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AREŠTAI, TEISMAI, PROTESTAI
Birželio 13 d. britų „The Times“ išsi

spausdino Peter Reddaway straipsnį apie 
režimo priešų areštus Sov. Sąjungoje.

Kratos, areštai pradėti sausio mėn. Šioks 
toks atolydis buvo pastebimas artėjant 
prez. Nixono kelionei j Maskvą. Tačiau da
bar persekiojimas vėl sustiprintas. Maskvo
je areštuotas astronomas LiuborSkis, Vil-

fMLSJLUL YJE
— Buvęs JAV Harvardo universiteto 

profesorius dr. Leary, pradėjęs piršti ha
liucinacinių narkotikų kultą, atsėdėjęs 6 
mėnesius kalėjime už marijuanos gabeni
mą iš Meksikos, pabėgęs iš kalėjimo prieš 
porą metų (buvo nuteistas 10 metų), daug 
kur bandė įsikurti, bet niekas jo nenori, ir 
Šveicarija, metus palaikiusi, nutarė juo at
sikratyti.

— Atėnuose 5 graikai teroristai karinio 
teismo nuteisti nuo 7 mėnesių iki 3 m. 3 
mėnesių kalėti už suokalbiavimą vykdyti 
teroristinius veiksmus ir, be kita ko, pa
grobti buvusio JAV prez. Kennedžio sūnų.

— Ganą valdanti taryba paskelbė, kad 
ji norėtų suimti dabar Britanijoje gyve
nantį nuverstąjį savo ministerį pirminin
ką dr. Busiją, nes ir krašto ir jo paties 
saugumas, sako, tai reikalautų.

— Garsiajam čekoslovakui bėgikui Emi- 
liui Zatopekui būsią leista dalyvauti olim
piadoje Muenchene (kaip Dubčeko šalinin
kui ir rėmėjui, jam buvo atimta teisė iš
važiuoti į užsienį).

— Meksikoje daugiau kaip 85.000 žmo
nių miršta kasmet dėl to, kad geria užterš
tą vandenį (iš 50 mil. gyventojų apie 40 
mil. geria nešvarų vandenį).

— Kai prasidėjo Britanijos uostų strei
kas ir sutriko pristatymas, Guernsey sa
la, garsi savo pamidorais, iki rugpjūčio 7 
d. išmetė lauk iš laivų 70 milijonų pamido- 
rų, o saloje išauginama, prisitaikant prie 
Britanijos rinkos, po 200 tonų jų kasdien.

— Jeigu Jamenas, kaip spėliojama, pa
prašys rusus išvažiuoti, jų vietą, sakoma, 
užims kiniečiai, kurių jau ir dabar esą ne
maža krašte — jie tiesia kelius, stato teks
tilės fabriką.

— Pekino paskelbtoji statistika rodo, 
kad Kinija 1970 m. turėjo 697.260.000 gy
ventojų, įskaitant ir Taiwaną (Formozą), 
esantį „kruvinoje Čiang Kai-šeko klikos 
valdžioje“ — ten esą 12 mil. gyventojų 
(Jungtinių Tautų statistikos duomenys sa
ko, kad, be Formozos, Kinija 1970 m. tu
rėjo 759 mil. gyventojų).

— Kai Indijos ir Pakistano vadai suta
rė, kad Sando provincija turi priklausyti 
Pakistanu! ir Indijos okupacinė kariuome
nė iš jos pasitrauks, hindusai pradėjo iš 
ten bėgti į Indiją, kaip sakoma, maždaug 
po 3.000 kasdien (o jų toje provincijoje 
esą apie 80 tūkst.).

— Keturiolikametis jaunuolis pasislėpęs 
iš Australijos laivu atplaukė iki Belgijos, 
norėdamas pasiekti Britaniją ir aplankyti 
Edinburge gyvenančią savo senelę, ten bu
vo pagautas ir lėktuvu grąžintas tėvams, 
bet sakėsi vistiek ir vėl bandysiąs atplauk
ti ar atskristi.

— Hirošima (Japonija) paminėjo dvide
šimt septintąsias metines, kai ten ameri
kiečiai numetė atominę bombą, vyresnieji 
meldęsi už savo žuvusius, o jaunieji suren
gę antikarinę demonstraciją.

— Filipinų Luzano saloje po kelių sa
vaičių staiga nustojo lyti (lietų metu žuvo 
427 žmonės).

— Tillberga (Švedija) bandomajame ka
lėjime sėdantiesiems už darbą bus moka
mas normalus darbininko atlyginimas.

— Vakarų Vokietijos policija darė kra
tas Quick magazino redakcinėse ir admi
nistracinėse įstaigose Bonnoje, Hamburge 
ir Muenchene (magazinas paskelbė eko
nomikos ir finansų miniisterio prof. Schil- 
lerio atsistatydinimo laišką).

— Šveicarijos Engadene rajono drausti- 
nin susigrūdo daugiau kaip 2.000 elnių, ir 
jiems ten jau trūksta maisto, dėl to nutar
ta rugsėjo mėn. bent pusę jų išvaryti ir 
leisti medžiotojams iššaudyti.

Mielą Povilą Ramaitį, 
jo broliui Petrui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Antanas ir Danutė Briedžiai

Mielai mūsų narei
Marytei Grokauskienei ir jos šeimai, 

staiga mirus jos mylimai Mamytei 
Amerikoje, reiškiame giliausią užuojautą 

liūdesio valandoje.
Nottinghamo Liet. Moterų Draugijos 

Valdyba ir narės

jam į ausį, buvo areštuotas, bet kai teisme 
smulkiai papasakojo apie antisemitišką at
mosferą, tai buvo išteisintas. Bet 1970 m. 
jis pasirašė protestą dėl Leningrade nuteis
tųjų žydų, kurie tariamai norėję pagrobti 
lėktuvą. Tas protestas jam kaštavo tarnybą.

Kai SverdlovSke buvo 3 metams nuteis
tas jo draugas Kukui, toje byloje Markma
nas buvo liudininku. Pamatęs, kaip baisiai 
buvo iškraipyti jo parodymai, jis pradėjo 
akciją prieš teisėjus. Dar prieš tai jis buvo 
prašęsis leisti išvažiuoti į Izraelį, bet jam 
atsakyta. O dabar Sverdlovsko laikraštis 
pakaltino jį, kad palaikąs ryšius su sionis
tais, kurie bendradarbiavę su naciais ma
siškai naikinant žydus. Su dviem draugais 
jis atsikirto laikraščiui, bet tie jo draugai 
buvo tuoj paimti kariuomenėn, o Markma
nas areštuotas.

Jo areštas susilaukė protestų. 20 Vilniaus 
žydų pasiuntė protesto telegramą, reikalau
dami tuoj paleisti jį ir sustabdyti chuliga
nizmo akciją, nukreiptą prieš jį ir jo šeimą. 
Panašią telegramą pasiuntę ir 9 Kauno žy
dai. Grupei Markmano draugų buvo leista 
išvažiuoti į Izraelį, ir tie iš Izraelio pasklei
dė aštrų atsišaukimą apie padėtį Sov. Są
jungoje.

Ukrainoje ruošiama byla nacionalistiškai 
nusiteikusių ir jau ilgesnį laiką besireiš
kiančių vadų čomovilo, Svitlyčnio, Svers-. 
tiuko, Dzaubos, Svitlyčnos. Nežinia, kiek 
saugumas turi prieš juos pats susirinkęs 
medžiagos, bet jos davė jai Jaroslavas Du
bosas. Atvažiavęs iš Belgijos, siunčiamas 
ukrainiečių dešiniųjų grupių užmegzti ry
šio, jis buvo suimtas, palaikytas penketą 
mėnesių kalėjime, bet paleistas be teismo 
ir išsiųstas iš (krašto. Kalėjime būdamas, 
jis pasitarnavo saugumui: vietiniams laik-

ZACHAROVAS PAPILDO SAVO MINTIS

niuje filosofas Sevrukas, Kijeve kiberneti
kas Pliuše, Leningrade Melnikas. Kratos 
darytos ne tik tuose miestuose, bet taip pat 
Novosibirske, Ukrainos Umanėje.

Tuo pačiu metu imami smarkiau perse
kioti ir žydai. Charkove pakaltintas anti- 
sovietiniais prasimanymais Brindis ir nu
teistas pustrečių metų kalėti.

Sverdlovsike areštuotas Markmanas, ku
ris jau turi ilgesnę pasipriešinimų istoriją. 
Kai jis tarnavo kariuomenėje kažkada prieš 
1960 m., karininkas prieš visą pulką įžeidė 
jį antisemitine pastaba. Markmanas šėrė

Romas Kalanta

Akademikas Andrejus Zacharovas, tur 
būt, yra vienintelis visoje Sov. Sąjungoje 
valdžios 'kritikas, kuris dar nesuimamas ir 
nekišamas į kalėjimą. Tiesa, į jo kritiškus 
raštus ir siūlymus vadai nekreipia dėmesio, 
ir gal kol kas iš visų jo memorandumų tik 
tiek naudos, kad jie pasiekia viešumą Va
karuose ir parodo, ką Sov. Sąjungoje gal
voja šviesūs žmonės apie padėtį. O gali 
būti, kad per pogrindinius leidinius jo min
tys pasiekia ir bent dalį sovietinių žmonių.

Dabar Zacharovas, sovietų vandenilinės 
bombos išradėjas, birželio mėn. pasiuntė 
partijos vadui Brežnevui laišką-memoran- 
dumą, kuriuo papildo 1971 m. pasiųstojo 
mintis. Į aną jam niekas nieko neatsakė. 
Tame naujajame jis pasisako socialiniais 
klausimais pradėjęs domėtis prieš 10-12 
metų, kai įsisąmoninęs galimo atominio ka
ro ir atominių bandymų atmosferoje nusi
kalstamu pobūdžiu. Pažodžiui jis toliau ra
šo:

„Nuo tada aš gerokai pakeičiau savo pa
žiūras, ypač nuo 1968 m., ir tai prasidėjo 
man su darbu „Mintys apie pažangą“ ir 
baigėsi, kaip ir visiems 'kitiems, su tankų 
terškėjimu nelaisvėn pasiduodančios Pra
hos gatvėmis.

„Kaip ir anksčiau, taip ir dabar aš ne
galiu nevertinti didžiulių ir vertingų so
cialinių, kultūrinių ir ekonominių pas.kei- 
timų, kurie įvyko Rusijoje per pastaruo
sius 50 metų, tačiau aš turiu galvoje ir 
tai, kad panašūs pasikeitimai vyko dauge
lyje kraštų, kad tai yra pažangos ženklas 
viso pasaulio mastu.

„Kaip ir anksčiau, aš galvoju, kad mūsų 
epochos tragiškų prieštaravimų ir pavojų 
galima išvengti tiktai susiliejant kapitalis
tinei ir socialistinei santvarkoms.

„Kapitalistiniuose kraštuose tą vyksmą 
turi lydėti vis labiau gerinama darbo žmo
nių teisių apsauga ir mažinimas militariz- 
mo vaidmens ir jo įtakos politiniame gyve
nime.

„Socialistiniuose kraštuose taip pat rei
kalinga mažinti ekonomijos sukarinimą ir 
mesianistinės ideologijos vaidmenį ir gy
vybiškai būtina silpninti kraštutines cent
ralizmo formas ir partinės valstybės biuro
kratizmo monopolį ekonomijos srityje, o 
taip pat ideologijos ir kultūros srityse.

„Kaip ir anksčiau, lemiamos reikšmės 
skiriu visuomenės demokratinimui, reika
lui praplėsti visuomenės dalyvavimą, val
dymui pagal įstatymus ir garantavimui pa
grindinių žmogaus teisių.

„Kaip ir anksčiau, aš dedu viltis į visuo
menės evoliuciją ta kryptimi, turėdamas 
galvoje technikinę ir ekonominę pažangą, 
nors mano spėjimai ima kelti man vis di
desnį susirūpinimą.

„Dabar man daugiau negu bet kada ilki 
šiol atrodo, kad vienintelė tikra garantija 
išsaugoti žmogiškosioms vertybėms netvar- 
k ngai vykstančių reformų chaose ir tra
giškuose pasikeitimuose yra žmogaus sąži
nės laisvė r moralinis siekimas gera.

„Mūsų (sovietinė) visuomenė yra apimta 

apatiškumo, veidmainystės, siauro galvoji
mo ir slepiamo žiaurumo.

