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PAŠA VLYJE
— Sverdlovske 34 m. žydas inžinierius 

Markmanas nuteistas 3 m. sunkiųjų darbų 
už palaikymą ryšio su Izraeliu (anksčiau 
jis buvo jau teistas už chuliganizmą), bet 
vienas liudininkas atšaukė savo parody
mus, kuriuos jis davęs slaptajai policijai 
spaudžiant.

— Britanijos sporto ministeris išsiaiški
no, kad opozicijos vadas Wilsonas ar bu
vęs sporto ministeris Howellis negali vals
tybės lėšomis važiuoti į sporto olimpiadą 
(ministeris pirmininkas turi tokią teisę).

— Dabartinis prez. Nixono garsusis pa
tarėjas Henrys Kissingeris ne visada bu
vęs jam toks ištikimas: prieš 1968 m. pre
zidento rinkimus, dirbdamas gubernatoriui 
Rockefelleriui, jis sakęs: „Richardas Nixo- 
nas yra pats pavojingiausias iš visų ren
kamųjų į prezidentus“.

— Pasikalbėjime su ..New York Times“ 
'buvęs Prancūzijos kultūros ministeris 
Andre Malraux tvirtina, kad prez. de Gaul- 
le“is tyčia iškėlęs provincijinių reformų 
klausimą, norėdamas pralaimėti rinkimus 
ir pasitraukti.

— Britanijos Imperial Tobacco Compa
ny, gaminanti Players ir Wills cigaretes, 
už 300 mil. svarų perima alaus daryklą 
Courage, turinčią daugiau kaip 6.000 alu- 
džių, 36 viešbučius ir 8 alaus daryklas.

— Prie Maskvos buvo kilęs ir ilgai už
truko miško gaisras, kurį gesino 10.000 ka
rių.

— Tanganikoje, Ugandoje ir Kenijoje 
gyvenantieji azijatai, jeigu per dvejus me
tus nepasiprašė pilietybės tų savo kraštų, 
kai jie gavo nepriklausomybę, automatiš
kai pasidarė Eritanijos piliečiais (dabar 
Uganda kaip tik ir nori Britanijai atiduoti 
tokius piliečius).

— Abakalikyje (Nigerija) nuteistas mir
ti kerėtojas, kuris prieš medžiotoją Oketą 
Igbowkę bandė neprašaunamą užburtą 
kažkokį įtaisą, bet, deja, jis prašovė, bur
tai neveikė...

— Bulgarijon skridęs sovietinis keleivi
nis Iljušinas sudužo Berlyne netoli Schoen- 
feldo aerodromo, žuvo visi 156 skridusieji.

— Iki šiol sovietiniai emigrantai išva
žiuodami turėdavo mokėti 900 rublių (apie 
420 svarų), bet dabar, kaip Izraelio Maariv 
rašo, iš Lietuvos išvažiuojantieji turi mo
kėti tarp 4.000 ir 14.000 rublių (tarp 1.850 
ir 6.500 svarų), jeigu jie yra baigę aukš
tuosius mokslus.

— Kordiljerų kalnuose esančiame Titi
caca ežere (Pietų Amerikoje) prancūzų 
mokslininkai aptiko varlių, kurių mėsa 
esanti skanesnė už vištieną.

— Čekoslovakijos komunistų partija su
sirūpinusi, ką daryti, kad partijos narių 
amžiaus vidurkis yra 50 metų ir darbinin
kų tėra tik 26 procentai.

— Paryžiuje rugpiūčio 14 d. mirė gar
sus prancūzų rašytojas Jules Romains, pla
čiausiai žinomas kaip romanų serijos „Ge
ros valios žmonės" autorius (mirė 86 m. 
amžiaus).

— Po pasikėsinimo į karalių Hassaną 
nusižudė Maroko buvęs krašto apsaugos 
ministeris ir generalinio štabo viršininkas 
gen. Oufkiras (kita teorija — karalius lie
pęs jį nušauti).

— Sov. Sąjunga užsakė iš JAV traktorių 
už 16 mil. svarų.

— Pik. gen. Majorovas no įėjęs, kad so
vietiniai daliniai Čekoslovakijoje, kurių ten 
esą apie 80 tūkst., bičiuiiautųsi su gyven
tojais, o Čekoslovakijos komunistų vadas 
Husakas — ne, ir Majorovas pagaliau bu
vo pašalintas.

— Sov. Sąjunga uždirbtų apie 15 mil. 
svarų, jei jos mokyti žydai už teisę išva
žiuoti ryžtųsi mokėti nuo 2.250 iki 6.000 
svarų ir dar 200 sv. už patį leidimą ir dar 
250 sv. už išrašymą iš piliečių, nes tokių 
žydų esą tarp 5.000 ir 6.000, įskaitant apie 
50 mokslininkų.

— Pietų Korėjoje dėl smarkių lietų ir 
kalnų griūčių žuvo apie 300 žmonių.

— Alžyras grąžino JAV lėktuvų bendro
vei milijoną dolerių, kuriuos buvo išreika
lavę iš Floridos į Alžyrą liepos 31 d. ke
leivinį lėktuvą nuvarę trys Detroito negrai.

NAUJI BUTAI
Kapsuke (Marijampolėje) pastatyti šei

moms 48 ‘butai, vaikų poliklinika ir vaisti
nė.

Mūsų mielam nariui Jonui ir jo broliui 
Juliui Damoševičiams, jų mylimam tėveliui 

Lietuvoje mirus, reiškiame giliausią 
užuojautą liūdesio valandoje.

LEIGH SKYRIAUS VALDYBA IR 
NARIAI

Mielą Vaclovą Leoną, 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

JONAS IR STASĖ MATULEVIČIAI

{SPĖJIMAS DĖL RELIGIJOS 
PERSEKIOJIMO

Reuterio žinių agentūra paskelbė žinią, 
kad sovietinės Lietuvos laikraštis įspėjo 
komunistinius pareigūnus, kurie pridaro 
„nepataisomos žalos". įžeisdami katalikų 
tikinčiųjų jausmus.

Toks įspėjantis straipsnis pasirodęs ru
siškame Vilniaus laikraštyje „Sovietskaja 
Litva". Straipsnyje esą rimtai įspėjami ko
munistų partijos darbuotojai neieškoti 
priešybių su tikinčiaisiais Lietuvoje.

„Neteisingi metodai kovos su religija ne 
tik nesumenkina jos skleidimo bazių“, ra
šoma straipsnyje; „priešingai, tai veda į 
religiniu fanatizmo stiprėjimą ir slaptas 
a;.eigų formas ir kelia nepasitenkinimą ir 
nepasitikėjimą tarp tikinčiųjų ir papikti
na juos".

Vakariečiai stebėtojai aiškiną tokį pasi- 
Sc.kymą, kaip prisipažinimą, kad tam tik
roje Lietuvos gyventojų dalyje religinis nu
siteikimas dar tebėra stipresnis už komu
nistinę ir ateistinę indoktrinacij ą.

Keldamas būtinumą atsargiau elgtis, 
laikraštis tuo pačiu reikalauja sustiprinti 

i kovą prieš „religijos įtaką tam tikros žmo- 
I nių grupės protams ir jausmams“.

PROTESTAS DĖL TELEVIZIJOS
Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministe- 

ris Gromyka įteikė Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui dr. Waldheimui pasiū
lymą rudenį numatomame JT visumos su
važiavime svarstyti klausimą uždrausti 
dirbtiniais žemės palydovais perdavinėti 
televizijos programas tiems kraštams, ku
rie jų nenori ir su kuriais nesusitarta.

Tokiu draudimu, sako, būtų apsaugomas 
atitinkamų kraštų suverenumas.

„RHEINISCHER MERKUR“ SKILTYSE
Rugpiūčio 4 d. Koelne leidžiamasis 

„Rheinischer Merkur“ išsispausdino di
džiulį Peter Dittmar straipsnį „Teisinis te
roras sovietinėje valstybėje“.

Straipsnyje pasakojama, už ką ir kuria 
tvarka sukišami į kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas sovietinės opozicijos žmo
nės. Minimi ir lietuviški S. Kudirkos ir 
Kauno riaušių atvejai.

UGANDOS SPECIALISTAI
Ugandos prez. Aminas pasiryžęs išvary

ti britų pasus turinčius azijatus. Nuvažia
vusiam Britanijos atstovui jis pasakė, kad 
jokių nuolaidų nedarysiąs, nepratęsiąs lai
ko išsikraustyti — per 3 mėnesius nuo įsa
kymo paskelbimo dienos visi turi išvažiuo
ti.

Kokį kraitį gaus Britanija, kai tie išva
romieji atvažiuos?

Spaudai patekusi statistika rodo, kad 
tarp tų ištremtųjų, kurių būsią apie 57 
tūkstį, yra 201 gydytojas, 415 mokytojų. 
600 patyrusių pramonės įmonių vadovų.

