečių.

Girdėjau, kad ligoninė kreipėsi į Lietu
vių Sodybą, prašydama, kad toji priglaus
tų 'besitaisantį, tačiau iš Sodybos atėjo nei
giamas atsakymas.

Negalima kaltinti Sodybos, nes, tikiu, tie 
keli tarnautojai turi pakankamai darbo. 
Tuo tarpu Sąjunga ir Namų Bendrovė pri
valėtų atkreipti dėmesį į tą ypatingą reika
lą.

Kai dėjome po svarą, tikėjome, kad ne
laimės metu turėsime šiokią tokią užuovė
ją. Taigi šiuo atžvilgiu ne tik’ tas mūsų 
tautietis jaučiasi nusivylęs, bet ir mes ki
ti, kurie anais metais sunkiai uždirbtą ir 
brangų svarą rinkome krūvon savo ir ki
tų gerui.

i
Teisybė, pasirodė eilė laiškų apie pensi

ninkus, namus, atsirado eilė sumanymų, 
gal kada nors kam nors ir bus naudos iš 
to, bet šiuo atžvilgiu' reikalinga skubi pa

KODĖL MES UŽMIRŠTAME?
Dominic Paul Baron liepos 6 d. britų 

„The Times“ dienraštyje siūlo, kai vėl bus 
rašoma apie Europos saugumo konferenci
ją, neužmiršti vieno ypač opaus klausimo.

Kas, sako, gali pasitikėti tokia sutartim, 
žadančia gerbti valstybių sienas, bet pasi
rašyta imperialistinės Rusijos, kuri iki šiol 
nėra be jokių sąlygų pasitraukusi iš Balti
jos kolonijų, karine jėga prisijungtų 1940 
m. birželio mėn.?

Nacinė Vokietija, sako, sumokėjo pilną 
kainą už savo agresyvinį ir imperialistinį 
plėtimąsi ir jėga buvo priversta atryti savo 
savo prarytuosius kraštus. O kai Rusija, 
tas kitas plėšikas, baigė rietenas dėl gro
bio su savo nusikaltėlišku draugu, tai! mes 
tylime dėl jos kolonijų, įsigytų su Hitlerio 
ir kitų talka.

Kodėl gi mes, sako, vakaruose, taip at
kakliai vengiame kelti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės klausimą? Ką 
gi tie trys maži kraštai, prieš karą taip tvir
tai laikęsi nepriklausomybės ir pažangėję, 
padarė vakarams, kad jie turi būti dabar 
visiškai užmirštami?

PAŠA ULYJE
— Kinija pasirašė sutartį pirkti 2 anglų- 

prancūzų gaminamuosius didžiulius Con
cord lėktuvus.

— Ugandoje 7 moterys buvo nubaustos 
sumokėti tarp 3,50 ir 5,00 svarų, nes jų si
jonų kraštai buvo perdaug aukštai virš 
kelių, o Kenijos teisingumo ministeris dėl 
tokių sijonų parlamente pasakė, kad jei 
kam nepatinka, tai tegu nusigręžia, kai pa
mato tokį dėvinčią moterį.

— Britų „Police Review“ rašo, kad po
licijos valdininkams suriku būti masonais, 
rotariečiais ir kitų panašių organizacijų 
nariais, nes tose organizacijose esą civiliai 
paprastai nori iš jų protekcijos.

— Jugoslavijoje perkūnas mirtinai už
trenkė 4 ir sužeidė 6 laipiotojus į kalnus.

— Britanijos kasyklų darbininkų profe
sinės sąjungos pareigūnas pareiškė, kad 
Sov. Sąjungos pasiūlymas leisti 30 darbi
ninkų nemokamai paatostogauti už jų pa
stangas praeitos žiemos anglies kasyklų 
darbininkų streiko metu yra „iš tikro la
bai malonus mostas“.