„Dauguma aukštuomenės atstovų — par
tinės valstybės vyriausybės aparatas ir di
džioji dalis iškiliosios inteligentijos — tvir
tai įsikibusi laikosi savo matomų ir slaptų 
privilegijų ir rodo nuodugnų abejingumą 
pilietinių teisių laužymui ar žmonijos ap
saugai ir ateičiai.

„Kiti, savo širdies gilumoje labai stipriai 
išgyvendami tai, negali leisti sau reikšti 
bet kokios minties apie laisvę, ir tie yra 
pasmerkti vidaus konfliktų kančioms.

„Girtavimas yra pasiekęs tautinės ne
laimės mastą. Tai yra vienas moralinio 
smukimo simptomų visuomenės, kuri kas
kart vis giliau pasineria chroniško alkoho
lizmo nuoduose.

„Krašto dvasinis atgimimas reikalauja 
pašalinti visas tas sąlygas, kurios Skatina 
veidmainiavimą ir prisitaikymą, o tai ve
da į pajutimą, kad nieko negali, esi nepa
tenkintas ir nusivylęs“.

Jis sako, kad visiems ir ne vien tik žo
džiais turi būti patikrintos vienodos gali
mybės siėkiti pažangos darbe, moksle, kul
tūriškai augti, dėl to turi būti panaikinta 
privilegijų sistema. Sovietinė švietimo sis
tema ir medicininis patarnavimas esąs „ap
gailėtinoje padėtyje“, .šitaip esą dėl vi
suomenės hierarchinės (klasės sistemos su 
visomis privilegijomis. Viešosios ligoninės 
nugyventos, kaimų mokyklos skursta, kla
sės perkimštos, mokytojai skursta ir yra 
beteisiai, mokymas paremtas oficialiai per
šamu veidmainiavimu, kas augančiose kar
tose įdiegia abejingumą moralinėms, me
ninėms ir mokslinėms vertybėms.

Jis norėtų, kad būtų padarytas galas po- 
lit niams persekiojimams, kuriems panau
dojamos teisinės ir psichiatrinės formos, 
taip pat ir visokios kitos formos, kaip at
leidinėjimas iš darbo, metimas iš mokyk
lų. atsisakymas duoti leidimą apsigyventi, 
kliūtys siekti kilimo savo profesijoje .

Po didžia dalimi ir šiaip tik tariamojo 
liberalizmo periodo pradėta vėl varžyti 
ideologinė laisvė, stengiamasi nepralesti 
jokios kitos informacijos, kaip tik valsty
bės kontroliuojamąją, persekiojama dėl po- 
lit’ndų ir ideologinių priežasčių. Ypač neri
mą kelią 1972 m. pirmųjų mėnesių areštai 
— Bukovskio Maskvoje, Strokatovos Ode
soje, psichiatrinėse ligoninėse laikymas 
Grigorenkos, Geršūnio, Fainbergo, Boriso
vo.

Nėra kito tokio krašto, kur karinės iš
laidos pasiektų tokį didelį procentą kaip 
Sov. Sąjungoje — net daugiau kaip 40 pro
centų viso biudžeto.

Respublikoms turinti būti garantuota 
teisė išeiti iš sąjungos. Tokia teisė tiek vi
duje, tiek ir tarptautiškai parodytų Sov. 
Sąjungos politikos antiimperialistinį ir an- 
tišovinistinį pabūdį. Tai nieko ypač nauja 
ir nebūtų, nes savo metu buvo leista Suo
mijai išstoti, sako jis. O jeigu, saiko, kuri 
nors respublika šitaip taikiu būdu išstotų, 
tai ji palaikytų ryšius su Rusija ir kitais 
komunistiniais kraštais.

raščiams suruošė spaudos konferenciją ir 
papasakojo, tur būt, ne trik ką sužinojo iš 
pasipriešinimo judėjimo vadų, bet ir tai, 
kas jo tardytojams buvo reikalinga prieš 
tuos vadus.

Rusų rašytojas Bulatas Okudžava atsisa
kė pasmerkti savo politines klaidas, dėl to 
buvo išmestas iš partijos, o jo sūnus pasku
bom paimtas kariuomenėn, nebeleista jam 
nė baigiamųjų egzaminų laikyti.

Okudžavos draugą rašytoją Vladimirą 
Maksimovą ruošiamasi išmesti iš rašytojų 
sąjungos. Praeitais metais Vakarų Vokieti
joje išleistas rusų kalba jo romanas „Sep
tynios tvėrimo dienos“. Kritikai romaną 
laiko puikiu, ir jis verčiamas bene į 8 kal
bas. Valdžia reikalauja, kad Maksimovas 
pasmerktų ir apgailėtų tą romano svetur 
išleidimo faktą, bet jis atsisako.

Maksimovas žinomas valdžiai ne vien tik 
tuo, kad jo romanas išėjo svetur. Jis yra 
dalyvavęs „Demokratiniame judėjime“. Jis 
sau sekretorium buvo pasisamdęs Vladimi
rą Bukovskį, (kitą režimo kritiką, o kai tas 
buvo teisiamais, tai jis stipriai protestavo. 
Dėl to dabar jam grasinama beprotnamiu.

Grasinimai Maksimovui susilaukė protes
to ir užsieniuose. 33 vadovaujantieji Euro
pos kultūrininkai pasiuntė Brežnevui tele
gramą, kad jiems „didelį susirūpinimą ke
lia žymaus rusų rašytojo Vladimiro Maksi- 
movo likimas“. Tarp tų pasirašiusiųjų yra 
vokiečių rašytojas Guenther Grass, anglų 
'rašytoja Iris Murdoch, italų filmų režisie
rius Federico Fellini, anglų poetas Stephen 
Spender, anglų rašytojas Angus Wilson.

SEPTYNIOS dienos
Jamenas paprašė išsikraustyti

Egipto lakraštis Achbar El-Yom rašo, kad 
arabų Jameno respublika paprašė Sov. Są
jungą išsikraustyti iš jos teritorijoje turi
mųjų strateginių bazių ir atsiimti rusus 
specialistus.

Jamenas neseniai vėl užmezgė su JAV 
1967 m. nutrauktuosius diplomatinius san
tykius.

Kaltinimas masinėmis žudynėmis
JAV vyriausybė pakaltino Šiaurės Viet

namą masinėmis civilių gyventojų žudynė
mis Pietų Vietnamo Binh Dinh provincijo
je, kurią komunistai buvo užėmę pavasa
rio ofenzyvos metu.

Per tris mėnesius buvę išžudyta daugiau 
kaip 500 civilių. Šimtai buvusių pareigūnų 
buvę viešai išžudyti, o tūkstančiai įkalinti.

Kitose vietose taip pat buvę pridaryta 
baisybių.

Užsako grūdus
Rusų prekybos delegacija New Yorke už

sako daugiau kviečių ir pašarinių grūdų.
Pagal neseniai pasirašytąją sutartį pir

maisiais metais užsakymas gali siekti iki 
13 mil. tonų.

Atsiimkit azijatus!
Ugandos (Afrika) prez. Aminas paskel

bė, kad jis pareikalausiąs Britaniją per 3 
mėnesius pasiimti iš jo krašto visus azija
tus, kurie turi britiškus pasus, o tokių esą 
80 tūkst.

Britai susirūpinę, kaip jie per tokį trum
pą laiką galėtų susitvarkyti su tokiu dide
liu kiekiu imigrantų (dabar iš Ugandos 
įsileidžiama po 1.000 per metus).

Shriver į viceprezidentus
Demokratų kandidatas į JAV preziden

tus senatorius McGovernas vieton atsisa
kiusio sen. Eagletono kandidatuoti į vice
prezidentus pakvietė Sargentą Shriverj. 
buvusį Taikos korpusų vadovą, be kita ko. 
buvusio prez. Kennedžio svainį.

Buvo kvietęs Muskie, Edv. Kennedj, bu
vusį viceprezidentą Humphrey. Ribicoffą. 
bet visi jie atsisakė.

Zagrebe laidotuvių metu
Už „politines provokacijas“ Jugoslavijos 

mieste Zagrebe 10 žmonių areštuota lai
dojant kroatų komunistų vadą Perą Pirke- 
rį, kuris iki 1971 m. gruodžio mėn. buvo 
Kroatijos komunistų partijos sekretorius 
bet turėjo pasitraukti, kai Tito jį ir kitus 
pakaltino, kad jie atsakingi už nacionaliz
mo nuotaikų augimą.

Kaip žuvo Lin Piao?
Numatytasis Mao Cetungo įpėdiniu Lin 

Piao su savo šeima ir draugais žuvo lėktu
vo katastrofoje ties Mongolija.

Buvo įtariama, kad Mao Cetungo ranka 
jį bus pasiekusi bėgantį, nes jis varžėsi 
dėl valdžios. Bet dabar skelbiama, kad lėk
tuve kažkas iš pabėgėlių panorėjo grįžti į 
Kiniją, buvo susišaudyta, lėktuvas neteko 
pusiausvyros, ir viskas baigėsi tragedija. 
Lėktuvo laužą pasiėmė sovietai.

Sov. Sąjunga dėjo viltis į Lin Piao, kad 
jis perims Kiniją valdyti ir visi reikalai 
pakryps jai palankia linkme.

LIETUVIŠKASIS SUVENYRINIS 
MESIANIZMAS

Tomas Šankus „Tiesoje“ tvirtina, kad 
kiekvienas iš kelionių po tolimus kraštus 
paprastai parsiveža sau ar artimiesiems 
kokį nors niekniekį prisiminti. Jis ir iš
vardija eilę dalykų, kas parsivežama.

O suminėjęs kai (kuriuos tų suvenyrų, tę
sia:

„Iš daugiadienio žygio valtimis po Rytų 
Lietuvos ežerus Ignalinos turistinėn bazėn 
grįžo eilinė keliautojų grupė. Pašalinio dė
mesį atkreipė ne tiek saulėje paskrudę vei
dai, darni rikiuotė, kiek neįprastu akcentu 
traukiama pažįstama liaudies daina.

„Nėr ko norėti raiškios tarsenos iš Do
necko šachtininko, gydytojo iš Tbilisio, le- 
ningradietės mokytojos, inžinierės nuo Ros
tovo prie Dono, tačiau darnus nedidelio ko
lektyvo įkvėpimas sakyte sakė, jog iš bro
liškosios Tarybų Lietuvos jie išsiveža ne 
bet kokį suvenyrą...“

J. PALECKIO ATSIMINIMAI „DRUŽBA 
NARODOV"ŽURNALE

Rusiškasis žurnalas „Družba narodov“ 
savo septintajame šių metų numeryje pra
dėjo spausdinti Justo Paleckio atsiminimus 
iš busimosios knygos „Atnešti saulę“.

Atsiminimuose esą pasakojama apie Lie
tuvos įvykius 1940-41 metais.

FOTOGRAFIJOS PARODA GRUZIJOJE

Gruzijos sostinėje Tbilisyje suruošta me
ninės fotografijos paroda „Lietuva-Gruzi- 
ja“.

Zacharovo mintys L'Express magazine
Prancūzų L* Express magazinas išsispaus

dino sovietinio akademiko dr. A. Zacharo
vo pareiškimus, reikalaujančius baigti po
litinius persekiojimus, iškeliančius sovieti
nės visuomenės pasibaisėtiną padėtį, reika
laujančius liautis grūsti į psichiatrines li
gonines politinius nukrypėlius, protestuo
jančius dėl areštų, religijos persekiojimų ir 
reikalaujančius reformų ir laisvių.

Kariai ir jų šeimos
Iš Egipto jau esą išsikraustę apie .15 

tūkst. karių ir 25 tūkst. jų šeimų narių.
Išsikraustydami rusai pasiėmę ir kai ku

riuos sudėtingesnius įrengimus. Rusų likę 
apie 2 tūkst.

Nepriklausomybė papuasams
Australija yra pasiryžusi 1973 m. pabai

goje suteikti nepriklausomybę jos valdo
mos Naujosios Gvinėjos dalies papuasams.

Jau dabar jiems patiems pavesta tvarky
ti daugelis dalykų.

Tanaka į Pekiną
Japonijos ministeris pirmininkas Tana

ka rugsėjo mėn. pabaigoje ruošiasi važiuo
ti į Kiniją megzti diplomatinių santykių.

Prieš tai jis susitiks dar su prez. Nixonu.

Biharui gresia badas
Indijos rytinei Biharo valstybei, turin

čiai apie 30 mil. gyventojų, gresia badas — 
sausra išdegino pasėlius.

Jau dabar grūdų sandėlius piešia alkanų 
minios.