Didžiausią kiekį, apie 5 tūkst., sudaro 
verslininkai, kurie iki šiol turėjo savo vers- 
lamones — dirbtuves, parduotuves.

Specialistų darbininkų taip pat netrūks
ta — motorų mechanikų esą 215, monte
rių, šaltkalvių 411, dailidžių 221, darbų 
prižiūrėtojų 287, raštininkų, sekretorių 
699, asmeninių sekretorių 241, buhalterių 
391.

j PALANGOS FESTIVALIS
Palangoje rugpiūčio 9-20 d. d. buvo su

ruoštas estradinės muzikos festivalis, ku
riame dalyvavo profesionali! ir saviveikli
ninkų kolektyvai.

KO KREMLIUS BIJO
Britanijos katalikų laikraštis „The Tab

let" rugpiūčio 5 d. išsispausdino straipsnį 
„Sovietai priveržia sraigtą“, kuris prade
damas Michailo Suslovo nesenu posakiu 
„Ideologinėje srityje nėra ir negali būti 
jokio taikaus sambūvio". Pagal jį, sambū
vis su vakarais kaip tik reiškiąs įtempimo 
padidėjimą tarp komunistinių ir kapitalis
tinių kraštų. „The Tablet" straipsnio auto
rius kaip tik galvoja, kad tai yra raktas, 
kuris padeda suprasti Dubčeko šalininkų 
dabar vykstančias bylas Čekoslovakijoje ir 
režimo suaštrėjimą komunistinio bloko 
kraštuose ir Sov. Sąjungoje. Didėjanti nu
krypėlių įtaka gąsdina Kremlių daug la
biau' negu svetur galvojama.

Čekoslovakijos min. pirm. Husakas ly
giai taip pat nenorįs persekioti žmonių už 
idėjas, kaip ir tie. kurie ten siunčiami. Bet 
visa’kas priklauso nuo Kremliaus.

Pats Husakas. kaip ir Dubčekas, paty
ręs sovietinio kalėjimo, buvo davęs žodį 
nepersekioti žmonių už jų laikyseną Dub
čeko laikais. To savo žodžio jis maždaug ir 
laikosi. O dabar teisiami vis tie. kurie prieš 
1971 m. rinkimus platino atsišaukimus ir 
mokė žmones, kokios yra jų teisės. Bet 
Hušakui, sako, vistiek nemalonu, nes tei
siamųjų didžioji dalis yra jo buvusieji 
draugai, todėl jis liepos 15 d. išvažiavo į 
Sov' Sąjungos kurortus pailsėti.

Didėja nepasitenkinimas Ukrainoje, ir

BRAŽINSKAI PANEIGIA 
KALTINIMUS

Britų „The Guardian“ rugpiūčio 24 d. 
išspausdintame pranešime iš Lstanbulo, 
Turkijos, Sam Cohen rašo, kad lietuviai 
Pranas Brazinskas-Korejevo, 47 m. am
žiaus, ir jo sūnus Algirdas, 17 m. amžiaus, 
kurie prie 22 mėnesius privertė rusišką lėk
tuvą Antonov-24 iš Batumo skristi į Tur
kijos Trabzono miestą prie Juodosios jū
ros, rugpiūčio 23 d. Ankaroje buvo pakal
tinti nužudymu, pasikėsinimu nužudyti, 
kad neteisėtai atsidūrė krašte, kad be lei
dimo laikė ginklus, kad įvykdė užpuolimą 
ir kad neteisėtai buvo atėmę kitiems as
mens laisvę.

„Jie sakėsi buvę nariai pogrindinės orga
nizacijos Sov. Sąjungoje“, rašo Cohen, „ir 
jie veikę pagal įsakymą pabėgti iš krašto. 
Jie atmetė sovietinę pilietybę ir laikė save 
Lietuvos piliečiais“.

„Mes esame laisvės kovotojai, ir mūsų 
tikslas yra nuversti komunistinę diktatūrą 
savo krašte“, sakė Pranas Bražinskas. Jis 
dar pridėjo, kad Lietuva yra sovietų oku
puota“.

Abu jie sakę, kad lėktuvo patarnautoją 
nušovė ir antruosius lakūnus sužeidė grum
tynių metu du rusų slaptosios policijos pa
reigūnai, kurie sėdėjo užpakalyje.

Pranas nurodė, kad, lėktuvui pakilus, jis 
netrukus lėktuvo patarnautojai perdavė 
raštelį, įsakantį lakūnui pakeisti kursą ir 
nusileisti Trabzone.

Lakūnas paklausė nurodymo, bet lėktu
vą manevruojant Pranas parkrito su pisto
letu rankoje, ir ginklas išsišovė,

Du slaptosios policijos pareigūnai iš už
pakalio, o lakūnas iš priekio tada pradėjo 
šaudyti, ir ‘buvo ‘pataikyta lėktuvo patar
nautojai ir įgulos nariams, „Bet aš nieko 
nenušoviau“, pareiškė Pranas.

Pranas pareiškė, kad jis esąs „profesio
nalas antikomunistas, kuris pragyvenimą 
užsidirbdavo šoferiaudamas“.

Sūnus pasisakė iš šautuvo iššovęs vien 
tik norėdamas pagąsdinti lakūnus, bet nie
ko nesužeidęs.

Teismas atidėtas iki rugsėjo 12 d.
Praeitą žiemą aukščiausiasis teismas bu

vo nusprendęs, kad reikalas yra ne politi
nio, o kriminalinio pobūdžio. Sov. Sąjungos 
vyriausybė vis reikalavo, kad Bražinskai 
būtų grąžinti, bet Turkija laikėsi nusista
tymo, kad jos teismas turi spręsti tą rei
kalą.

DAR VIENAS ŽINGSNIS Į STALINIZMĄ

Rugpiūčio 5 d. britų „The Economist“ 
spėlioja, ar Sov. Sąjunga, ligi šiol rankio
jusi ir uždaninėjusi atskirus priešiškai nu
siteikusius asmenis, nebus tik pasukusi į 
kitokią politiką: plačiu mastu drausminti 
opozicininkus.

Laikraštis tokį spėliojimą kelia ryšium 
su laišku, kurį dabar pasirašė 52 asmenys 
ir pasiuntė partijos centro komiteto prezi
diumui dėl Jakiro arešto. Laiške kaip tik 
sakoma, kad tasai areštas yra „dar vienas 
žingsnis kelyje stalinistiniams metodams 
atstatyti“. Žmonės vienas po kito areštuo
jami, grūdami į ‘beprotnamius. Griežtėjan- 
čios politikos aiškus įrodymas esą ir areš
tai Ukrainoje ir Lietuvoje.

jau daug areštuota žmonių. Dar iškalbin
gesnis šiuo metu yra Lietuvos atvejis — 
Kalantos nusižudymas, demonstracijos ir 
riaušės Kaune, švilpimai rusams sportinin
kams ir plojimai užsieniečiams Vilniuje, 
atsisakymas atsistoti giedant sovietinį him
ną ir net tautinės vėliavos iškėlimas. Visa 
tai matė daugelis užsieniečių, ir tokių skan
dalų nebegalima tyliai sutvarkyti. Dar 
stambus dalykas yra tas 17 tūkst. lietuvių 
pasirašytasis ir J. Tautoms pasiųstasis 
laiškas.

Laikraštis iš to darosi logiškas išvadas. 
Sako, sovietinį politbiurą sudaro aukštos 
inteligencijos žmonės, ir jie nutarė susitar
ti su JAV. bijodami, ‘kad nereikėtų iš kar
to susidurti su dviem priešais — Amerika 
ir Kinija. Jeigu taip atsitiktų, tada visai 
aišku, kaip pasielgtų Baltijos valstybių. 
Ukrainos. Armėnijos, Gruzijos, Azerbai
džano kraštų žmonės, o taip pat ir Europos 
vadinamieji satelitiniai kraštai. Štai dėl to 
Suslovas ir sakęs, kad suartėjimas su va
karais reiškia įtempimo padidėjimą tarp 
komunistinių ir kapitalistinių kraštų. Tai 
jis ir turėjo galvoje, kad visi pajėgesnieji 
dubčekinio tipo „socializmo žmonišku vei
du“ vadai turi būti išjungti ar bent pada
ryti nepavojingais, nes. menkiausia proga 
naudodamasi, sovietinio bloko tautų dau
guma nueitų paskui juos, stengdamiesi at
sikratyti sovietinio dominavimo.

KATYNE RUSAI
SUSIDOROJO

Britai paskelbė naują dokumentą dėl 
Katyno, kuriame buvo išžudyta 10.000 len
kų karininkų.

Britų ambasadoriui prie Lenkijos vy
riausybės O'Malley buvo pasiūlyta pagrįs
tai pasisakyti, kas iš tiesų už tas žudynes 
kaltas. Jis 1944 m. ir pasisakė, ir su jo pra
nešimu buvo supažindintas tik Britanijos 
karo kabinetas. Pranešimas nebuvo plačiau 
paskleistas, nes tada JAV prez. Roose vel
tas stengėsi palaikyti gerą santarvę su 
Stalinu, ir tam buvo paaukotas lenkų rei
kalas. Lenkai buvę painformuoti, bet jiems 
pasiūlyta tylėti.