— Sov. Sąjungos partijos vadai buvo 
Kryme susirinkę tartis dėl tarptautinės pa
dėties ir k omu mistini i; kraštų ekonominio 
bendradarbiavimo (dalyvavę ir 7 sateliti
nių kraštų vadai).

— Šiaurinę Bangladešą po trijų dienų 
lietaus paskandino potvyniai, 800 tūkst. ne
teko pastogės, o Aukštutini a j ame Assame 
92 žuvo.

— Vakarų Vokietijoje du jauni čekoslo- 
vakai kasyklų darbininkai nuteisti kalėti 
po 7 m., nes balandžio 18 d. jie privertė lėk
tuvą skristi į Vokietiją ir nušovė lakūno 
padėjėją.

— Britanijos ministerio pirmininko jach
ta Morning Cloud pirmosiose karališkosios 
Londono jachtų klubų regatos lenktynėse 
laimėjo pirmąją vietą.

— Rumunas tenisininkas Gabriel Neas- 
cu paprašė Belgiją politinio prieglobsčio ir 
gavo jiį.

PRANCŪZIJA
E. TURAUSKO ANTKAPIUI STATYTI 

VYKDOMASIS KOMITETAS
Jį sudaro inž. A. Venskus, dr. P. Masiu

lis ir A. Liutkus jr. Jis posėdžiavo jau ke
lis 'kartus Paryžiuje — balandžio, gegužės 
ir liepos mėn. Šis komitetas sudarytas E. 
Turausko Paminklui Statyti Vajaus K- 
tetui Cleveland© baigus darbą ir LKDS 
Centro Valdybos įgaliojimu.

Posėdžių metu aptartas antkapio projek
tas ir atlikti visi statymo paruošiamieji 
darbai, remiantis iš Vajaus K-teto gauto
mis aukomis.

galba, ir, mano manymu, mes galime ją 
suteikti.

Priiimkim ligonį į Sodybą bent trims mė
nesiams. Pasamdykim prižiūrėtoją jam. 
Prižiūrėtojas, gaudamas butą ir maistą, 
neturėtų reikalauti daug pinigų, kuriuos 
galėtų parinkti ir Anglijos lietuviai, nes 
nelaimėn patekusiems jie yra paprastai la
bai dosnūs. (Atsiminkim, kad ligonio pen
sija yra kiek aukštesnė, nes dirbęs ilgesnį 
laiką).

Po trijų mėnesių 'būtų aišku, kur jam ge
riau. Paliktumėm Sodyboje arba grąžintu- 
mėm ligoninėn, iš kurios raštu turėtume 
■gauti pasižadėjimą, kad priims jį atgal.

Gal kas paklaus: o iš kur gauti tą pri
žiūrėtoją?

Dabar yra šioks toks nedarbas. Gal at
sirastų koks lietuvis, kuris sutiktų trejetą 
mėnesių pagyventi Sodyboje. Mėginti ne 
tik galima, bet ir reikia, ir tai greitai.

R. Giedraitis

PENSININKAI NEMOKAMAI
Hamiltono (Kanada) lietuvių apylinkės 

valdyba nutarė nuo rugsėjo 30 d. leisti ne
mokamai į savo parengimus, koncertus, 
pasilinksminimus ir pan. visus lietuvius 
pensininkus.

PRIE DANGAUS VARTŲ

Miręs lietuvis atsidūrė prie dangaus var
tų.

— Ką gera žemėje padarei? — paklausė 
šv. Petras.

— Tautos Fondui aukojau.
Šv. Petras pažiūrėjo į knygas ir, surau

kęs kaktą, tarė:
— Tik vieną dolerį... — Po to, atsisukęs 

į angelą, tarė:
— Atiduok tam lietuviui dolerį, ir tegul 

jis eina į pragarą.

7000 METŲ MENAS

Archeologai išaiškino, kad menas Irano 
teritorijoje gyvuoja jau 7000 metų.