Abipusiai sveikinimai ir linkėjimai
Egipto spauda dabar paskelbė prez. Ni- 

xond sveikinimą prez. Sadatui revoliuci
jos 20 metų sukakties proga ir prez. Sada- 
to padėką ir atsveikinimą.

Tai laikoma ypačiai geru ženklu abiejų 
kraštų santykiuose.

Lietaus aukos
Nepalyje dėl smarkių lietų žuvo 105 žmo

nės.

Devintoji byla
Čekoslovakijoje pradėta svarstyti devin

toji liberalų byla, kurioje pagrindinė kal
tinamoji yra Vlastimila Tesarova. Teismas 
vyksta Brno mieste.

Prof. J. Sabata, buvęs Brno miesto par
tijos sekretorius, nuteistas 6 ir pusei metų.
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KELI BRĖŽIAI APIE VYT. ALANTĄ

Stepas Vykintas

Esu nusikaltęs ir Sukaktininkui ir skai
tytojams. Mea maksima culpa... Pavėla
vau sėstis prie rašomosios mašinėlės ir pa
rašyti apie nuopelningą bendratautietį ir 
rašytoją Vytautą Alantą, 'kuris š. m. bir
želio 18 d. atšventė 70 m. sukaktuves. Bet 
nuvalkiotas lietuviškas priežodis sako: ge
riau vėliau, negu niekad...

Tur būt, ne visiems skaitytojams yra ži
noma, kad Vytautas Alantas jaunatvėje ki
taip vadinosi. Jo tėvas Adomas Jakševičius 
buvo smulkus verslininkas, krautuvinin
kas, vėliau pasidaręs stambiu ūkininku, 
dvaro centro savininku. Abu tėvai (moti
na Agnieška Kurlenskaitė) pasižymėjo ne
paprastu veržlumu ir darbštumu. Be abe
jo, kaip kaimiečiai, jie buvo dideli lietu
viškų tradicijų gerbėjai ir puoselėtojai. Tai 
ir visi keturi vaikai iš tėvų paveldėjo verž
lumą į mokslą, į pažangą. Tai ir abu vyrai: 
Vytautas ir Algirdas iškilo mūsų kultūri
niame gyvenime kaip du meteorai. Didžiai 
gaila, kad Algirdas, pasireiškęs kaip talen
tingas artistas ir režisierius, pačioje jau
nystėje ligos buvo pakirstas. Gal todėl bro
lis Vytautas ir už jį atidirbo mūsų tautai.

Tie, kurie rašėme spaudoje ar dalyvavo
me literatūriniame gyvenime, visi mes jau
nystėje rinkomės visokius slapyvardžius. 
Tai buvo gal aušrininkų ir varpininkų pa
likimas, kad mes iš jų paveldėjome aistrą 
slapyvardžiauti. Gal tai buvo ir mada, gal 
ir nedrąsa, bet faktas, jog buvome šimta- 
slapyvardžiai. Alantas pradėjo rašyti 1921 
m. korespondencijas. Pirmąją korespon
denciją „Trimite“ pasirašė Vytės slapyvar
džiu. Vėliau, jis ėmė rašyti ir eilėraščius. 
O kas jų nerašė jaunatvėje? Jo eilėraščių 
rinkinys „Amžini laužai“ buvo pasirašyti 
Vitolio Svajonio slapyvardžiu. Tačiau 
Alanto slapyvardį jis pasirinko, būdamas 
Plungės gimnazijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojui, kai kartą, valgydamas 
pietus su kitais mokytojais, išgirdo iš ko
legos upelio Alanto vardą. Šis vardas ra
šytojui patiko, ir jis jį pasirinko ne tik sla
pyvardžiu, bet ir tikrąja pavarde.

Vytautas Alantas subrendo nepriklauso
mybės laikais. Jis išėjo tą patriotinę mo
kyklą, kurią galime pavadinti savanorių- 
kūrėjų mokykla. Ir jis, septyniolikos metų 
jaunuolis, buvo metęs gimnaziją ir įstojęs 
į kariuomenę savanoriu. Išvijus iš Lietu
vos bolševikus, jis grįžo j Šiaulių gimna
ziją, kurią sėkmingai baigęs, iš pradžių 
studijavo lietuvių ir prancūzų literatūrą 
Kaune pas M. Biržišką ir V. Dubą, lietuvių 
kalbą pas K. Būgą, o vėliau Montpellier, 
Prancūzijoje, meno istoriją, Europos isto
riją, psichologiją ir kt. Montpellier uni
versitetą jis baigė Licenciė ės Lettres ti
tulu. Taigi, Vyt. Alantas apsišarvojo gau
siomis literatūros, meno ir filosofijos ži

SUKAKTININKAI
niomis ir atėjo į mūsų literatūrą kaip bran
dus kūrėjas.

Apie savo literatūrinį subrendimą štai 
kaip pats Sukaktininkas kalba: „Studijuo
damas Prancūzijoje, daug skaičiau pran
cūzų autorių, ibet itin man padarė didelį 
įspūdį anglas Oscar Wiilde (Oskaras Gai
das). Žavėjo mane jo paradoksinės meno 
teorijos, jo estetika, ir spindintis stilius. Jo 
romano „Doriano Grej'aus portretas“ dar 
ir šiandien tebėra gyvas mano atmintyje. 
Išverčiau tada jo vieno veiksmo prancū
ziškai parašytą dramos veikalą „Salomėją“, 
kuris buvo išspausdintas „Vaire", rodos, 
1928 m. Wildes kūrybos įtaka, man rodos, 
labiausiai turėjo atsispindėti mano pirma
me novelių rinkinyje „Artisto širdis“ 
(1930). Taip pat neišdildomo įspūdžio pa
darė graikų skulptūros istorijos studijos... 
Ypačiai mane žavėjo Praksitelio gadynės 
skulptūra su savo harmonija, pusiausvyra 
bei rūpestingu formų išieškojimu ir apipa
vidalinimu. Tur būt, nelabai apsiriksiu, jei 
pasakysiu, kad rašytojas Oskaras Wilde ir 
skulptorius Praksitelis buvo didžiausi ma
no stiliaus formuotojai“. (Iš privataus laiš
ko).

Vytauto Alanto kūryba yra daugiašakė: 
jie ir žurnalistas, ir romanistas, ir nove- 
listas, ir dramaturgas. Gerai žinome, kad 
Lietuvoje buvo, yra ir bus sunku išgyventi 
iš literatūros ar žurnalistikos. Todėl ir 
Vyt. Alantas, baigęs aukštuosius mokslus, 
nuėjo į ELTĄ kaip prancūzų skyriaus, re
daktorius, vėliau penkeris metus dirbo kaip 
„Lietuvos Aido“ vyriausias redaktorius, 
nacių okupacijos metais buvo Vilniaus 
teatro direktorius. Administracinės parei
gos, okupacijos, ilgametis darbas Fordo 
fabrikuose Amerikoje daug nuostolių pa
darė mūsų literatūrai, atimdamas iš Su- 
■kaktininko daug energijos ir laiko. Tačiau. 
Sukaktininkas niekad nepalūžo kaip rašy- 
toj as ir rado išeitį net sunkiausiose gyveni
mo valandose. Jis, atrodo, JAV pasirinko 
paprasto darbininko duoną vien dėl to, kad 
turėtų daugiau laiko galvoti ir planuoti li
teratūriniams kūriniams. Net sunkiausio
mis darbininko sąlygomis jis sukūrė dau
giausia kūrinių, gyvendamas JAV.

Kaip žurnalistas, Vyt. Alantas labiausiai 
pasireiškė, būdamas „Lietuvos Aido“ vy
riausiu redaktorium. Jis perėmė iš Igno 
Šeiniaus „LA“ su 8.000 prenumeratorių, o 
paliko 1939 m. „LA“ su 24.000. Buvo jo su
galvotos ir leidžiamos net 3 „LA“ laidos: 
rytinė, dieninė ir popietinė. Tuo metu jis 
parašė gausybę publicistinių straipsnių, 
kurių dalį paskelbė 'knygoje „Žygiuojanti 
tauta“ (1939).

Kaip rašytojas Vyt. Alantas yra sukūręs 
4 romanus: „Pragaro pošvaistes“, „Tarp 
dviejų gyvenimų“, „Amžinąjį Lietuvį“ ir 
„Šventaragį“, 5 novelių rinkinius, 13 dra-

PETRO IR ONOS BULAIČIŲ VEDYBŲ 

AUKSINIS JUBILIEJUS

Liepos 16 d. Petras ir Ona Bulaičiai 
šventė savo vedybų auksinį jubiliejų, ku
ris pradėtas padėkos mišiomis Lietuvių 
bažnyčioje. Mišias atnašavo prel. Jonas 
Bulaitis, asistuojant kun. dr. K. A. Matu
laičiui, MIC, ir kun. dr. S. Matuliui, MIC. 
Pamaldose dalyvavo Westminsterio arki
vyskupijos atstovas, pavaduodamas vysku
pą V. Guzzelli VG, prel. E. G. Dunderdale, 
ICL, principalinis arkivyskupijos tribuno
lo teisėjas. Pamaldoms baigiantis jis įtei
kė Petrui Bulaičiui popiežiaus Pauliaus VI 
suteiktojo šv. Silvestro ordino vadovaujan
čio riterio titulo pažymėjimą ir leidimą ne
šioti atitinkamus rūbus iškilmių metu. Pa
maldose dalyvavo gausus būrys jo šeimos 
narių ir vaikaičių, kviestinių svečių ir 
draugų.

Po padėkos pamaldi! jubiliejaus iškilmės 
buvo perkeltos į Londono Sporto ir Socia
linio klubo salę, kur svečius pasitiko va
karo šeimininkai — jubiliatų vyriausioji 
duktė Rozalija Černienė ir sūnus prel. Jo
nas V. Bulaitis.

Iškilmių vakarienę atidarė R. Černienė, 
kviesdama visus savo gausios giminės na
rius jaustis kaip namie ir visus svečius 
jungtis j jų tarpą ir jaustis vienos šeimos 
nariais.

Vakarienės metu sveikinimus perdavė 
žodžiu Lietuvos Atstovas V. Balickas, kai

minių veikalų: pjesių, komedijų ir dramų, 
2 biografinius veikalus ir 1 publicistikos 
knygą. Taigi, savo veikalų gausumu Vyt. 
Alantas atsistoja šalia S. Daukanto, M. 
Valančiaus ir Tumo-Vaižganto.

Tačiau ne kiekybė, o kokybė nulemia 
rašytojo vietą literatūros istorijoje. Juk, 
pvz., negalima palyginti S. Daukanto 
„Instrukcijos girininkams“ ar M. Valan
čiaus „Davatkų knygos“ su Vyt. Alanto 
„Tarp dviejų gyvenimų“ ar kuriuo kitu kū
rinau. Tik (gal galima būtų kalbėti apie 
„Pragiedrulių“ ir „Amžinojo Lietuvio“ ly- 
giagretišikumą ar pralenkimą. Mano nuo
mone, Vyt. Alantas mūsų literatūroje 
užims vietą šalia rašytojų akademikų: ro
mano srityje šalia V. Mykolaičio-Putino 
ir dramaturgijos — šalia Ealio Sruogos. 
Tremtyje jis konkuruoja su V. Ramonu ir 
Katiliškiu, tačiau pastarieji du nespėja su 
Vyt. Alantu bėgti kūrybingumo lenktynėse.

Baigdamas šią trumpą apybraižikę, no
rėčiau iš širdies palinkėti Sukaktininkui il
giausių ir kūrybingų metų! Be abejo, ge
ros sveikatos ir ištvermės sunkiausiomis 
tremties dienomis taip pat kiekvienam lie
tuviui reikia, o nemažiau ir kūrėjui, šiuo 
atveju Sukaktininkui. 

bą baigdamas pakvietęs visus .sudainuoti 
jubiliatams Ilgiausių metų.

Londono Lietuvių bažnyčios kunigų var
du jubiliatus sveikino kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, MIC. Anglijos Lietuvių Katalikų 
Tarybos ir „šaltinio“ vardu — kum. dr. S. 
Matulis, MIC. Didžiosios Britanijos Lietu
vių Eendruomenės Valdybos, Londono Lie
tuvių Parapijos Tarybos ir Londono Spor
to ir Socalinio klubo vardu sveikinimus 
perdavė S. Kasparas. Petras Varkala jubi
liatus sveikino savo šeimos ir DBLS vardu, 
linkėdamas dar daug metų dirbti kartu su 
mumis. Šv. Onos Moterų Draugijos vardu 
sveikino M. Domidavičienė ir įteikė didin
gą gėlių puokštę. Sveikinimams pasibaigus, 
Juozas Bulevičius-Boley perskaitė šioms iš
kilmėms parašytą prel. J. Gutausko eilė
raštį.