O'Malley darėsi išvadas pirmiausia iš 
vokiečių ir rusų komisijų sudėties. Katyno 
žudynėms ištirti vokiečiai buvo sudarę ko
misiją daugiau tarptautinę, kurioje buvo 
patologų ir kriminologų 2 iš Vokietijos, 11 
iš jos sąjunginių ir okupuotų kraštų ir 1 
iš Šveicarijos. Be to, vokiečiai dar buvo 
sudarę atskirą lenkų komisiją iš jų Rau
donojo kryžiaus ir iš atstovų iš Lodzės ir 
Poznanės miestų.

Sovietinę komisiją sudarė vieni rusai.
Rusų komisija, tiesa, protokole nurodė, 

kad buvę iškasta 900 lavonų, kurie visi 
' esą gerai išsilaikę, o tai rodytų, kad žudy- 
j rrras vyko vokiečių okupacijos metais. Ru- 
I sų aiškinimu, belaisviai patekę į vokiečių
rankas ir buvę visi iki vieno išžudyti, ne- las grąžinti, kad po to jau būtų galima kal- 
likę jokių liudininkų. ! bėtis dėl kviečių.

SEPTYNIOS dienos
Nauja jėga

JAV kariniai specialistai - mokslininkai, 
kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, 
išradę naujus didelio pajėgumo atominių 
puolamųjų ginklų smaigalius, ‘kurie būsią 
pajėgūs sunaikinti rusų požemiuose laiko
mus strateginius ginklus.

Prieš užsieniečius turistus
„Komsomolskaja pravda“ rašo, kad po 

Sov. Sąjungą keliaujantieji turistai sten
giasi „užnuodyti tarptautinį klimatą šmeiž
tais ir provokacijomis".

Minimi ir atskiri asmenys, kurie atitin
ką tuos kaltinimus.

Ketvirtis viso derliaus
JAV žemės ūkio departamentas skelbia, 

kad, Sov. Sąjunga pasiryžusi nupirkti ket
virtį viso kviečių derliaus.

Viskas gali kainuoti apie 200 mil. svarų. 
Rusijai reikalinga tai išbalansuoti pavasa
rį padėlius ištikusiems šalčiams, pakenku
siems derliams.

Buvusios draugystės tema ;-.
Egipto Achbar Al-Yaum laikraštyje re

daktorius Abdul Kuddous parašė straips
nį, kritikuojantį Sov. Sąjungą.

Be kita ko, straipsnyje rašoma, kad so
vietinių ekspertų buvimo laikas krašte bu
vo terminuotas. Jeigu Sov. Sąjunga būtų 
tiekusi prašomuosius ginklus, nesusiprati
mas nebūtų kilęs. Maskvos tylėjimas esąs 
kaltas.

Prie Berlyno sienos
Minint Berlyno sienos vienuoliktąsias 

metines, Vakarų Berlyne buvo ne tik de
monstracijos, bet ir 'kairiųjų ir dešiniųjų 
susidūrimas.

Rytų Vokietijos dienraštis Neues 
Deutschland ta proga rašė, kad siena pri
sidėjo prie taikos Europoje.

Peronas grįšiąs
Sekančių metų rinkimuose į Argentinos 

prezidentus kandidatuosiąs ir 1940-1955 m. 
diktatorium buvęs Peronas, dabar gyvenąs 
Ispanijoje, 76 m. amžiaus.

Tinos salos stebuklas
Maža graikų sala Tinos yra lyginama su 

prancūzų Liurdu, kuriame vyksta stebuk
lai.

Dėl to į ją susirenka tūkstančiai maldi
ninkų, o ypač raišų, aklų, epileptikų.

Dabartinėje salos šventėje dalyvavo mi- 
nisterio pirmininko pavaduotojas Pattakos. 
o bažnyčios vadai atsiuntė palaiminimus.

Išvažiuoti vistiek reikės
Ugandos prez. Aminas nedaro jokių nuo

laidų, dėl to britų pasus turintiems azija
tams teks išvažiuoti, daugiausia į Britani
ją,

Dešimčiai atleista
Čekoslovakijoje prez. Svoboda 10 jau

nuolių atleido nuo pareigos stoti į teismą, 
nes jie buvę kitų įtraukti į „nusikalstamą
ją veiklą“.

O tie kiti jau nubausti dr. Sabatos bylo
je (jis gavo 6į m. kalėti).

Bet O'Malley primena ir tą faktą, kad 
dar rusams valdant Smolensko sritį, taigi 
prieš vokiečių-sovietų karo pradžią, lenkų 
Raudonasis kryžius išsiuntė apie 500 pasi
teiravimų dėl Katyne laikomų belaisvių, 
tačiau iš sovietų nebuvo gautas nė vienas 
atsakymas. Jeigu kam nors iš tų belaisvių 
buvo įteikti paieškojimai, tai kodėl, sako, 
sovietinė vyriausybė iki šiol tylėjo ir ne
aiškino to reikalo?

LIEtUVA ATSILIKUSI SU DERLIAUS 
NUĖMIMU

Sov. Sąjunga jau esanti nuėmusi dau
giau kaip pusę savo derliaus, bet „Pravda“ 
rašariti, kad Lietuva su piūte atsilikusi. Be 
to. dėl blogos organizacijos kažkaip suma
žėjo javais apsėtųjų laukų plotas Lietuvo
je.

Numatoma, kad Sov. Sąjungai trūks apie 
20 mil. tonų grūdų. Žiemą daug kur šalo, 
bet nebuvo sniego, ir tai pakenkė žiemken
čiams.

Iš JAV liepos mėn. jau buvo nupirkta 
pašarinių grūdų už 250 mil. dolerių. Nori
ma dar gauti pirkti bent 10 mil. tonų grū
dų duonai, bet visas reikalas užkliūva už 
karo poeto skolų: JAV reikalauja tas sko-

Pasikėsininias prieš karalių
Grįžtančio iš Prancūzijos Maroko kara

liaus lėktuvą buvo užpuolę ir apšaudė sa
vo karinės aviacijos lėktuvai. Iš jų buvo 
apšaudyti ir aerodroman susirinkusieji ka
raliaus laukti.

Karalių buvo stengtasi nužudyti taip pat 
prieš 13 mėnesių baliaus metu (tada žuvo 
daugiau kaip 200 svečių, šįkart aukų ma
ža tebūta).

Marokiečiai grąžinti
Britanija nutarė grąžinti 2 marokiečius 

karininkus, kurie bombardavo iš Prancūzi
jos grįžtantį savo karalių Hassaną ir pas
kui pabėgo į britų valdomąjį Gibraltarą.

Streikas baigtas
Britanijos uostų darbininkų streikas ofi

cialiai baigtas.
Kai kurių uostų karingieji vis dėlto buvo 

pasiryžę ir toliau streikuoti, bet didžiuma 
darbininkų nebeklauso jų.

Išvaromi visi azijatai
Prez. Aminas pareiškė, kad iš Ugandos 

turės išvažiuoti ir tie azijatai, kurie turi 
krašto pilietybę.

Sirija pasiliks patarėjus
Sirija nepaseksianti Egipto pavyzdžiu ir 

pasiliksianti sovietinius patarėjus.

Atsikratys ir afrikiečių
Prez. Aminas dar kartą pakeitė savo 

nuomonę: jis nutarė iškraustyti iš Ugan
dos ir afrikiečius pabėgėlius, kurių apie 
200 tūkst. yra ir kurie rado priglobstį 
nuo, teroro savo kraštuose (Rwandoje, Bu
rundyje, pietų Sudane).

Arba Rodezija, arba visa juodoji Afrika
Afrikoj juodųjų kraštų sportininkai, o 

taip pat JAV negrai žaidėjai pareikalavo, 
kad nebūtų leista dalyvauti Muencheno 
olimpiadoje Rodezijai dėl to krašto rasinės 
politikos.

Jeigu Rodezija nebūtų pašalinta, juodų
jų kraštų sportininkai nedalyvautų žaidy
nėse.

Rodezija pašalinta.

Nixonas į prezidentus
JAV respublikonų partija kandidatu į 

prezidentus išrinko Nixoną, dabartinį pre
zidentą.
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ČIURLIONIO TEMA
KELETAS ŽODŽIŲ APIE;

M. K, ČIURLIONĮ

Entuziastiškas Stasio Kuzminsko „Euro
pos Lietuvyje“ (birželio 27 d.) išspausdin
tasis laiškais apie Čiurlionį smarkiai sudo
mino laikraščio skaitytojus. Autorius su 
ypatingu pasididžiavimu atskleidžia įdo
mių ir svarbių detalių apie Čiurlionį. Jau
dinančiai gi veikia tas jo pareigos jauti
mas kuo plačiau pasidalyti geromis nau
jienomis su lietuviška visuomene. Neabe
joju, kad iper eilę metų ne vienas mūsų esa
me skaitę spaudoj labai įdomių dalykų apie 
visų mūsų mylimąjį Čiurlionį. Ar nebūtų 
tikslu pasekti Stasiu Kuzminsku, pasida
lijant visais „atradimais“, pasidžiaugiant 
kartu ir padiskutuojant kartu visas gali
mybes, kaip mes, šios salos egzilai, turė
tume atšvęsti Čiurlionio šimtąsias gimimo 
metines.