Į senovės Persijos teritoriją atkeliavus 
arijų gentims ir karaliaus Darijaus valdy
mo metais išsiplėtus Persų imperijai, laibai 
suklestėjo architektūros menas. Savo sosti
nei Persepoliui statyti, miestams ir rūmams 
puošti persų karaliai kvietėsi meistrus iš 
visų imperijos valdų.

Seleukidų ir Paršų viešpatavimo metu 
persų menas patyrė didelę helenų įtaką, ta
čiau architektūriniai sprendimai išlaikė 
originalumą ir savo vertės neprarado iki 
šiol. Vėlyvesnei epochai priklauso žymieji 
Ktesifono rūmai ir zoroastrizmo pasekėjų 
pilys .šios pilys su jų kvadratinėmis vidaus 
patalpomis, kupoliškomis lubomis, erdviu 
kiekvienos iš keturių sienų portalu davė 
pradžią vadinamajam keturarkiam stiliui, 
vėliau taip pamėgtam musulmonų architek
tūros.

T ao pačiu metu suklesti metalų raižybos 
ir šilko audimo menas. Teherano muziejuje 
galima pamatyti dirbinių iš šilko audinių, 
kuriems daugiau kaip 1500 metų. Jie pui
kiausiai išsilaikę. Ten pat ir sidabro indai, 
papuošti kovų, medžioklės scenomis ir 
paukščių bei žvėrių figūroms.

Persijoje paplitus musulmonų tikėjimui, 
persų meistrų geni j ii sukausto islamo dog
mos: islamas uždraudė vaizduoti žmogaus 
veidą. Persų menas tada įgavo dekoratyvi
nę kryptį. Minaretų fasadai padengiami gė
lių ornamentais, geometrinėmis figūromis, 
arabeskomis ir frizais, kurie stilizuotai kar
toja korano priesakus.

Persų menas greitai plito po visą pasau
lį: Ispanijoje, Turkijoje, Arabų šalyse, In
dijoje pastatų apdailoje galima rasti persų 
architektūros motyvų.

XIV — XV a. suklesti persų miniatiūros 
menas, atgimsta tradicinis metalų apdirbi
mas. XV a. pabaigoje kai 'kurie persų auk
sakaliai persikelia į Veneciją. Jų meno įta
ką galima pastebėti vėlyvojo Renesanso ju
velyrų darbuose.

Valdant Sefevidų dinastijai, vėl labai su
klesti architektūra, šiam laikotarpiui pri
klauso Isfahan© 'miestas — persų meno ste
buklas. Išsivysto kilimų ir ploniausių audi
nių gamyba. Greitai meniški kilimai pagar
sėja visame pasaulyje. Daug kas mėgdžio
ja persų kilimų spalvų turtingumą ir siu
žetų vaizdingumą, tačiau niekas nepasiekė 
to tobulumo, kurį buvo pasiekę senovėje 
Irano meistrai. (Mokslas ir Gyvenimas)

GIMINYSTĖ SU LIETUVA

Garsusis šachmatininkas amerikietis 
Bobby Fischer, kuris dabar su rusu Spas- 
Skiu varžosi Islandijoje dėl pasaulinių pir
menybių, kaip liepos 24 d. britų „Daily 
Mail“ rašė, gali skaičiuoti tam tikrą gimi
nystę su Lietuva.

Mat, jo patėvio Cyril Pustan tėvas yra 
kilęs iš Lietuvos, atsikraustęs į Britaniją 
1911 m. rabinas.

DVEJI GYVENAMIEJI NAMAI 
MAŽEIKIUOSE

Statybininkai Mažeikiuose baigę statyti 
du gyvenamuosius namus, vieną 55 butų, 
kitą (kooperatyvinį) 100 butų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 — nugp. 13 d„ 11. 15 vai., 

Liet. Židinyje. Pradedama jaunimo sto
vykla.

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

MANCHESTERIS — rugpiūčio 27 d., 11 
vai.

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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