Juozas Bulevičius-Boley, New Yorko lie
tuvis, kuris atvyko į Londoną šioms iškil
mėms, vadovavo vakaro programai ir per
davė gautuosius sveikinimus telegramomis 
ir laiškais: Šv. Tėvo Pauliaus VI palaimi
nimą, kardinolo John C. Heenan palaimi
nimą, Apaštališkojo delegato D. Britanijai 
arkivyskupo Domenico Ernici, Apaštališko
jo delegato Meksikoje arkivysk. Carlo Mar
tini. pronuncijaus Kenijoje arkivyskupo 
Pierlinigi Sortorelli, Lietuvių vyskupo Va
karų Europoje dr. A. L. Deksnio, vyskupo 
Vincento Brizgio, nuncijaus Panamoje, Lie
tuvos Atstovo Vašingtone J. Kajeckio, prel. 
J. Gutausko, Apaštališkojo protonotaro L. 
Tulabos, prel. A. Jonušo, 'kun. A. Kazlaus
ko ir kun. P. Dauknio iš Australijos, kun. 
J. Steponaičio iš JAV, Brownstowns Jamai
koje, Madrid šeimos Čilėje, kurie atsiuntė 
iškilmėms 75 metų senumo „Sherry“, kun. 
dr. J. Sakievičius, MIC, ir Bakaičių, kurie 
tuo metu buvo JAV, Mother-General of 
the Servite order, Mother-General of the 
sister of our Lady of Perpetual Help Ko
rėjoje, The Catholic Union of Mothers, vi
si mokytojai iš Southgate Lurdo Marijos 
mokyklos, G ago šeima iš JAV, P. Vėleniš- 
kio šeima iš Montreal!©, Kanados, Ander- 

’ šono. Gužausko, Šneiderio šeimos iš Ško
tijos, J. Carey šeima, Joana Sarafinaitė, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Anglijos Rajo
nas, A. Bučys iš Bradford©, Barėnai ir dar 
visa eilė. Kartu su sveikinimais gauta gau
siai dovanų.

Po (Sveikinimų sudainuota „Jolly good 
fellow“. Vakaro šeimininkas prel. Jonas V. 
Bulaitis padėkojo už sveikinimus ir dova
nas. P. Bulaitis prabilo į savo šeimą ir sve
čius, dėkodamas ir džiaugdamasis, kad ši 
šventė nėra vien tik jo vieno šeimos, bet ji 
susijusi su visu lietuvišku gyvenimu .Lon
done. Iškilmių dalyviams pageidaujant, ir 
Ona Bulaitienė pasidalijo mintimis šių iš
kilmių proga. Po to jubiliatai perplovė tor
tą, ir iškilmės persijungė į dar linksmesnę 
nuotaiką — kapelai grojant švelnią muzi
ką, buvo galima linksmai pasišokti.

Iškilmių vaišių stalu ir salės papuošimu 
rūpinosi Veronika Jurienė ir Pranciška 

Senkuvienė. Jos įdėjo savo širdį į tą paruo
šimą, kas dar daugiau padidino iškilmių 
nuotaiką.

Sveikindamas Petrą ir Oną Bulaičius jų 
vedybų auksinio jubiliejaus proga, prela
tas J. Gutauskas, be kita ko, įrašė tokį sa
vo eilėraštį:

Jotvingių giminių vainiko
Nedaug žiedelių bepaliko.
Pietuose mes sargybas ėjom, 
Prieš lenkus ir gudus stovėjom 
Vieni, kaip mūras, kaip tvirtovė 
Dėl tėviškės brangios gerovės.

Nekaltinkit, kad nelaimėjom.
Drąsos pakankamai turėjom.
Su priešų tūkstančiais šimtinė 
Jotvingių eidavo grumtynių.
Bet būta mūsų maža, maža...

Linkime mūsų mieliesiems jubiliatams 
sulaukti deimantinio vestuvių jubiliejaus!

S. K.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
UŽTRŪKO ŽINIOS

Šįkart nebeturime žinių iš užsienio lie
tuvių gyvenimo ir veiklos.

Eritanijos uostų darbininkų streikas su
stabdė paprastu paštu ateinančius laikraš
čius, dėl to laikinai dr žinios užtrūko.

MIRĖ V. VILIAMAS

Vašingtone liepos 12 d„ sulaukęs 68 m. 
amžiaus, mirė geografas dr. Vladas Vilia
mas.

Geografijos mokslus V. Viliamas studija
vo Vytauto Didžiojo. Karaliaučiaus, Berly
no universitetuose.

Ilgesnį laiką geografiją dėstė Kauno jė
zuitų gimnazijoje, nuo 1941 m. Vytauto D. 
universitete ir Vilniaus pedagoginiame in
stitute.

ŽYMUO DR. S. ANKUNDUI
Nuo 1953 m. dr. S. Ankundas skiria kas 

savaitę 12 darbo valandų medicininei prie
žiūrai Baltimorės šv. Martyno senelių prie
glaudoj.

Už tai Baltimorės -ark. kard. L. Shenan 
jam įteikė specialų žymenį.

SERGA PROF. A. SALYS

Filadelfijoje gyvenantis žinomasis kalbi
ninkas prof. A. Salys sunkiai serga, kaip 
rašo VI. Ramojus „Tėv. Zib“.

B. švietimo tarybos pastangomis buvo 
nusiųstas meno fotografas kun. A. Kezys, 
SJ, ir filmavo prof. A. Salį ir į juostą įra
šė profesoriaus testamentinius žodžius.

PAMINĖTI TRYS KANKINIAI
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| PIRMIEJI SMŪGIAI |
| ANICETAS BUČYS

Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

10 scena
ZIGMAS Ehe!? Užstoji berną, a?
MARYTĖ Man gaila berno, o tau brolio negaila...
ZIGMAS Ehe? Aš tik pajuokavau. (Varto ginklą 

rankose). Ginklas, kaip žaislas, kol neiššauni. 
(Padeda ginklą kišenėn) O tu heroizmą paro
dei! Sveikinu Pliateraitę! (Lenkiasi). Ehe! (Pri
ėjęs prie Marytės) Iš kur čia atsiradai!?

MARYTĖ Aš čia gimiau.
ZIGMAS Ehe!? Aš nejuokauju, po velnių! Jei tu 

čia, kur Algimantas ir agronomas? A? Namuo
se?

MARYTĖ Ne. čia tik viena mano motina.
ZIGMAS Aš ją paklausiu!
MARYTĖ Tėvą išvežėte, nežudykit motinos!
ZIGMAS Tai tu eisi su manim! Ehe! Jei jūs visi 

tokie herojai, broliai ir sužieduotiniai, tegul jie 
ateina tavęs pasiimti! (Griebia Marytę už ran
kos).
(Iš dešinės įbėga Agota).

11 scena
AGOTA Marytę? Maryte!.. (Verkdama suklumpa 

ant kelių) Mane suriškite... Mane ištremkite... 
Palikite Marytę pas tetulę! Imkit mane...

ZIGMAS Ehe!? Kita varna... Po velnių!
MARYTĖ (pasilenkusi prie Agotos) Agotėle, ką 

tu sugalvojai?..
AGOTA (vis verkdama) Aš kalta... Aš...
ZIGMAS (į Agotą) Necypk. Niekas tavęs neims. 

Ehe! Ir ji, klausyk, ir ji (rodo Marytę) pasiliks 
čia, jei tu dabar pasakysi, kame yra jos brolis 
ir agronomas, a?.

AGOTA (dar labiau verkia).
ZIGMAS Tai ji eis su manim! (Vėl griebia Ma

rytę už rankos).
AGOTA Ne, ne!..
ZIGMAS Tai sakyk, po velnių, kame jie yra! Ka

me!?

(Staiga dešinėje pasirodo Algimantas, o kairė
je Vytautas ir Motiejus).

12 scena
ALGIMANTAS (su ginklu rankoje) Mes čia! 

Rankas aukštyn!
ZIGMAS (išsigandęs sustingsta) Ehe... (Kelia 

rankas).
VYTAUTAS Mergaitės, eikite į vidų!
MARYTĖ Agotėle... (Kelia Agotą, ir abi skubiai 

eina į namus).
13 scena

MOTIEJUS Jis turi ginklą.
ALGIMANTAS Paimk!
MOTIEJUS Klausau, tamsta leitenante! (Prieina 

ir paima ginklą iš Zigmo kišenės).
ZIGMAS Ehe... Ką jūs sugalvojote? Ginkluotą 

sukilimą prieš valdžią, a? Prieš raudonąją ar
miją!?..

MOTIEJUS Ta raudonoji armija jau neša muilą.
Vokiečiai jau duoda jai į skudurus!

ZIGMAS Ką!?
VYTAUTAS Jie dar nežino...
ALGIMANTAS Greit sužinos!
ZIGMAS Ehe... Bet aš nekaltas. Jis, Motiejus, 

įskundė jus visus!
MOTIEJUS Aš!? (Pamėgdžiodamas Zigmą) Ehe!? 

(Staiga ranka rėžia Zigmui į žandą, ir tas nu
griūva).

ALGIMANTAS (priėjęs prie Zigmo) Ar daug 
suimtų žmonių stotyje ? Sakyk!

ZIGMAS Nemažai... Prekiniuose vagonuose už
daryti.. .

VYTAUTAS Kada juos išveš? Kada?
ZIGMAS (vis dar ant žemės) Šį vakarą... Gal 

šią naktį... Traukinys ateis...
MOTIEJUS šeimininką išvežė?
ZIGMAS Prieš savaitę išvežė... Labai daug...
ALGIMANTAS Motiejau, jis (rodo Zigmą) tavo 

žinioje. Vesk jį prie upės.
MOTIEJUS Klausau! (Į Zigmą) Marš iš čia! 

(Išvaro Zigmų kairėn).
14 scena

ALGIMANTAS Mes turim sulaikyti suimtųjų iš- 
vežimąr Turim sulaikyti šitą transportą.

VYTAUTAS Bet, Algimantai...
ALGIMANTAS Jėgų pakaks! Tik mums reikia 

■ženklo. Reikia ženklo iš dangaus! (Eina ir žiū
ri kairėn. Staiga sustoja), žiūrėk!

VYTAUTAS (prišokęs prie Algimanto) Kas!? 
ALGIMANTAS Ten! (Rodo) Virš miestelio! 
VYTAUTAS Lėktuvai...
ALGIMANTAS Kaip žaibas rėžia!
VYTAUTAS Jie ne rusų...
ALGIMANTAS Vokiečių lėktuvai!
VYTAUTAS Vokiečių!?
ALGIMANATS Jie jau čia!
VYTAUTAS Vadinasi, pranešimas buvo tikras! 
ALGIMANTAS Karas prasidėjo.
VYTAUTAS Vadinasi, mes esame išgelbėti!

(Abu žiūri aukštyn. Girdėti lėktuvų dūzgimas) 
(Iš kairės grįžta Motiejus).

15 scena
ALGIMANTAS (pastebėjęs Motiejų) Motiejau!? 

(Eina prie jo). Kur jis?
MOTIEJUS Pabėgo...
ALGIMANTAS Pabėgo!?
VYTAUTAS (priėjęs prie Motiejaus) Tu jį palei

dai!?
MOTIEJUS Prašė pasigailėti. Ant kelių puolė. Sa

kė suklydęs. Prisiekė nieko neįskundęs, tik tar
nauti norėjęs.

ALGIMANTAS Ir tu patikėjai!?
VYTAUTAS Pasigailėjai!?
MOTIEJUS Ne...
VYTAUTAS Ne!?
MOTIEJUS Tada jis bėgo. Aš vijausi, šauti nega

lėjau. Juk jis mano brolis...
ALGIMANTAS (nori kažką sakyti, bet susilaiko). 
VYTAUTAS Jis praneš apie mus!
MOTIEJUS Tada aš jį (Grūmoja kumščiu).

(Iš namų išeina Balčiūnienė, Marytės ir Ago
tos prilaikoma).

16 scena
BALČIŪNIENĖ Vaikai... Dieve brangus!.. Jūs 

visi čia... Ačiū Viešpačiui... Tik senio nėra... 
Senio nėra čia su mumis...
Vytautas apkabina Marytę).
(Agota bėga ir prisiglaudžia prie Motiejaus).