Prieš porą mėnesių „Time" žurnale Kuz
minskas užtiko straipsnį, kuriame rašoma, 
kad Čiurlionis galimai buvęs vienas abs
trakčioje meno pionierių. Tokių sugestijų 
(mums, lietuviams, išsyk pagreitinančių 
pulsą) šiandien užtiksime gan dažnai po
karinėse meno enciklopedijose, meno žur
naluose, įvairiuose Jtraiipsniuoise, susiju
siuose su abstrakčioje meno pradininkų 
klausimu.

Šiandien jaunieji meno kritikai ir meno 
istorikai, kad ir nepilnai susipažinę su 
Čiurlionio kūryba dėl stokos tobulų iliust
racijų, reprodukcijų ’bei Išsamių leidinių 
vakarų kalbomis, ‘beveik vienbalsiai Čiur
lionį priskiria prie simbolistų. Kandins- 
kiui, per eilę metų sukūrusiam labai stip
rią abstrakčiojo meno platformą, palieka 
jie visą garbę, vadindami jį abstrakčiojo 
meno tėvu. Tačiau kad Kandinskis buvo 
stipriai paveiktas kai kurių ankstyvųjų 
Čiurlionio darbų, jie to neužginčija. Štai 
Schuldt 1966 m. išleistoje kapitalinėje kny
goje „EI Lissitzky“ rašo taip: ...in the work 
of Mikalojus Čiurlionis, who inspired Kan
dinsky before he turned to abstract expres
sion“.

Kiek man žinoma, tik Mme Kandinstaja 
priešinosi tai teorijai, tvirtindama, kad 
Kandinskis neturėjo galimybių susipažinti 
su Čiurlionio ‘ankstyvaisiais darbais, todėl 
ir jokios įtakos esančios neįmanomos. (De
ja, yra labai aiškiai įrodyta, kad Kandins- 
‘kis turėjo galimybių pažinti Čiurlionio kū
rybą).

Kaip jau minėjau, šiandien meno kriti
kui ar istorikui dar labai sunku susidaryti 
pilną Čiurlionio kūrybos vaizdą, bet vis 
dėlto jiems jau pakankamai aišku, per
žvelgus „Vagos“ leidinius, kad Čiurlionis
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minkai“. Puiku, idealu, garbinga, būtina 
ir... neįmanoma. Ir neįmanoma ne tik tam 
entuziazmu mintančiam ar „degančiam“, 
anot S. K., menininkui, bet ir stora pinigi
ne ginkluotam mecenatui. į ilgas diskusi
jas nesileistu, tik paskubomis pateiksiu po
rą faktų. Sakysim, idealiausia būtų pada
ryti Čiurlionio darbų faksimiles. Bet mes, 
entuziastai ir 'piniguočiai, — visi išsyk su
sidursime su kainu problemų. Žinomas 
faktas, kad vienos tapybos atlikimas fak
similėj kainuotų tarp 2.000 — 11.000 ster
lingų, ir leidyklos fotografams ir kitiems 
specialistams tektų vykti Kaunan bent 2- 
3 kartus spalvų derinimo reikalu, nes la
boratorijų lagamine nenusiveši. O kur vi
sa kita ir dar visa kita prie to kita?

Bet desperacijon jau nekriskim, nes kas 
Skaito „Literatūros ir meno“ savaitraštį, 
tas žino, kad Drezdeno „Verlag der Kunst“ 
nufotografavo Čiurlionio darbus Kaune pa
čiais modemiškiausiais metodais ir mūsų 
visų lietuvių didžiam džiaugsmui toks 
300 puslapių didelio formato leidinys 10.000 
egzempliorių tiražu (vokiečių kalba) pa
sirodys M. K. Čiurlionio šimtosioms gimi
mo metinėms. Reikia tikėtis, kad filialinės 
leidyklos Vakaruose išleis tą patį leidinį ir 
anglų, gal net ir prancūzų kalbomis.

Šiandien jau beveik visi Čiurlionio dar
bai laikomi specialiai statytoj, moderniš- 
kiausiais įrengimais aprūpintoje M. K. 
Čiurlionio Galerijoj Kaune, saugomi ir pri
žiūrimi su meile, pagarba ir atsidėjimu, ne
nusakomu mirtingųjų žodžiais, sesers Vale
rijos Čiurlionytės-Karužienės. Sodelyje me
talinėm širdim pasipuošę, pagarbą dieną ir 
naktį atiduoda TRYS KARALIAI, sukurti 
labai jautraus ir gabaus jauno skulptoriaus 
Vlado Vildžiūno. Čiurlionio Memorialinis 
muziejus — Čiurlionio nameliai jaudinan
čiai nuteikia tiek iš tolimų kraštų atkly
dusius, tiek ir mylimosios Dzūkijos vaikus. 
O Čiurlionio numylėtame Raigardo slėny
je, sausose samanose rangosi senovės lie
tuvių ir Čiurlionio mylimas žaltys — pati 
mačiau jį Raigarde ir Čiurlionio tapybose.

Čiurlionio šimtosios gimimo metinės ne 
už kalnų — '1975 m! Joms ruošiasi visa 
Lietuva — nup Raigardo iki Baltijos. Bus 
didelė šventė)

O mūsų, egzilų, pareiga yra, mažų ma
žiausia, supažindinti visą lietuviškos kil
mės jaunimą įsu Čiurlioniu, ne vien muzi
ku ir tapytoju, bet ir su tuo Čurlioniu, ku
ris visa širdim ir visom jėgom kėlė lietu
vių tautos žlugusią dvasią. Nepamirškim, 
kad Čiurlionis organizavo pirmuosius cho
rus, rengė pirmąsias lietuviškas parodas, 
iškėlė, it saulę, į padanges lietuvių liau
dies meno svarbą ir reikšmę.

I Išmokim gerbti ir didžiuotis savo tautos 
genijumi. .

Elena Gaputytė

— simbolistas, arba kosminis simbolistas. 
1965 metais dideliame leidiny apie simbo
listus Hans H. Hofstaetter kalba apie Čiur
lionį tik kaip apie simbolizmo atstovą. 
Jeigu mes paanalizuosime simbolizmo 
srovę tapyboje, gimusią Prancūzijoje, pa
matysime, kaip simbolizmas klestėjo 19 
amžiaus pabaigoje visoje Europoje, ypačiai 
Skandinavijos kraštuose, Olandijoj, Cen
trinėj Europoj. Kaip tik tuo metu Čiurlio
nis studijavo muziką Leipcige, o kiek vė
liau — dailę Varšuvoje. Nors ir labai Skur
džiai gyvendamas, jis uoliai lankė parodas, 
koncertus, dalyvavo diskusijose. Varšuvo
je Čiurlionis buvo labai 'aktyvus dalyvis 
Volmanų ruošiamose kavutėse, kurios vy
ko reguliariai, o jose dalyvavo, galima drą
siai sakyti, didžioji Europos elito dalis, iki 
įtūžimo diskutuodama dailę, muziką, lite
ratūrą. Mes žinome, kad Čiurlionis buvo 
ypatingas Volmanų šeimos svečias. Svei
katai pašlijus, Volmanų šeimos globojamas, 
lankėsi vakarų Europoje, atostogavo Kau
kaze.

Žiūrint į ankstyvuosius Čiurlionio dar
bus ir prisimenant keletą labai svarbių 
simbolizmo atstovų bei jų darbus, kaip štai 
Troop („Trys nuotakos“ — 1893), Melchior 
Lechter („Sapnų ir minčių dainos“ — 
1899), Gustav Klimt („Medicina“ — 1901, 
„Viltis“ — 1903), norisi paklausti, argi ne 
simbolizmo lopšy brendo jaunasis lietuvių 
tautos genijus, kurį mirtis pasikvietė 1911 
metais, būdama daug maloningesnė Čiur
lionio bendraamžiams? Kai 1912 metais 
lapkričio 5 — gruodžio 31 dienomis vyko 
Grafton Galleries, Londone, antroji po- 
:mpresionistų paroda, jos katalogas juk 
buvo išmargintas tokiomis mūsų „senų pa
žįstamų“, o Čiurlionio bendraamžių pa
vardėmis (pateiksiu jų tik dalį): Boris An- 
rep, Bonnard, Braque, Cėzanne, Chourlia- 
nis, Derain, von Dongen, Roger Fry, Grant, 
Matisse, Marchand, Marquet, Picasso, Puy, 
Roerich, Rousseau, Stelletzky, Viamink ir 
kitų.

Čiurlionis dalyvauja su 3 darbais: Rex, 
Kalnas, Šaulys. Kataloge Boris Anrep pri
stato pomirtinę Čiurlionio kūrybą labai 
jautriai.

Netenka abejoti, kad ‘anoji paroda buvo 
labai svarbus įvykis Londono menu besido
minčiai visuomenei, nes ji pratęsiama dar 
vienam mėnesiui (1913 m. sausio 4 — 31). 
ši paroda papildoma dar Van Gogh, Gon- 
charoff, Hamilton, Larionoff darbais.

Atsiprašau, jei skaitytoją varginu dato
mis ir vardais. Gal geriau grįžkime prie 
Stasio Kuzminsko antrosios laiško dalies, 
kurioje menininkai raginami, tiesiog įpa
reigojami paruošti Čiurlionio darbų gerą, 
spalvotą leidinį anglų, prancūzų ir gal net 
ispanų kalbomis, pasirūpinti geromis re
produkcijomis, stiklais ir t. t„ ir „visą šį 
darbą, žinoma, turi ir gali atlikti tik meni-

SU LIETUVIAIS PASAULYJEi
MIRE PROF. A. SALYS

Filadelfijoje, JAV, mirė lietuvių kalbi
ninkas prof. Antanas Salys (gimęs 1902. 
VII. 21 Reketės k„ Salantų vis., Kretingos 
aps.).

Gimnaziją baigęs Telšiuose, lietuvių kal
bą ir lyginamąją kalbotyrą studijavo Kau
ne, Leipcige, Hamburge. Už disertaciją 
apie žemaičių tarmes gavo daktaro laips
nį, dėstė Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir Vilniaus universitete, paskui 
Greifswaldo ir Tiubingeno universitetuo
se Vokietijoje, o nuo 1947 m. Pensilvanijos 
univ. Filadelfijoje.

Kalbos klausimais yra daug rašęs ben
druosiuose ir specialybiniuose žurnaluose, 
enciklopedijose, kartu su kitais redagavęs 
Šveicarijoje išleistąjį lietuvių kalbos žody
ną (vokiečių kalba) ir kitų darbų.

Atskirai buvo išleistas jo darbas Lietu
vių kalbos tarmės.

VALGIS IR ŽODIS
Vargiai kas atsimena, ką ir kur yra val- 

bęs tokią ir tokią dieną, sakysim, prieš 20 
metų. Nekalbam apie kokią nepaprastą 
puotą, bet apie kasdieninį valgį. Neatsime
name, nei kas tą valgį pagamino, nei kaip, 
nei kokiuose induose padavė. O vis tiek 
gerai padarėme, kad tada valgėme. Nesi
gailime. Jei būtume tada nevalgę, jau ne
būtume ir ‘gyvi. Maistas yra būtinas, kad 
gyventume.

Bet žinome ir jaučiame, jog žmogus gy
vena ne dėl to, kad tik valgytų. Jis turi ir 
kitų reikalavimų, kurių negali nepaisyti. 
Girdėjimas nori 'girdėti. Matymas matyti. 
Uoslė pauostyti. O aukščiau visko — mūsų 
protas nori pažinti ir patirti. Proto galios, 
kad ji gerai veiktų, jau maistu, kad ir ge
riausiai pagamintu, neprikimši. Protinei 
galiai reikia žodžio — ištarto ar parašyto. 
Ir mūsų protui reikia kur kas didesnio 
kiekio maisto, negu kūnui. Bet užtat ir 
proto veikimo plotas neribotas.

JAV rašytoja Pearl S. Buck sako, kad 
žodis yra lempos šviesa protui, išlaisvini
mas sielos aš kalėjimo, atidarymas vartų į 
visuotinį pažinimą. Taigi žodinio maisto 
vaisiai begaliniai.
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MIRĖ LEONAS PRAPUOLENIS

Chicagoje liepos 25 d. mirė Leonas Pra
puolenis, vienas 1941 m. sukilimo organi
zatorių.

Gimęs 1913 m.

LIETUVIAI NAUJŲ PILIEČIŲ 
STATISTIKOJE

Britų „Daily Express“ rašo, kad praei
tais metais Britanijos pilietybę gavo arti 
40 tūkst. žmonių.

Didžiausią naujųjų piliečių grupę sudaro 
pakistaniečiai — 6.081, sekanti didumu in
dų grupė — 6.063. Tai grupės iš britų ben
druomenės kraštų (iš viso iš britų ben
druomenės kraštų atkeliavusių įpilietinta 
28.081).

Tikrųjų užsieniečių įpilietinta 6.529. Ta
me skaičiuje esama žmonių iš 48 kraštų. 
Lenkų 1.479 gavo pilietybę.

Po vieną gavo pilietybę: bostwanietis, či
lietis ir lietuvis.

Štai dėl ko pasaulyje tiek daug kalbama 
ir rašoma.

Ir dabar, kur tik didesnis lietuvių bū
relis viename ar kitame pasaulio kampe
lyje, ten, žiūrėk, susirinkimai, kur taria
mas žodis; ten didesnis ar mažesnis laik
raštis, dieninis, savaitinis ar mėnesinis. 
Rašoma ir spausdinama ne dėl pelno, nes 
jo nėra. Priešingai, traukiamas paskutinis 
pinigėlis iš savos kišenės, vagiamas poilsio 
laikas nuo privalomų darbo valandų tik 
tam. kad mūsų protas ir siela turėtų pa
kankamai įvairaus maisto. Tokio maisto, 
kuris šviečia, guodžia, stiprina ir verčia 
gyventi prasmingą gyvenimą.

Ir skaitome! Nežinome kartais, nei kas 
parašė, nei kaip parašė, nei kada parašė. 
Skaitome. Jaučiame, kad mums naudinga.

Apie tą žodį, kurio pradžia yra pats 
Dievas, ir kalbėsime ištisus metus. Jį val
gysime, kad būtume dvasiškai sveiki ir 
gyvi.

Apaštalas Jonas, pradėdamas rašyti sa
vo Evangeliją, pradeda: „Pradžioje buvo 
Žodis“. Žinoma, apaštalas čia mintija apie 
Jėzų Kristų. Eet juk Jėzus Kristus ir at
nešė dangiškąjį žodį, pilną dieviškosios iš
minties, kuris labiau tinka mūsų protui ir 
sielai. Tas žodis, surašytas Šv. Rašte, yra 
vertingesnis už visus kitus žodžius.

(b. d.)
***

Dėl Dievo žodžio aš buvau išjuoktas... 
Aš sau tariau: „Nebeminėsiu jo! Bet jo 
žodis mano širdyje tapo lyg karšta ugnis, 
deginanti mano kaulus (Jęr. 20,7-9);_ __

(Iš žodžio Liturgijos).
A. J. S.

JAUNIMO 
KONGRESO

PROGA
irt

Antanas Saulaitis, SJ, Brazilija

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS: 
PRASMĖS BEIEŠKANT

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidaromoji paskaita

Suderindamas savo lietuviškąjį jausmą 
su aplinka, jaunas žmogus turi sutaikyti ir 
įvairius klausimus, kurie Lietuvoje ar vy
resniųjų tarpe gal nėra iškilę. Koks ryšys 
tarp gimimo vietos, tai yra, išeivijos krašto, 
ir Lietuvos, kurią vadiname tėvyne? Neuž
tenka atrėžti, kad katė krosnyje atsiveda 
kačiukus, o ne biskvitus. Reikia dar giliau 
pažiūrėti į esmines žmogiškąsias vertybes, 
kurias išreiškia mūsų lietuviškumas išei
vijoje. Tai rišasi ir su tautos/vialstybės 
klausimu ir ar žmogus gali būti dviejų tau
tybių ar kultūrų iš karto.

Ne tik mes, lietuviai, bet ir aplinka mū
sų klausia, kaip mes galime būti lietuviai 
ar save tokiais laikyti, jeigu nekalbėtume 
lietuviškai ar nežinotume daug apie Lietu
vą. Tautinė gyvybė visai be kalbos yra ne
įmanoma, bet įmanoma kalba be tautinio 
nusistatymo. Praleidau keletą dienų Brazi
lijos kaime, kuriame nuo kūdikio iki barz
doto senelio visi kalba vokiškai jau 150 
metų, bet kuriame nematyti tokio tautinio 
nusistatymo, kaip mūsų. Taip, ir smuklėje 
kalbame lietuviškai, bet tai dar neišsemia 
gilesnės tautiškumo prasmės.