ALGIMANTAS (priekyje) Mūsų kieme nebėra tė
vo. Iš daugybės namų išvežė motinas, brolius 
ir seseris... Tūkstančius ištrėmė iš tėvynės... 
Bet dabar atėjo laukta valanda! Mūsų kova 
prasideda. Kova prieš okupantus. Kova už mū
sų tėvynės laisvę!
(Girdėti lėktuvų staugimas).

UŽDANGA.

Liepos 21d. Adelaidėje Baltų Taryba iš
kilminga demonstracija ir pamaldomis pa
minėjo trijų kankinių (R. Kalantos, Stonio 
ir Andriuškevičiaus) atminimą.

VYSK. P. MARTINKAUS GALIMYBĖS
„Saturday Review“ (JAV) įsidėjo žino

mo Vatikano reikalų specialisto Nino Lo 
Bello straipsnį, kuriame, be kita ko, rašo- 

i ma, kad Cicero lietuvis vysk. Povilas Mar- 
tinkus turi galimybių tapti busimuoju po
piežium.

Nors jis ir nesąs kardinolas, jo įtaka Va
tikane esanti labai didelė.

DEMONSTRACIJOS MELBOURNE

Federalinė Baltų Taryba kartu su Mel
bourne Apylinkės Valdyba liepos 21 d. sa
vo mieste suorganizavo demonstracijas, ku
riose dalyvavo daugiau kaip 1.000 žmonių.

Eita centrinėmis gatvėmis su deglais, 
plakatais, dalyta specialūs lapeliai.

Dvi televizijos stotys ir laikraščiai ryto
jaus dieną pakalbėjo apie įvykį ir Baltijos 
tautų likimą.

Demonstracijos buvusios suorganizuotos 
ir Adelaidėje.

J. JANAVIČIENĖ KERAMIKOS 
KONKURSE

Australijoje gyvenanti keramikė Jolanta 
Janavičienė su savo darbais dalyvauja lie
pos 23 d. Italijoje atidarytame XXX tarp
tautiniame meno konkurse.

IŠ BELGIJOS IR OLANDIJOS
Koncertavę Belgijoje ir Olandijoje, grįžo 

lietuviai saviveiklininkai.
’J kelionę buvo (išvažiavę Trakų pavyzdi

nė kaimo kapela, Žemės ūkio statybos pro
jektavimo instituto šokių kolektyvas „Ra
sa“. birbynininkas R. Apanavičius, kankli
ninkė J. Balčitytė ir dainų atlikėja V. Ja- 
nulevičiūtė.

Be (kita ko, jungtinis „Galvės“ ir „Ra
sos“ kolektyvas dalyvavo Šoteno mieste 
(Belgijoje) suruoštame liaudies šokių fes
tivalyje ir gavo aukso medalį.

Belgų ir olandų spauda ypač -pabrėžtinai 
rašiusi apie lietuvių liaudies dainų ir šo
kių originalumą.

SERGA
Jonas Norkaitis, Bad Mergentheim; tu

rėjo atsigulti ligoninėn ir jau kiek gerėja. 
Nesveikuoja taip pat S. Kaminskas, Bad 
Mergentheim. Gana rimtai ėmė nesvei
kuoti dr. P. Karvelis. . .
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Dar daug kitų pavyzdėlių galėtų mums 
padėti pajusti, kad motyvai ar žodžiais iš
reikšta prasmė kartais pilniai neišreiškia 
tai, ką daro jausmai, ką vykdo nusistovė
jusi ir seniai neperžiūrėta pažiūra. Nenoriu 
sakyti, kad vyresniosios kartos turėtume 
savo akinius nusiimti, kai bandome pažiū
rėti į jaunimą, bet juos apvalyti: tada jau
nimą ryškiau ir tyriau matysime, o ma
tydami veiksime, kalbėsime, duosime pro
gos jam bendruomenėti.

Kiekviena karta turi teisę giedoti „naują 
giesmę, kurią jaunimas tesupras“. Kiek
viena karta nori išgyventi tą pačią tautinę 
tikrovę savaip, savaimingai, kadangi ne vi
są žmogiškų išmintį ir patirtį galima savo 
vaikui ar vaikaičiui perduoti, kaip kokį 
nekilnojamą turtą. Galime būti tikri, kad 
lietuviškasis šio jaunimo ir busimojo jau
nimo nusistatymas gali būti ir bus tiek pat 
tvirtas ir ryžtingas, kaip mes manome kad 
mūsų yra. nors ir forma ar išvaizda būtų 
kitokia: esminė prasmė yra tautinė gyvy
bė; visa kita yra laikina.

Trys reiškiniai
Kad jaunimas ieško prasmės ir kad ją 

randa, bent dalinai, yra aišku: čia matome 
atstovus ir dalyvius iš įvairiausių kraštų. 
Iš kur ta prasmė atsirado jų širdyse, kur 
yra jos šaltinis? Dėl ko jaunimas veikia tai, 
ką jis veikia, ir kokiu būdu galimą įjungti 
tuos, kurie nejaučia motyvų ir prasmės.

Šias pastabas suskirsčiau į tris dalis: ben- 
druomenėjinias yra organiškas reiškinys, 
nejučiomis vykstąs nors ir sąmoningai vyk
domas: prasmei pajusti reikalinga sąlygų, 
sąmoningų ir neapčiuopiamų; ir, trečia, tau
tinė prasmė, kurion įsijaučia jaunas žmogus 
su savo siekimais, patirtimi ir viltimi. Įvai
rūs elementai šio bendruomenėjimo procese 
yra lyg skirtingų, bet vertingų instrumen
tų orkestras, kurio atskiros dalys, gražiai 
dalyvaudamos, derinasi ir gražina visumą

Praeitos Pavergtųjų tautų savaitės vaizdai Londone ir Bradforde: prie bažnyčios suvėliavomis, žygis gatvėse, vainikas prie 
Nežinomojo kario kapo, kalbėtojai ir klausytojai mitinge.

JAUNIMO 
KONGRESO

PROGA
Antanas Saulaitis, SJ, Brazilija

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS: 
PRASMĖS BEIEŠKANT

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidaromoji paskaita

— tautinę bendruomenę. Pažvelkime į ben
druomenėjimo sąlygas iš trijų taškų: asme
ninio, aplinkos, tautinio.

Asmeninės ar individualinės sąlygos?
Iš lietuviško pasaulio ir apskritai iš žmo

giškosios patirties žinome, kad jauną žmo
gų traukia sąlygos, kurios atitinka to lai
kotarpio arba amžiaus būdo reiškinius.

Visų pirma — judrumas, gyvybė, puoli- 
mas-ofenzyva vietoj įgynymosi. Dalis orga
nizacinio gyvenimo nepatraukia į bendruo
menę, nes kiekviename posėdyje, minėjime 
vis tas pats. Mūsų laikysena sovietų atžvil
giu dažniausiai būna tik gynimosi: kai jie 
ką padaro ar kas Lietuvoje atsitinka, išei
vija reaguoja; rečiau imamės iniciatyvos iš
kelti okupanto reakciją. Kalbame apie rei
kalą lietuvybę išlaikyti ir vyresniųjų vie
tas perleisti jaunesniam žmogui; geriau 
skamba žodžiai ir sąvokos kurti, statyti, 
plėsti, ne tik kartoti.

žmogaus reikalingumas žmogui. Kai jau
nų žmonių tarpe ypač jautrūs ir stiprūs 
grupių ryšiai, kada jis jaučia, kad jo drau
gas jam reikalingas, jį labai teigamai pa
veikia tai, kad ir suaugę lietuviai laiko ki
tus jiems reikalingais: bendruomenėti kaip 

tik reiškia pripažinti, kad esame vieni ki
tiems reikalingi. Tai neparodo kitos parti
jos parengimų boikotas, pažadai niekad 
daugiau su tokiu ar kitokiu nekalbėti. Ne 
visiems vyresniems net lengva sakyti, kad 
Lietuva jiems reikalinga.

Kita asmenybinė sąlyga yra nuojauta, 
kad silpnybė yra jėga. Kūdikis yra kone 
silpniausias sutvėrimas, bet jis pajėgia 
kaip tik savo silpnybe terorizuoti tėvus, iš 
vienos pusės, ir padidinti jų tarpusavio 
meilę, iš kitos. Taip ir asmuo, kuris pasi
duoda kito globai ar talkai, kuris moka sa
vo asmenines ambicijas prilaikyti ar ša
lia savo nuomonės kitą pripažinti, kaip tik 
nenustoja savo identiteto, bet jį išreiškia 
toje bendruomenėje.

Kai jaunam žmogui visas pasaulis atro
do naujas ir, kaip Kolumbas, jis atranda 
savo „Ameriką“, jam sunku suprasti, kad 
vyresnio amžiaus žmogus, gyvenimo sąlygų 
priverstas, nori savo akiratį susiaurinti, ne
beieškoti naujų dalykų, nes tada gyvenimas 
taptų per sudėtingas. Kaip gražiai atsinau
jino mūsų lituanistinės mokyklos dėl to, 
kad mokytojai sugebėjo naujus metodus 
pritaikyti švietimui, užuot laikęsi vien tai, 
kas buvo praeityje.

Didesni reikalavimai irgi patraukia as
menį, tik sunku vyresniems — tėvams, mo
kytojams, vadovams, suderinti reikalavi
mus su tikrovinėmis galimybėmis. Kartais 
kuo mažiau reikalaujama, tuo silpnyn eina 
dalykai, pavyzdžiui, lietuvių kalbos atžvil
giu; arba, jei perdaug reikalaujama, atbai- 
domas jaunuolis. Kartais ir jaunuolis pul
tų už didelį dalyką, nepamatęs laipsnių ar 
žingsnelių iki jo: „Jei tėvynė šauktų“, man 
sakė vienas vyrukas Brazilijoje, „aš eičiau 
ir atiduočiau savo gyvybę“. Eet jis nejau
čia reikalo net ateiti į šventę, stovyklą, pa
rengimą, skaityti spaudos.

Kurie esame išauklėti senoviškesnės psi-

ekologijos ar pedagogikos įtakoj, tikime į 
valios, o ne sąlygų persvarą: jeigu vaikas 
nesimoko lietuvių kalbos, tai priskaitome 
blogai valiai instinktyviai, o ne tam, kad 
gyvena tab, tėvai užimti ar nevienodos tau
tybės, kad turi kartu dirbti, studijuoti ir 
t.t. Ypatingais atvejais valia nugali viską, 
bet ir tai ji sąlygų apipinta. Jeigu yra są
lygos lietuviškam nusistatymui prasmingai 
pasireikšti, galime tikėtis gražių įnašų tau
tinei bendruomenei.

Asmeninį nusistatymą ar dalyvavimą vei
kia ir savijauta. Šalia kiekvieno patrioti
nio ryžto, turime prisipažinti, mes dalyvau
jame lietuviškame gyvenime dėl to, kad 
mes prie jo pripratę ir kad jis mums patin
ka. Mes aiškinamės, kad einame kur nors 
ar darome kažką iš pareigos, bet neatsisa
kome linksmumo ar draugystės, kurie ša
lia pareigos atsiranda.

Bendruomenėj imas yra organinis reiški
nys: gyvenimas nėra toks, kad pirma visa 
prasmė išaiškinama, tada pradedama gy
venti šeimos, tautos ar kitoje bendruome
nėje. Prasmė atsiranda pačiame gyvenime, 
pačiuose pergyvenimuose. Ir prasmę persi
imti per sugyvenimą nėra nei lengva, nei 
staigu: tai užtrunka ilgus metus. Bendruo- 
menėjimas ar socializacija yra lėtas, ilga
laikis procesas, kartais skubesnis, kartais 
tylesnis. Daugelis mūsų nori rezultatų tuoj 
pat, kaip iš saldainių mašinos, užmiršę 
kantrybę tokio netolimo žemdirbio, kuris 
įsijaučia į savo javų <ar medžių brendimo 
eigą.

Lietuvių Chartoje skaitome išsireiškimą 
„kad amžinai gyventume“. Ir kiekvienas 
nori pastatyti amžiną buveinę, atbkti dar
bus, kurių niekas neužmirš ir kurie liks ne
pakeisti. Sunkiau mums atsiminti, kad tik 
tauta gali amžiais įgyventi, o visos priemo
nės, sumanymai, pastangos jai klestėti yra 
laikinės. Kaip geras mokslininkas, norėda
mas įrodyti savo tyrimo darbus, prieš pat 
pabaigą ieško būdų patikrinti, ar tikrai ne
galėtų būti kitaip, taip ir išeivijos lietuvis 
galėtų objektyviai pažiūrėti į savo pastan
gas, kuriosna įdėjo tiek širdies ir darbo.

Taigi, sąlygos, kuriose jaunas žmogus 
lengviau randa lietuvišką prasmę iš asme
nybės ar asmens būdo pusės, būtų šios: 
veiklumas, ofensyva, reikalingumas, tikro
ji jėga, atvirumas, drąsūs reikalavimai, pa
lankios sąlygos, gera savijauta, ištisinis 
bendruomenė jimas.

Aplinka
Iš būdo ypatybių, kurių visų, aišku, ne

galima paminėti, pereikime į išeivijos ap
linką, kultūrinę ir socialinę, su kuria ir lie
tuviškoji prasmė turi skaitytis ir net su
tapti, o nepalankias aplinkybes paversti tei
giamomis.

Ne vien tik dėl šventos ramybės, bet ypač 
dėl vertybių, kurios išryškėja, daugialy
piuose kraštuose šiuo metu daugiau kalba
ma apie tautines grupes, arba vadinamąsias 
mažumas, apie emigracijų įnašą JAV-bių, 
Kanados, Brazilijos ar kito krašto -gerovei. 
Labai svarbu jaunam žmogui, kaip ir vy
resniam, pajusti, kad jis nėra vienintelis 
toks egzempliorius: kad jis nėra vieninte
lis lietuvis, kad lietuviai nėra vienintelė 
tautinė mažuma, kad Lietuvoje vis būdavo 
kitų tautybių žmonių, kunigaikščių pa
kviestų ir t. t. Objektyviau studijuodamas 
emigracijų politines, ekonomines, religines 
ir kt. priežastis, išeivijos santykius su 
kraštais ir t. t., lietuvis gali aiškiau supras
ti ir tai, kas darosi lietuvių visuomenėje. 
Kas nejaučia Skirtumo tarp emigracijos 
bangų ar sluoksnių, gali nusiminti, lietu
viškai kalbėdamasis su jaunuoliu iš tokio 
krašto, kuriame pokarinių emigrantų ar 
dypukų nėra, ir kad šie čia atstovauja jau 
trečiai ar ketvirtai kartai. Jeigu trečiosios 
kartos jaunuoliai iš P. Amerikos sudaro tų 
kraštų atstovų daugumą, kur yra JAV-bių 
3-4-toji karta?

(Bus daugiau)

DEGLAS JAU NEŠAMAS OLIMPIADAI

XX Olimpinių žaidimų ugnis bus uždeg
ta liepos 28 d. Olimpijos kalne, Dzeuso 
šventovės griuvėsiuose.

Aktorė Marija Moskolija, apsivilkusi 
baltai, per padidinamąjį stiklą uždegė 
olimpinį deglą ir perdavė vienam iš pen
kių tūkstančių bėgikų, o paskutinis jų rug- 
piūčio 26 d. uždegs tradicinę Olimpijos žai
dimų ugnį Muenchene.

Žaidynėse Sov. Sąjungai atstovauja 3 lie
tuviai ir Vilniaus rusas Maratono (ilgo 
atstumo) bėgikas A. Baranovas.

Su 800 m bėgimo meistre N. Sabaite bus 
siunčiamos R. Rus ir N. Morgunova. Šuo
lyje į aukštį, be K. šapkos, dalyvaus R. 
Achmetovas ir šiemet geriausią pasaulyje 
rezultatą pasiekęs J. Tarmakas.

Kas lenktyniaus su R. Bite, dar nežino
ma.

TURNYRAI IR STUDENTŲ PLOJLMAI

Jau esame skaitę „EL“ ir anglų spau
doje apie riaušes Vilniuje rankinio tarp
tautinio turnyro metu.

Kaip dabar paaiškėjo, tas rankinio tur
nyras vyko birželio 11-18 d. d. Sporto rū
muose Vilniuje „Baltijos taurės“ vardu.

Turnyre dalyvavo Danijos, Švedijos, 
VFR (Vakarų Vokietija), VDR (Rytų Vo
kietija), Lenkijos, Suomijos ir dvi Sov. Są
jungos rinktinės.

Lietuviai studentai švilpimu sutiko so
vietų žaidėjus, o kitus plojimais, ir Sov. 
Sąjungos himną grojant neatsistojo.

LIETUVOJE
TARP GRAŽIAUSIŲJŲ

Leipcige, Rytų Vokietijoje, išleistame ka
taloge „Gražiausios 1970 metų Vokietijos 
Demokratinės Respublikos knygos“ tarp tų 
pačių gražiausiųjų, kurių atrinkta 51, yra 
ir K. Borutos „Baltaragio malūnas“.

Katalogo beletristikos skyriuje ši knyga 
įregistruota pirmąja, ir įdėtos dvi iliustra
cijos.

„Baltaragio malūno“ vertimas Rytų Ber
lyne išleistas 1970 m.

FILATELINIAME KATALOGE

Rusiška „Sviaz“ leidykla išleido filateli- 
nį katalogą-žinyną „Mūsų šalies rašytojai“, 
kuriame skirta vietos ir Lietuvai.

Sov. Sąjungos ryšių ministerija buvo iš
leidusi pašto ženklus, skirtus paminėti K. 
Donelaičiui, Žemaitei, V. Mickevičiui-Kap- 
sukui, S. Nėriai ir P. Cvirkai. Taip pat bu
vo išleisti vokai su J. Janonio portretu ir 
V. Mickevičiaus-Kapsuko paminklo Vilniu
je vaizdu. Tie visi dalykai atžymėti kata
loge.

Be to. kataloge išspausdinti nepriklauso
mybės laikais buvę išleisti pašto ženklai 
su Žemaitės, J. Basanavičiaus, V. Kudir
kos, Maironio ir J. Tumo-Vaižganto atvaiz
dais.

POILSIS PAJŪRYJE

Šią vasarą Kuršių Nerijoje veikia 36 po
ilsio namai, kuriuose gali atostogauti 4 
tūkst. žmonių.

Taip pat į Neringą kasdien atvažiuoja 
šimtai ekskursantų iš Sov. Sąjungos.

LAIMINGI APDOVANOTIEJI

Joniškio rajono Kepalių kolūkis už gerą 
ir laiku atliktą pavasario sėją apdovano
tas garbės raštu ir 5 tūkst. rublių premija.

O Sov. Sąjungas žemės ūkio ministerija 
už veislininkystę tam pačiam kolūkiui pa
skyrė trečią premiją, lengvąją automašiną 
„Moskvdč“ ir 3 tūkst. rublių.

Tokia pati premija paskirta ir Joniškio 
medelynui.

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS

„Vaga“ Vilniuje išleido Lazdynų Pelėdos 
apysaką „šiaurės sostinėje“, Sigito Gedos 
poezijos knygą „26 rudens ir vasaros gies
mės“ ir Sauliaus Šaltenio prozos knygą 
„Riešutų duona“, kurią sudaro apysaka 
„Riešutų duona“ ir kino apysaka „Henri
kas Montė“.

FILMAS IŠ STUDENTŲ STOVYKLŲ

Lietuvos kinematografininkai, vadovau
jami režisoriaus H. Šablevičiaus, statys fil
mą „Draugystės jėgą“.

Filme bus rodomas studentų gyvenimas 
vadinamosiose darbo ir poilsio stovyklose.

Šiemet H. Šablevičius gavo komjaunimo 
premiją už 3 filmus, tarp jų už 1969 m. su
suktąją apybraižą „Altajaus montažas“. 
Toje kino apybraižoje rodomi lietuviai stu
dentai Altajaus krašte.

„DROBĖS“ GAMINIAI

„Tiesoje“ rašoma, kad Kauno „Drobės" 
fabrikas neseniai pradėjo gaminti mokyk
linėms uniformoms medžiagą „Žvirblis“, 
suknelinę medžiagą „Smilga“ ir kostiumi
nę — „Eglutė“.

Anksčiau pradėtieji gaminti „Apuokas" 
ir „Garnys“ susilaukę kokybės ženklo.

„Drobės" fabrikas yra susijungęs su 
„Lima“.

PARDUOTUVĖ JAUNAVEDŽIAMS
Šiauliuose įsteigta parduotuvė-salonas. 

kur jaunavedžiai galėsią įsigyti vestuvinių 
drabužių, papuošalų, dovanų.

ŠILALĖS POLIKUINIKA

Šilalėje pastatyta ir naujausia medicini
ne aparatūra aprūpinta poliklinika.

IŠ MAŽEIKIŲ I AFRIKĄ IR KITUR

Mažeikių baldų fabrike gaminamųjų vai
kiškų baldų siunta iškeliavusi į Centrinės 
Afrikos respubliką.

Vaikiškų baldų už 11 tūkst. rublių iš
siųsta į Čilę.

Fabrikas savo gaminamuosius baldus 
siunčia į Leningradą, Kaliningradą, Tolja
tį, Krasnodarą, Maskvą ir kitur.

AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖS

Lietuvoje buvo suruoštos automobilių 
lenktynės, kuriose dalyvavo 22 įgulos, bet 
baigė tik 8.

Lenktynininkai tris paras važiavo Žemai
tijos keliais, iš viso 2.400 km. Pradėta iš 
Tauragės.

Absoliučiais nugalėtojais išėjo A. Dau- 
noravičius ir J. Šakys, važiavę „Moskvi- 
čium“.

UOGOS IR OBUOLIAI

Zarasų rajono kooperatyvų sąjungos 
kontora, kaip „Tiesoje“ rašoma, kasdien 
superka po 300-400 kilogramų aviečių, ser
bentų, vyšnių.

Uogų esą numatyta per sezoną supirkti 
10 tonų.

Obuolių sodininkai numatę parduoti 75 
tonas.
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Europos Lietuvių Kronikų SU GRANDINĖLE BRITANIJOJE
KADA NEBUS LAIKRAŠČIO?

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

TAUTOS FONDUI AUKOJO

St. Skopas — 3 sv., K. Bičkus — 2 sv., 
L. Švalkus ir M. P. Užkalniuikas — po 1 sv., 
L. Sabanskis ir A. P. — po 50 pensų.

Tautos Fondo Atstovybė

21-MŲJŲ PROGA

Nors pavėluotai, norėčiau širdingai pa
dėkoti visiems, kurie Sodyboj prisidėjo 
perkant man dovaną ir padėjo man pra
leisti vieną gražiausių gimtadienių.

Ačiū.
Petras Viržintas

LONDONAS
„GRANDIES“ REPETICIJOS

Po vasaros atostogų „Grandis“ pradeda 
repeticijas rugpjūčio 17 d., ketvirtadienį, 8 
vai. vakare.

VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Lietuvių Namuose Londone trumpam 
buvo apsistoję pirmaisiais pokariniais me
tais pirmininkavęs Manchesterio lietuvių 
klubui Simas Misiukevičius su dviem savo 
sesers dukterimis iš Kanados.

S. Misiukevičius nuolat gyvena Altrin- 
chame netoli Manchesterio.

Iš Wolverhamptono lankėsi Liudas 
Adamkevičius su Stasiu Markevičium, iš 
Yorkšyro — Povilas Karpavičius su sūnum 
Vytautu.

A. + A. ONA TELEIŠIENĖ

Liepos 16 d. mirė Ona Teleišienė, sulau
kusi 80 metų. Ji buvo viena iš tų senųjų 
Londono lietuvių, kurie jaunystėje darba
vosi lietuviškoje anuometinėje bendruome
nėje.

Palaidota šv. Patriko kapinėse.

KOLONUOS ATŽALYNAS

Liepos 23 d. Lietuvių bažnyčioje pakrikš
tytas naujagimis Morkus Liudvikas Pau- 
liūs Besnard.

Naujagimio tėvai yra L. Besnard ir Ma
rija Dobbs. Marija Dobbs savo metu yra 
šokusi Londono „Grandyje“ tautinius šo
kius.

LONDONIECIAI ATOSTOGOSE

Nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 14 d. Lon
done daugumas atostogauja, ir taip pat 
daug lietuvių tada būna atostogose.

Dalis jų šiais metais savo atostogas pasi
ryžo praleisti Lietuvoje — M. Vikanienė,
K. Urbonienė, M. Parulienė, M. Domidavi- 
čienė, J. Baublys ir kiti. Dalis atostogavo 
Ispanijoje, Italijoje, o dar kiti JAV.

VOKIETIJOS LIETUVIAI SKAUTAI 
IŠVYKO

Dvi savaites paviešėję ir pastovyklavę. 
Vokietijos Skautai išvyko namo liepos 31 d. 
vėlyvą vakarą.