Sakoma, kad neigiamai veikia mus gy
venamojo krašto aplinka. Bet veikia ir tei
giamai. Paimkime bet kurio laisvojo pa
saulio krašto vertybes, vystymosi procesą. 
Jeigu kai kurie mąstytojai laikė lietuvių 
tautą tiltu tarp vakarų ir rytų kultūros, — 
ar taip yra, ar nėra, čia nesiimu vertinti, — 
tai tuo labiau mažos tautos išeivi j a gali būti 
lieptu tarp didelių ir mažų tautų, tarp ryš
kių ir besivystančių kultūros apraiškų. 
Teigiamos aplinkos vertybės gali labai pra
turtinti ir mūsų tautiškumą ar bendruome
niškumą. Jeigu jūs turėtute progos aplan
kyti Brazilijos vidų, žemės ūkio sritįs šiuo 
metu, gal pasijustumėte, kaip aš, Lietuvoje j 
nepriklausomybės pradžioje, nes tokia kū
rimosi, steigimo, švietimo, žemės reformos 
dvasia ryški, kaip ją įsivaizduoju prieš 50 
metų.

Viena iš daugelio gyvenamųjų kraštų 
vertybių yra demokratiškoji idėja. Palygin
kite iš rusiškos visuomenės paveldėtą po
sėdžių tvarką su modernios įmonės posė
džių, kuriuos pažįsta mūsų jauni profesio
nalai. Užuot kiekvienas kalbėję, pradėda
mas nuo Adomo, Ievos ir Gedimino, klau
somasi, užsirašoma, atsimenama. Kas tiko 
žiemos metu lėtesnio tempo laikais, nebe
tinka modernaus gyvenimo sūkuryje.

Tikroje demokratijoje arba demokratiš
koje bendruomenėje vieni kitų klausosi ir 
pripažįsta kiltų nuomones, nors ir nebūtinai 
su jomis sutinta. Pripažįsta, tad įvairių 
yra būdų .įkaitei nulupti“, kaip sako ame
rikiečiai. Visi esame matę posėdžiuose blo
gos tvarkos ir atvirumo stokos pavyzdžių, 
dir žmogus mieliau mestum tuos posėdžius ir 
eitum dirbti su jaunimu tiesiogiai, be tų 
žodingų karuselių.

Mūsų aplinka moko mus derinti savo 
siekius su galimybėmis: iš viso, taip yra 
aišku, tai sveiko žmogaus reiškinys užsi
brėžti, kas įmanoma atlikti, ir perdaug ne
svajoti apie tad, kas galėjo būti. Užtat Lie
tuvoje ir sumažėjo aktyvioji rezistencija 
po laisvės kovotojų atviros kovos laikotar
pio, kad jų būdu siekiami tikslai neįgyven
dinami dabar. Gražu būtų užsibrėžti įsteig
ti 100 naujų lituanistinių mokyklų, bet gal 
realistiškiau būtų 'bent šiemet pagerinti 
tas, kurios jau veiklia. Gal atrodytų gera 
steigti naujų organizacijų ir centrų, o šiuo 
metu — pasitenkinti mažesniu siekiu — pa
tobulinti esamąsias, jas atnaujinti.

Aplinka padeda mums švietimu, tad, 
kaip ir Lietuvoje, taip ir išeivijoje, lietu
viai veržte veržiasi į mokslą, o tautai rei
kia inteligentų, mokslininkų: jų įnašas lie
tuviškam gyveniman gali būti didėlis per 
jų profesinius laimėjimus, ir jų ryšiai su 
kitataučiais gali gražiai atstovauti lietu
vius ir net Lietuvą.

Niekas nenori Skirtis nuo aplinkos: mo
tina aiškina vaikiui, kad gera mokėti skir
tingą kalbą nuo visų kitų vaikų mokamos 
gatvėje, o pati nedrįsta užsivilkti skirtin
gos suknelės arba važinėti kitu automobi
liu. Bet mums į naudą išeina šis laikotar
pis, kada nesiSkiri nuo aplinkos kaip tik 
jeigu esi skirtingas. Dėvimi visokie rūbai, 
laksto visokios idėjos, — geros ir blogos, — 
tad gali būti geru lietuviu ir neturėti prie
žasčių daug graužtis, kad esi skirtingas.

Bet, kaip ir kiekvienas, turime progos 
būti kitokie ne skirtumo, bet žingsnio pras
me: jeigd žmogus tik per dešimtis metų 
išmoks tai, kad gyvenimo prasmė yra tar
nauti kitiems, tai per mūsų tautos likimo 
sąlygas mes galime 'būti anksčiau pažadi
nami šiai, kad ir kukliai vykdomai, tarny
bai kitiems. Tokia pasaulėžiūra — padėti, 

tarnauti, prisidėti — ne atskiria, o suarti
na žmones, t

Tautiškumas
Seniau mokyklose vadindavome anglų, 

prancūzų ir kitas kalbas „svetimomis“ kal
bomis. šiandien toks pavadinimas nebepa- 
teisinamas: daugeliui čia anglų (ar kita) 
kalba nėra svetima; nėra svetima ir kita 
tautybė ar kultūra. Mūsų žodynas dar ne
pavijo tos tikrovės, tad išeivijos lietuvis 
gali jaustis gerai įvairiuose kraštuose ir 
įvairiose kultūrose, kurios jam mielos ir 
artimos, neprarasdamas savo tautiškumo, 
o gal net ir jį pastiprindamas.

Tai patvirtina ir mūsų elgesys. Kai ku
rie tėvai, pavyzdžiui, bijotų siųsti savo 
prieauglį metams ‘kitiems į Vasario 16 gim
naziją dėl to, kad jie nuamerikonės ar nu- 
kanadės, o tai reikalinga jiems, kad jie vė
liau galėtų šiame ar kitame krašte prasi
mušti. Vadina šią šalį svetima, bet pasąmo
ningai laiko tik kita, skirtinga, bet priim
tina ir net miela. Išeiviai gyvename labai 
skirtinguose kraštuose, ir dauguma gerbia 
ir myli gyvenamąjį kraštą ir jo žmones: 
nepražūtume dar ir kitame krašte, nepra
žūtų ir kitų kraštų lietuviukai Vasario 16- 
toje.

ši daugialypė aplinka, kita, o ne svetima, 
galėtų padėti net mūsų tarpusavio santy
kiuose, kuriuose tartais stokoj a to, ką kaip 
tik jaunimas pastebi ir kas jį atbaido, — 
stoka atvirumo, įvairumo, judėjimo. Jeigu 
kitatautis galį būti malonus ir mielas, tai 
tuo labiau kitas lietuvis. Bet taip pat ma
tome, kad kartais lengviau susikalbėti ka
talikui su žydu ar evangelikui su stačiati
kiu, negu vienam katalikui su kitu.

Pabaiga
Ieškodami esminės prasmės lietuviškame 

gyvenime, turime progos tą prasmę apva
lyti, kad ji būtų tyresnė. Mūsų aplinka pri
verčia mus aiškiau pajusti ir suprasti savą
jį tautiškumą. Vieni būtų, pavyzdžiui, lin
kę vadinamąją „mišrią šeimą“ (kurioje 
vienas narys jokiu būdu nėra svetimas, o 
kitatautis) nurašyti iš lietuviško gyvenimo 
automatiškai. Jeigu taip būtų, kur mūsų 
mieste Brazilijoje dėtųsi 2/3 jaunimo sto
vykloje ar mokykloje, kuris kaip tik yra 
tokiose šeimose įgavęs lietuviškos dvasios 
nors lašelį.

Siejame lietuviškumą su kalba; 'bet jos 
nepakanka. Siejame su spalva, bet pažįstu 
lietuviškai kalbančių ir lietuviškus daly
tas užjaučiančių jaunuolių Brazilijoje, 
kurie visai nepatektų į baltųjų draugijos 
sąrašą; gal net nepakanka ir tėvų ar sene
lių lietuvių, nes gi pažįstame kitataučių, 
kurie tapo geresniais lietuviais už .dauge
lį mūsų.

Kur tad yna ta lietuviškumo prasmė. 

kuriai atrasti ir išgyventi vyresniosios tar
tos turi ‘sudaryti sąlygas, jei ne vien kalbo
je ar spalvoje, ar proseneliuose, ar valgiuo
se, ar papročiuose, ar grybuose, ar berže
liuose?

Mus aplinka ragina tautiškumo prasmei 
duoti daugiau vietos ir tuo pačiu sudaryti 
realias sąlygas jaunimui jai atsiekti. Kaip? 
Pirmiausia — atstovauti lietuviams ir Lie
tuvai. Pavojingas premijuotasis šūkis „Ir 
vienas lietuvis yra Lietuva“, — kuris kaip 
tik pabrėžia šią 'atstovavimo pareigą ir ga
limybę, — kadangi Lietuvą interpretuoti ar 
įgyvendinti gali tik bendruomenė, tautinė 
šeima, lygiai kaip Bažnyčia nėra vienas 
krikščionis, o ten, „kur du ar trys susiren
ka mano vardu, esu ir aš“. Gražiausiai 
atstovausime Lietuvai savitarpio vienybės 
nuojauta net ir pasąmonėje, negu vien tik 
tautiniais rūbais ar dainomis bei šokiais. 
Man daug daugiau pasako vieno lituanis
tinės mokyklos mokytojo malonus žodis 
apie kitą mokytoją, negu istorija ar geo
grafija, kurią per pamoką jis išdėsto.

Lietuviškumo prasmė tad yra realioje 
reprezentacijoje, ne tik tautos laimėjimų ir 
grožio, bet ir tautos ar išeivijos sugyveni
mo vienoje šeimoje. Ir ta prasmė, man at
rodo, iš esmės yra jaunam žmogui drau
gystė lietuviškoje aplinkoje, kuri pritrau
kia, pagydo, sudomina, atlietuvina. Jeigu 
ipaskaitysime anketas, ‘kodėl kongreso da
lyviai nori vykti į kongreso stovyklą, ma
tysime dažn'ai užrašytus žodžius „susipa
žinti“, „draugystė“: draugystė! neskamba 
taip skardžiai kaip „lietuvybę išlaikyti“ 
net ir tiems, kurie tik eina į tokius paner- 
gimus, kuriuose būna valgyti ir gerti.

Šis atstovavimas, draugystė, vienybė, 
tarnyba taip žmogaus išpildymas priveda 
mus prie lietuviškos šeimos jausmo, kuris 
išlaiko, patraukia jauną žmogų, šeimoje ir 
maži ir dideli, ir sąmoningi ir ramūs da
lykai turi savo svarbią vietą: tėvai pade
da vaitai savarankiškai atsistoti, kad jis 
pats galėtų eiti gyvenimd keliu; taip ir 
lietuviškoji išeivijos bendruomenė turi ypa
tingą pareigą sudaryti visam jaunimui są
lygas lietuviškai bręsti, pagal savo ypatin
gą pašaukimą būti lietu viais šiose, o ne ki
tokiose aplinkybėse.

Negalėdami normaliai bendrauti su savo 
kraštu, kaip gali, pavyzdžiui, olandai emi
grantai su Olandija ar japonai su Japonija, 
turime daugiau remtis vieni kitais: j'au 
vien šis ar PLB1 subūrimas aiškiai parodo 
didelį priklausomumą vieni kitiems todėl, 
kad Lietuva sovietų nuo mūsų atkirsta.

Jeigu šioje plačioje lietuvių draugystėje 
jaunas žmogus dar ras progos pasitarnauti 
kitiems lietuviams, jeigu jo pastangos kaip 
nors yra susijusios su Lietuvos pilnos lais

vės prisikėlimu, tada taip tik ir išgyvens 
tą prasmę, kurios kiekvienas žmogus ieško. 
Ar lietuvių išeivija ilgai išliks, niekas ne
žinome, ir daugelis mūsų nematys savo 
darbo vaisių; bet kas tiki į tautos gyvybę, 
į savitą progą jąja gyventi, kad ir išeivijo
je, tad ir daugel' metų, gali ir toliau ar iš 
naujo stengtis sudaryti mūsų jaunimui są
lygas pagal realias išgales nuolat lietuvėti 
ir tuo mūsų tautai nors truputį pasitarnau
ti.

Man atrodo, kad išeivijoje galima patei
sinti metų veikloje išbandytą nusistatymą: 
jeigu žmogaus prasmė yra stengtis tarnauti 
kitiems, savo artimui, kurie esame to pa
ties Tėvo vaikai, tai lietuvio gyvenimo 
prasmė visų pirma yra pasitarnauti Lietu
vai: šiuo metu tai reikštų pripažinti ir pa
žinti visus teigiamus laimėjmus, lietuvių 
atsiektus, nežiūrint okupacijos; pažinti 
tuos pakeitimus, iš kurių Lietuva niekad 
negrįš į pasakų, romantinę ar prieškarinę 
Lietuvą; šią dieną didžiausia skriauda lai
kyti religinį persėkiojmą, asmens teisių — 
tiek šeimyninių, tiek tautinių — paneigi
mą; tikėti į Lietuvos prisikėlimą, arba 
stengtis prisikėlimu tikėti bent šešėliu tiek, 
kiek Lietuvos laisvės šauksmas buvo gir
dimas praeitą mėnesį Kauno gatvėse.

Kas nori pasitarnauti Lietuvai, nebuti
niai turi mokėti visus linksnius, kunigaikš
čių genealogiją, visų ežerų pavadinimus: 
ko mes siekiame, dirbdami diena iš dienos 
su jaunimu, kovodami už kiekvieną lietu
vį jaunuolį atskirai, yra lietuviška širdis, 
tautinis jausmas jaukioje šeimoje — ben
druomenėje. Tam tikslui atsiekti nuolat 
reikia skaidraus, realistinio, atgaivinto nu
sistatymo, sumanių priemonių, tinkamų 
sąlygų, tariu nė vienas iš mūsų atskirai 
nesuras: šios tautos, kurios sovietai ir su
rištos bijo, kurios išeivijos viltis atstovau
jama pasaulyje išblaškyto jaunimo darbe 
ir širdyje, šios tautas galybė turi būti ir 
yra mūsų nuoširdi vienybė.

Nedrįsčiau1 šių žodžių sakyti ar jų klau
sytis, jeigu kartu su visais čia esančiais 
nežinočiau, kad tuos žodžius, kuriuos Kon
grese girdėsime, sukaupė ilgų metų ir mė
nesių kasdieninis darbas mokyklėlėje, sto
vykloje, organizacijoje, bažnyčioje, šeimo
je ir kad jų prasmė tebus įgyvendinta per 
kantraus, pastovaus, sumanaus ir vieningo 
darbo metus iki trečiojo, ketvirtojo ir ki
tokio Kongreso.

Jeigu mūsų brolis liepsnoje galėjo šaukti 
„Laisvės Lietuvai“, tai ir mes, išeiviai, iš
augę toli nuo Tėvynės, gailime savo džiaugs
mingą vaidmenį atlikti, nuolat gaivindami 
savo ir savo jaunimo širdyse tą pačią lais
vės, teisingumo ir vienybės ugnį.
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šitaip pavadinta straipsnį rugpiūčio 4 d. 

išsispausdino „Islington Gazette". Straips
nio viduryje — didelė triskiltė fotografija
— Petras Eiulaitis vyriausiasis ir Ona Bu- 
laitienė laiko popiežiaus atsiųstąjį apdova
nojimo dokumentą, o vidury — tą doku
mentą įteikęs arkidiocezijos kancleris mon
sinjoras Dunderdale.

Straipsnyje rašoma:
„Hi.ghburio siuvėjas Petras Vladimiras 

Bulaitis popiežiaus buvo apdovanotas vie
nu aukščiausių žymeniu, kokius tik Romos 
katalikas pasaulietis gali gauti. Jis buvo 
pakeltas į šventojo Silvestro ordino vado
vaujančius riterius.

„Čia nuotraukoje matomas Bulaitis su 
žmona Ona, priimantieji jo riterystės pažy
mėjimą iš monsinjoro Dunderdale. West- 
minsterio arkidiocezijos kanclerio.

„Apdovanojimas buvo suteiktas įverti
nant daugelio metų pasiaukojamąjį darbą, 
kurį Bulaitis yra paskyręs savo tautie
čiams tiek prieš rusams užimant Baltijos 
valstybes, tiek ir po to.

„Bulaitis atvažiavo į Londoną šešiolika
metis ir pradėjo mokytis siuvėjystės. Vė
liau jis tarnavo sanitarijos kapralu britų 
armijoje Prancūzijoje. Po Pirmojo pasau
linio karo jis nusikėlė dirbti į Škotiją, kur 
1922 m. vedė sau žmoną, gimusią Glasgo- 
we iš lietuvių tėvų.

„Tais pačiais metais jaunieji grįžo į Lon
doną, kur Bulaitis New North Road, Isling
ton, įkūrė biznį. Prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, juos greit ištiko nelaimė
— jid dukart buvo subombarduoti, New 
North Road ir paskui Shepperton Road. 
Tada jie 1941 m. persikėlė į dabartinį ad
resą Highbury Park.

„Visuomeninį darbą Bulaitis pradėjo 
Glasgowe Pirmojo pasaulinio karo metu,

SIUVĖJA
suorganizuodamas lietuvių vaikų chorą. 
1922 m. jis buvo išrinktas Londono lietu
vių parapijos sekretorium, o vėliau pasida
rė pirmininku, tai vieta, kurioje jis išbuvo 
33 metus. Tarp daugelio jo veiklos sričių 
buvo dramos draugija, kuri statydavo vai
dinimus lietuvių kalba.

„1936 m. Bulaičiui paskutinį kartą teko 
lankytis savo gimtajame krašte, kai jis 
buvo išrinktas Britanijos atstovu į pasau
linį užsieniuose gyvenančių lietuvių kon
gresą, įvykusį sostinės mieste Kaune. Nuo 
1938 iki 1948 m. jis buvo Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Federacijos prezidentu.