Nuoširdžiai dėkoju Z. V. Jurams, A. Pu- 
tinienei, R. D. Šovams, A. M. Paukščiams, 
O. Kiinkienei, P. P. Senkams, E. Gaputytei, 
B. Namajuškienei, V. L. Šalčiūnams, kurie 
savaitę šiuos jaunuoliius globojo savo šei
mose, dr. G. Šimkui, Z. Jurui ir V. O'Brien, 
kurie pasirūpino transportu nuvežti jiems 
į stovyklą ir parvežti atgal į Londoną, 
Sporto ir Socialinio klubo valdybai, kuri 
leido pasinaudoti klubo sale po stovyklos ir 
parūpino maisto dviems dienoms. Ir dar 
kartą dėkoju A. Putinienei už maisto klube 
gaminimą dr šeimininkavimą. Savo ir
L. S. S. Anglijos Rajono vadovybės vardu 
tariu lietuvišką ačiū.

S. Kasparas

A. + A. A. PACEVICIUS
Liepos 8 d. Londone mirė A. Pacevičius, 

sulaukęs 87 metų.
Buvo senosios emigracijos narys, daly

vavo lietuviškos parapijos veikloje. Palai
dotas Šv. Patriko kapinių lietuviškame plo
te.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

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

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų 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.

NOTTINQHAMAS
NOTTINGHAMAS

JAUNUOMENĖ SU ROMU KALANTA

Rugpiūčio 20 d., 11.15 vai., Liet. Jauni
mo Židinyje lietuviškomis pamaldomis ir 
smagia menine programa yra užbaigiama 
berniukų Romo Kalantos stovykla. Pamal
das užprašė Marija Žalienė už Lietuvą. Ži
dinio vadovybė visus maloniai kviečia 
maldoje ir grožinėje dalyje jungtis su mū
sų jaunuomene. Programą išpildys stovyk
lautojai ir kiti. Tuo būdu ryškiau atžymė
sime lietuviškojo Jaunimo Metus.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 9 d., šeštadienį, Lenkų atsargos karių 
klubo salėje. Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Tai dienai numatoma paskaitą ir kas 

ners kita, šokiams gros E. Dragūno vado
vaujamas „Avon“ orkestras iki 1 vai ryto, 
baras su įvairiais gėrimais ir užkandžių 
bufetas veiks iki 12 vai.

Pradžia 6 vai. vak.
Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 

su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

GLOUCESTERIS

TAUTOS ŠVENTĖ GLOUCESTERYJE

Rugsėjo 2 d., 6 vai. vakare, ukrainiečių 
klubo salėje (37 Midland Road) rengiamas

Tautos šventės minėjimas.
Programoj: V. Zdanavičiaus iš Londono 

tai dienai pritaikyta paskaita. Meninėje da
lyje programą atliks Stroudo jaunimas, va
dovaujamas J. Kukštos air M. Gelvinaus- 
kienės.

Šokiams gros J. Kukėtas ir J. Zolnerskis. 
Baras su įvairiais gėrimais ir užkandinė 
veiks iki 11.30 vai. Visus vietos ir kitų apy
linkių tautiečius su draugais ir pažįstamais 
prašom gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
NORD-VVESTFALUOS LIETUVIŲ 

VAIKAI ALPĖSE

... Laužai dega, aiškiai šviečia...
o mes dainuojame linksmai!

Ir kodėl nedainuoti, neklykauti nerūpes
tingos vaikystėj garsais didingoje Alpiių 
aplinkumoje, gaivinančioje kalnų oro at
mosferoje, kai jaunas protas užmiršta, kas 
vakar buvo, nesijaudina, kas rytoj bus, ir 
gyvena vien tik einančiąja valanda?

Jų buvo apie penkiasdešimt. Trečdalis 
mergaičių ir du trečdaliai 'berniukų, įvai
raus amžiaus. Ar žinojo jie, kokį rūpestį 
jie sudarė stovyklos organizatoriams, kol 
šie iškovojo pajamų padengti kelionės ir 
stovyklos išlaidoms? Ar suprato, kokį dar
bą atliko Viktoras Kurgonas, kol susirin
ko jaunimą iš išsisklaidžiusių lietuvių šei
mų ir užsikrovė ant savo pečių atsakomy
bę lydėti ilgose kelionėse vaikus, vienus 
pas lietuvius Anglijoje, kitus pas Tėvus Sa
leziečius Italijoje.

Su jaunaisiais stovyklavo V. Kurgonas 
iš Muensterio, M. Kiužauskas iš Koelno, 
jaunavedžiai Algis ir Valentina Pacevičiai 
iš Bielefeldo ir aš iš Belgijos. Gal mes ir 
žinojome, kad vykstame praleisti atostogų, 
-kurios iš mūsų pareikalaus daugiau, negu 
tik pasišildyti pečius saulėje, bet važiavo
me su viltimi, kad viskas eisis sklandžiai 
ir kad galėsime ramiai žiūrėti kiekvienai 
problemai į akis. O jų buvo nemaža.

Suvežti vaikus į stovyklą tai nereiškia 
juos paleisti pasidaužyti. Pirmiausias tiks
las, žinia, tai leisti jiems atsigauti, bet rei
kėjo taip pat juos užimti ir duoti stovyk
lai tam tikrą drausmės formą. Pas Tėvus 
Saleziečius yra įgyvendinta disciplina, ku
rią išlaikyti tarp šeimose laisvai elgtis 
įpratusių vaikų nebuvo lengvas dalykas.

Atvykstančius mus pasitiko direktorius 
kun. Zeliauskas, kun. M. Burba ir kun. P. 
Ru'kšys.

Kun. Burba paaukojo savo atostogas, su
tikdamas vadovauti stovyklai. Jis mokė 
vaikus lietuviškų dainų, jis lydėjo iškylo
se į kalnus, vedė į garsiojo červino papė
dę. Jo iniciatyva buvo suorganizuota „olim
pinių žaidimų“ savaitė, 'kurioje kiekvienas 
turėjo progos išbandyti savo jaunas jėgas 
pagal savo polinkius.

Atsisveikinimo vakaras suartino ir suau
gusius ir prieauglį, kai prie laužo ugnies 
skambėjo lietuviškos dainos. Mergaičių 
grupelė pašoko porą tautinių šokių, kurių 
mokė V. Pacevičienė.

Trys savaitės Alpėse praėjo taip greitai, 
kad net nepasijutom, kai reikėjo vėl krau
tis skryneles ir leistis į kelionę. Bet koks 
malonumas ir užmokestis už darbą, kai iš 
vaikų lūpų girdėti -apgailestavimai, kad 
jau reikia grįžti namo! Tai leidžia darytis 
išvadą, kad atostogų metu jie rado tai, kas 
jiems -buvo reikalinga: gerą maistą, gerą 
aplinką ir suprantančius jų dvasią palydo
vus.

Stovykla neapsiėjo be susijaudinimo, kai 
reikėjo palikti aštuonioms dienoms Aostos 
ligoninėje vieną mergaitę, kuriai padaryta 
apendicito operacija. Nekartą teko važiuo
ti į Červinijos miestelį gipsuoti vieno ber-

„Grandinėlės“ koncerto žiūrovų daugu
mą Londone rugpiūčio 5 d. sudarė lietuviai, 
pagrindą — londoniškiai, o priedą — bū
relis iš toliau. Tie, -kurie buvo, be abejo, sa
vo džiaugsmingais pasakojimais kels pa
vydą tų, kurie į šią šventę nepaslinko atsi
lankyti. Graži buvo šventė, tikra puota iš- 
siilgusiems ne tik akiai ar ausiai pasigro
žėti, bet ir širdžiai stipriau sudunksėti lie
tuviškų dalykų!

Žiūrovai greit įšilo ir pradėjo entuzias
tiškai ploti po pirmųjų šokių, veikiami ir 
šokių ir muzikos. Tas plojimas ilgainiui im
davo prakiurti net vidury šokio ir taip nu
sitęsdavo iki pat pabaigos arba, tikriau sa
kant, iki 'kito šokio pradžios, tarpais išvirs- 
damas į ritmingą delnų darbą pagal mu
zikos ritmą, žodžiu, programai besitęsiant, 
prasidėjo lyg ir visuotinis bendradarbiavi
mas tarp šokėjų ir žiūrovų, geras, šiltas, 
lietuviškas -bendradarbiavimas. Šokti ir 
dar gerai šokti, žinoma, yra sunkiau negu 
ploti. Bet ką gi -kita gali žiūrovas, jeigu no
ri -parodyti, kaip jam gražu, miela, kaip jį 
jaudina? Jis bent delnais parodo.

O koncerte iš abiejų pusių buvo parody
ta didelės šilimos. Ir tie šokiai, kai pilna 
scena vis kitokio margumo ir spalvingumo 
drabužiais merginų ir daugiau lyg unifor
muotų vaikinų, ir tie, -kur tik būrelis porų 
vėju sukosi, ir tie margakelniai vaikinai, 
taukšėjusieji klumpėmis, viskas žiūrovams 
patiko ir kėlė plojimų audras. Bet žiūrovai 
matė, kad šokėjų visas dėmesys, dažnas in
tymus mostas skirtas jiems.

Gėrėtasi ir drabužiais. Vieniems, pavyz
džiui, nepakeičiama ir nepavaduojama at
rodė tas merginų drabužių margumas ir 
spalvingumas — vis kitoks kiekvienos raš
tas, jeigu spalvos vienos kitos ir pasikar
toja. Brangūs tai drabužiai, daugiausia ka- 
nadiškių Vaitonienės ir Tamošaitienės ran
kų darbas, ir kai kam jie vieni, tie drabu
žiai, žavėjo širdį. Labiau išlepintiems, tele
vizijos prisižiūrėjusiems, gražūs atrodė tie 
daugiau vienodesni drabužiai, pavyzdžiui, 
klumpėtieji margakelniai vaikinai. Bet dėl 
drabužių dalytasi nuomonėmis ir skoniais 
jau po programos, kaip ir dėl paties šokių 
atlikimo. Kadangi pati proga pamatyti- taip 
plačiai išgarsėjusią „Grandinėlę“ yra re
ta, tai kalbama apie ją bus ilgai, juo la
biau, kad mūsuose panašių įvykių nė ant 
pirštų nėra ko pradėti skaičiuoti.

Kai paskutiniam masiniam šokiui visi 
programos dalyviai suėjo į sceną, o po jo 
nutilo plojimai, pradėtos atsisveikinimo 

niuko lūžusią ranką, kito nykštį, vienas 
mergaitės koją... Šioje srity M. Kiužauskas 
parodė savo neišsemiamą kantrybę ir pa
slaugumą.

Šiandien mūsų stovyklautojai jau na
muose. Ką parsivežė jie prisiminimuose, be 
-išmoktos maldos ir lietuviškų -dainų? Kiek 
ilgai tos dainos primins jiems, kad per 
trumpą laikotarpį jie susidūrė su lietuviš
komis tradicijomis ir lietuviška dvasia? 
(Jie net patys klausinėjo apie Lietuvą, ieš
kojo jos žemėlapy, domėjosi tėvų kalba).

Gal mes visi per lengvai žiūrim j vaikų 
stovyklų galimybes auklėjimui ir informa
cijos teikimui. Mes siunčiam vaikus atos
togauti, linkėdami, jiems linksmai praleisti 
laiką, o mes patys atsikvepiam, turėdami 
ramybės namuose, bet toks lietuviškų šei
mų prieauglio susibūrimas galėtų būti iš
naudojamas geresniems tikslams, kurie la
biau susietų mūsų kartą ir naująją, gimu
sią išeivijoje. Tai naujajai kyla grėsmė 
anksčiau -ar vėliau išslysti iš mūsų įtakos.

Stasė Baltus 

BIRUTĖS UŽKURAITYTĖS REKORDAI

Rugpiūčio 4 d. Tbilisyje (Gruzijoje) Bi
rutė Užkuraitytė 400 m kompleksinio plau
kimo pagerino Lietuvos rekordą ir tapo 
Sov. Sąjungos čempionė, aplenkdama savo 
nuolatines varžoves Sov. Sąjungos rekordi
ninkę maskvietę Niną Petrovą ir buvusią 
rekordininkę ukrainietę Lidiją Mileniną.

Naujasis nugalėtojos laikas — 5 min. 
14.6 sek., o maskvietės N. Petrovos 5 min. 
16.8 sek. ir L. Mileninos 5 min. 22.3 sek.

Birutė Užkuraitytė yra Kauno Kūno 
kultūros instituto studentė ir su savo se
sutėmis Zita ir Dalia seniai dalyvauja 
plaukimo varžybose, ir joms ir priklauso 
daug plaukime atsiektų Lietuvos rekordų.

Pati Birutė jau dešimt metų kultivuoja 
šį sportą, ir jos trenerė M. Korienė yra la
bai patenkinta savo mokinės rezultatų ki
limais.

Pernai V Sov. Sąjungos spartakiadoje 
Birutė užėmė trečias vietas 2'00 m ir 400 
m kompleksiniame plaukime.

Dabartinis laimėjimas Birutei turėtų už
tikrinti kelionę į Muencheno olimpiadą.

MIRĖ BALYS BURACAS

Mirė Balys Buračas, plačiai žinomas sa
vo etnografiniais rinkiniais — praeities 
buitiniais aprašymais ir fotografijomis. 
Pastarųjų neseniai buvo išleista visa kny
ga.

LIETUVOS DIENOS ČEKOSLOVAKIJOJE
Čekoslovakijoje suruoštos dešimtį dienų 

užtrukusios Lietuvos dienos.
Jų metu Prahoje suruoštos dvi lietuvių 

dailės parodos. Koncertavo Alytaus rajono 
jungtinis meno saviveiklos kolektyvas.

apeigos. Žodį tarė ansamblio dalyvis, dėko
damas už šiltą priėmimą. Padėkojo an
sambliui DBLS vicepirm. Z. Juras. Visų 
žiūrovų vardu žodį tarė Lietuvos Atstovas 
V. Balickas. O Aleksandrai Sagienei Lon-

DBLS pirm. J. Alkis. „Grandinėlės“ pirm. 
Alvydas Narbutaitis ir DBLB pirm. S. Kas
paras.

dono jaunųjų tautinių šokių grupės šokėjų 
vardu įteikta gėlių.

Iki pasimatymo! Ne, dar ne visiškai: kai 
kas dar skubėjo ieškoti „Grandinėlės“ va
dovų L. Sagio ir A. Sagienės, norėdami 
koncerto programoje gauti jų autografus. 
Taigi, tam įvykiui, taip sakant, įamžinti 
buvo atspausdinta ir iliustruota teatriško 
braižo programa.

Iš Manchesterio „Grandinėlė“ pasuko į 
Vokietiją. Iš šen ir ten pasirodžiusių pra
nešimų susidarėme įspūdį, kad Vokietijoje 
ansamblis turės tik tris koncertus. Ne, pa
sirodo, net visus devynis!

• Koncerto išvakarėse, rugpiūčio 4 d., vos 
tik tą rytą Londoną -pasiekęs ansamblis 
buvo pakviestas į Lietuvių Namus vakarie
nės. Su ansamblio dalyviais susipažinti bu
vo susirinkę šiek tiek ir londoniškių, ir vi
si jie džiaugdamiesi klausėsi clevelandiš- 
kio lietuviškojo jaunimo dainavimo, po
kalbiuose jo gražios -lietuvių kalbos. Sma
gi taip pat buvo naujiena—jaunimo išvaiz
da: merginos dailiai susišukavusios, vai
kinai apsi-kirpę — dailus jaunimėlis! Sėk
mės jam!

PO „GRANDINĖLĖS“ KONCERTO

Malonus Redaktoriau,
Apie galimybę pasikviesti Grandinėlę 

girdėjau jau seniai Londone vieno paren
gimo metu. Nors ir labai malonią žinią, su-

MIRĖ BALYS ŽYGELIS

Iš J. Būtėno atsiminimų „Literatūroje ir 
mene“ matyti, kad liepos mėn. pabaigoje 
mirė Balys Žygelis, senosios kartos veikė
jas, buvęs mokytojas, seimo atstovas, bet 
plačiausiai žinomas kaip ilgametis „Spau
dos Fondo“ direktorius („Spaudos Fondas“ 
prekiavo knygomis ir rašymo priemonėmis, 
bet taip pat ir knygas leido).

B. Žygelis buvo gimęs 1886 m. gruodžio 
22 d. Libertavoje. Anykščių rajone.

Kaip veiklus visuomenininkas ir tokio 
didelio kooperatyvo vedėjas buvo ištrem
tas j Sibirą, bet po karo grįžo.

ŠVIETĖJAI IR JŲ IDĖJOS LIETUVOJE

„Minties“ leidykla Vilniuje išleido B. 
Genzelio knygą „švietėjai ir jų idėjos Lie
tuvoje“.

Rašoma esą apie J. Šliūpo, P. Avižonio, 
J. Adomaičio ir kitų XIX amž. lietuvių 
mokslininkų ir kultūrininkų švietėjiškas 
pažiūras.

PARODA KAIME

Šiauliif „Raudonoji vėliava“ rašo, kad 
Šiaulių „Aušros“ muziejus pradėjo ruošti 
parodas kaime.

„Už taiką“ kolūkyje dabar suruošta lie
tuvių dailininkų E. Riomerio, Z. Petravi
čiaus, M. Katiliūtės, G. Bagdonavičiaus ir 
kitų kūrinių paroda.

Tai ketvirtoji muziejaus ruošiamoji kai
muose paroda.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 20 d., 12.30 v.
HALIFAXE — rugpiūčio 27 d., 1 vai., St. 

Columba bažn., Pelion.
NOTTINGHAME — rugp. 20 d„ 11. 15 vai., 

Liet. Židinyje. Jaunimo stovyklos už
baiga.

MANCHESTERIS — rugpiūčio 27 d., 11 
vai.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — rugpiūčio 27 d., 12 
vai., katedroje.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 3 d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — rugsėjo 3 d„ 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

COVENTRYJE — rugsėjo 10 d., 12.45 vai.. 
St. Elizabeth's.

LEAMINGTONE SPA — rugsėjo 10 d„ 14 
vai., šv. Petro bažn., Donner Pl.

DERBYJE — rugsėjo 17 d., 11 val., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — rugsėjo 17 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. 

tikau gana rezervuotai. Argi pajėgs sauga 
lietuvių, nors ir pačių judriausių, suorga
nizuoti šitokio masto parengimą?

Vakare prieš koncertą iš A. Sagienės 
kalbos sužinojome, kad Londono jaunuoliai 
(Kasparas, Alkis, Juras ir kiti) per ilga, 
susirašinėdami su šokėjų vadovybe, „žodį 
pavertė kūnu“. Jei ne jaunuoliška dvasia 
grupės vadovų ir mūsų 'kvietėjų, nebūtume 
turėję progos pakelti savo sukasdienėjusių 
dūšių aukščiau.

Puikioje, visą laiką aptemdytoje salėje 
nebuvo įmanoma pasiskaityti nė progra
mų. Bet nors šiam tikslui ir mažokoje sce
noje, gražiai nuaugę, grakštūs jaunuoliai 
vedžiojo mus lyg ir po pasakų šalį, retkar
čiais priartėdami visiškai netoli realybės. 
Sekėme, grožėjomės, gėrėjomės. Norėjosi, 
-kad visas pasaulis matytų vaizdą, taip kve
piantį mūsų tėviškės gamtos švarumu!

Vadovauti žmonėms pačiu kritiškiausiu 
jų gyvenimo periodu — jaunystėje reikia 
neeilinio sugebėjimo, meilės ir kantrybės. 
Matome televizijoje neblogai apmokamų 
profesionalų grupes, kurių nariai ir vado
vai, greičiausia, iš to gyvena. O dabar ma
tėme išdavą paaukotų nuo mokslo ir nuo 
darbo laisvalaikių; laisvalaikių to krašto 
žmonių, kur laikas yra pinigas ko ne tikrą
ja prasme!

Norėtųsi šią grupę matyti ne kelis kar
tus, 'bet keliolika. Norėtųsi įsižiūrėti į kiek
vieno atskiro šokėjo sugebėjimus. Deja, 
vieno koncerto metu nebuvo įmanoma pa
kankamai ilgą laiką stebėti nė vieno jau
nuolio. Buvo vis dėlto neįmanoma nepa
stebėti solo šokėjos, pasirodančios ir kiek 
ilgėliau nepranykstančios iš vidurio scenos. 
Nė vieno rafinuoto profesionalo veide man 
nėra tekę matyti taip absoliučiai natūra
lios šypsenos!

Netolimoje ateityje norėtųsi dar pasida
lyti su -skaitytojais mintimis, kurios išky
la po šito koncerto. Taip pat norėtųsi šita 
pačia proga pasinaudoti ir viešai padėkoti 
visiems, kas vadovavo, grojo, šoko, kvietė 
(vaišino išvakarėse) ir padarė neužmirš
tamu šį niūrų vasaros vakarą.

Birutė VaJterienė

PERDAUG NEBUS

Perdaug nesugebėsime pasakyti apie 
trumpai pasirodžiusią „Grandinėlę“. Joks 
didelis vizitas nebūtų sukėlęs tiek entu
ziazmo, kiek „Grandinėlės“ vizitas Mančes
teryje.

Jeigu kas nors ir sukeltų tokį gausų žiū
rovų skaičių, tai jų taip nesujaudintų, ne
nustebintų, nesugraudintų, neapgaubtų iš
didumu, nesukeltų tokios audros aplodis
mentų, džiaugsmo ir pasididžiavimo ašarų 
nustebusių, apžavėtų žiūrovų. Atsilankę 
čia Anglijos lietuviai matė savo kūrybą, 
meną, ištvermę, energiją, grožį, miklumą, o 
anglai galėjo stebėti ir, esu tikras, jautė 
aukštą baletinį meną, darnumą ir muziika- 
linės drausmės tikslumą.

„Grandinėlė“ tikrai padarė mūsuose mil
žinišką įspūdį, naudą ir įžiebė naujos gy
vybės bei patvarumo kibirkštį. Geresnio 
ambasadoriaus, garsintojo Lietuvos vardo 
ir pajėgumo meno srityje nerasime.

Bet jeigu kas galvoja, kad „Grandinėlės“ 
šokių lygis, patvarumas ir grakštumas pa
siektas trumpu laiku ir be ypatingų pa
stangų, tas negudriai apsigautų ir nevyku
siai klystų. Tam lygiui pasiekti reikėjo mil
žiniškų pastangų organizuojant, begalinės 
ištvermės treniruojantis, neišmatuotos 
kantrybės, kol buvo pasiektas toks lygis, 
kad galima būtų pasirodyti vakarų valsty
bių centruose. Visa tai, mieli Anglijos lie
tuviai, reikia pasverti, įvertinti ir su pa
garba paminėti.

Kokią naudą atneša Lietuvos vardui be
keliaujanti „Grandinėlė“, manau, ir la
biausiai apatiškam tautiečiui turėtų būti 
aišku.

Šalia neabejotinai nusipelniusio grupės 
vadovo ir direktoriaus L. Sagio, reiktų ne
pamiršti ir įvertinti labai kuklią, darbščią 
ir gabią jauną muzikantę D. Kavoliūnaitę, 
dirigavusią ir grojusią elektriniais vargo
nais.

Ši jauna muzikė sugebėjo be smarkių 
garsių dirigentų -mostų valdyti didžiulio 
ansamblio labai kombinuotus judesius, 
kartu vesti ir savo jauną kapelą. Grakš
čiais ir nežymiais vienos ar kitos rankos 
mostelėjimais ji sugebėjo -per ilgą laiką iš
laikyti puikioje harmonijoje savo kapelos 
ir sudėtingą ansamblio kompleksą.

Dar pora žodžių dėl negudrių pastabų, 
kad Londonas geriau paruošia salės su
tvarkymą koncertų ir kitų pobūvių proga. 
Labai skystas ir negudrus samprotavimas. 
Pirmas dalykas — nuo seno jau žinome, 
ir visur yra suprantama, kad sostinė visada 
bus pranašesnė negu provincija.

Sostinėje paprastai telkiasi visuomenės 
elitas — intelektualinės pajėgos. Šį kartą 
Mančesterį užpuolė gal net iš dalies ir ne- 
pramatytas atvykusių Skaičius. Tai buvo 
spontaniškas sąskrydis. Aš, nekreipdamas 
dėmesio į negudriai sarkastiškas pastabas 
dėl nesugebėjimo organizuoti salėje tvar
ką, reiškiu gilią pagarbą visiems organiza
toriams. Iš praktikos žinau, kokį jie milži
nišką darbą turėjo atlikti ir kiek pasiau
kojimo ir net prakaito buvo iš jų pareika
lauta. Pagarba Mančesterio lietuviams už 
suteiktą progą pamatyti šokant stebuklin
gąją „Grandinėlę“!

Vyt. Andruškevičius
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