„Po Antrojo pasaulinio karo, rusams te
belaikant jų kraštą okupuotą, lietuviai 
Britanijoje sudarė naują draugiją padėti 
išvirintiesiems, ir Bulaitis buvo išrinktas 
jos vicepirmininku.

„Iš parapijinio komiteto jis pasitraukė 
1958 m. ir tada buvo išrinktas garbės na
riu ir patikėtiniu jo socialinio ir sporto 
klubo.

„Sulaukęs 77 m. amžiaus, Bulaitis vis 
dar tebedirba, o praeitą mėnesį jis ir jo 
žmona, kuri yra 70 m. amžiaus, atšventė 
auksinę savo vedybų sukaktį.

„Ši pora turi septynis sūnus, kurių vie
nas yra monsinjoras Vatikano diplomati
niame korpuse, ir keturias dukteris, kurios 
visos yra mokytojos. Jie taip pat turi 25 
vaikaičius.

„O jeigu jų pavardė yra pažįstama nuo
latiniams skaitytojams, tai nėra ko stebė
tis, nes vienas jų sūnus, Gazette fotogra
fas Joe Bulaitis, kaip tik darė šią nuo
trauką“.

EUROPOS LIETUVIS________

LIETUVOJE
KOSYGINAS LIETUVOJE

Lietuvoje, kaip rašo „Tiesa“, ilsėjosi A. 
Kosyginas.

Be kita ko, lydimas Sniečkaus, Maniušio 
ir Songailos, jis aplankęs Priekulės tary
binį ūkį. Ūkio kultūros namuose jis susiti
kęs su žemdirbiais. Jis papasakojęs apie 
partijos nutarimų vykdymą, Sov. Sąjungos 
politiką, partijos priemones žemės ūkio ba
zei stiprinti.

Jis pareiškęs „pasitenkinimą tais poslin
kiais, įvykusiais Lietuvoje per tą laiką, 
kuris praėjo nuo jo ankstesnės viešnagės 
respublikoje“.

MOKSLEIVIU ATOSTOGOS
Apie lietukų (Utenoj raj.) kaimo aš

tuonmetės mokyklos vasaros atostogų me
to stovyklą „Tiesoje“ rašoma:

„Pionieriai ne tik poilsiauja, bet ir ak
tyviai talkininkauja „Pergalės“ kolūkio 
žemdirbiams, mokosi karinės parengties. 
Jų būriai dalyvauja turistiniuose žygiuose, 
keliauja istorinėmis vietomis.

„Moksleiviai aplankė Vyžuonų miške at
statytą „Audros“ būrio partizanų žeminę. 
Buvęs šio būrio vadas Petras Kutka jau
niesiems iškylautojams papasakojo apie 
praeities kovas“.

LIETUVOS MOKSLININKAI SVETUR

Lietuvos Mokslų akademijos fizikos ir 
matematikos instituto direktorius V. Sta- 
tulevičius ir to instituto sektoriaus vado
vas dr. B. Grigelionis dalyvavo Japonijos- 
Sov. Sąjungos fizikų simpoziume Kiote, Ja
ponijoje.

JAV suruoštoje atominės fizikos konfe
rencijoje pranešimą darė akad. A. Jucys.

Mokslų akademijos viceprez. J. Požėla, 
puslaidininkių fizikos instituto direktorius 
V. Dienys, sektoriaus vadovas A. Šileika 
ir prof. J. Viščakas dalyvavo tarptautinėje 
mokslininkų konferencijoje Varšuvoje.

Filologijos mokslų daktaras V. Galinis 
buvo išvykęs simpoziuman į Sofijos univer
sitetą Bulgarijon. ą
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PAUKŠTININKYSTĖS SPECIALISTŲ 

PASITARIMAS

Pabaltijo zoninės paukštininkystės ban
dymų stoties Staniūnų eksperimentiniame 
ūkyje prie Panevėžio buvo sušauktas pasi
tarimas paukštininkystės plėtimo moksli
nėms problemoms svarstyti.'

Į pasitarimą buvo suvažiavę paukštinin
kystės specialistai ir mokslninkai iš Mas
kvos, Leningrado, Minsko, Tbilisio, Irkuts
ko, Chafoarovsko ir kitų Sov. Sąjungas 
miestų. Pasitarimas truko 4 dienas, ir ja
me perskaityta apie 40 pranešimų.

UŽ GRAŽIUS VARDUS

„Literatūra ir menas“ rašo:
„Kaimo gyvenvietę ar naują miesto mik

rorajoną puošia ne vien dailūs namai, pla
čios asfaltuotos gatvės, vešli žaluma, gėly
nai ir fontanai. Kiekvienam kampeliui sa
vitą žavesį teikia paprastas, bet spalvingas, 
dažnai nuo seno žinomas vietovardis, kaip, 
sakysim, Žaliakalnis, Vilijampolė, Palemo
nas — Kaune, Antakalnis, Žirmūnai, Laz
dynai, Karoliniškės — Vilniuje...

„Skambių, originalių vietovardžių apstu 
bet kurioje apylinkėje, o juo labiau did
miesčiuose, kur turtinga ir įvairi istorinė 
bei kultūrinė praeitis, gyvos praeities tra
dicijos. ryškūs nauji nūdienos bruožai. De
ja, kartais didžiulis gyvenamasis rajonas 
gauna ne visai tinkamą vardą. Vargu ar 
ką sako panevėžiečiams, pavyzdžiui, Klai
pėdos, Žemaičių mikrorajonų pavadinimai. 
Miestų bei gyvenviečių šeimininkams to
kiais atvejais, matyt, dažniau reikėtų tar
tis su senbuviais, naujakuriais, kraštotyri
ninkais“.

PIENO MILTELIAI Į DANIJĄ

Zarasų sviesto gamyklos Dusetų ceche 
gaminami pieno milteliai, kurių 65 tonos 
šiemet išsiųstos į Daniją.

Sfuūtytcjii Čaišfiai
DĖL SENELIŲ NAMŲ

įdomu skaityti „E. L.“ laiškų skyrelį, ku
riame senieji susirūpinę nagrinėja savo li
kimą, kur ir kaip priglausti savo paskutinį 
tremties bagažėlį.

Daug kam ir valdžia, tvarkydama mies
tus, atima namus, o vėl pirktis senatvėje 
vienišam žmogui atrodo lyg ir neverta.

Labai būtų gera susidėti didesnei gru
pei po apvalią sumelę ir bendromis jėgo
mis įsigyti patogius namus, kur galėtume 
draugiškai, vieni kitiems padėdami, užbaig
ti dienas. Nors tarp mūsų yra įsigalėję ne
vieningumas, pavydas ir apkalbos, bet se
natvėje turėtume būti draugiškesni, dau
giau parodyti vieningumo ir solidarumo 
savo tautiečiams, kad pataisytume kelią į 
amžinybę.

Skaitytojų laiškų skyrelis galėtų būti 
daug didesnis ir nagrinėti įvairias gyveni
mo problemas, tik nemalonu, kad tie ra
šantieji dėl menkniekių griebia vienas ki
tam už padelkų, na, ir skaityk jų pagiežą, 
lyg kokį raugalą.

Pensininkų namus būtų gera pirkti kur 
nors viduryje Anglijos, prie miesto, kad 
būtų patogu ir smagu. Prie tokių namų bū
tų gera turėti ir jaunimo centras, bažny
čia ir kunigai, minėjimų salės, teniso aikš-
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GELEŽINKELIS ŠVENČIONĖLIAI —
, UTENA

Sov. Sąjungos komunistų partijos suva
žiavimo direktyvose buvo numatyta, kad 
devintajame penkmetyje turi būti pastaty
tas platusis geležinkelis Švenčionėliai — 
Utena.

Pylimas, kaip rašoma „Tiesoj“, pradė
tas pilti vasario mėn. pabaigoje, šiuo metu 
bėgiai jau pasiekę Žeimeną, per ją stato
mas tiltas. Esą dirbama jau kitoje upės 
pusėje.

PENSININKAI IR ATOSTOGININKAI 
STATYBOJE

„Liepsnos“ kolūkyje kažkur apie Kelmę, 
kaip „Tiesoje“ rašoma, baigiama statyti 
kiaulidė, o entuziastų brigada statanti ry
šių skyrių (paštą).

Toje entuziastų brigadoje dirbą pensi
ninkai L. Lukoševičius, V. Janavičius, atos
togų metu dirba A. Lukoševičius, S. Priel- 
gauskas, J. Vaičiukas.

ŠAUDYMO PIRMENYBĖSE
Sov. Sąjungos medžioklinio sporto šau

dymo pirmenybėse Lietuvos šauliai laimė
jo pagrindinį prizą.

Šaudant į porinius taikinius, Leonas 
Miškinis, numušęs 47 lėkšteles, tapo Sov. 
Sąjungbs rekordininku.

tės. bibliotekos ir t. t. Pinigais bendriems 
reikalams galėtų prisidėti ir pasiturintieji 
vedusieji. Dievulis palaimintų jų turtą ir 
vaikelius.

Kai /senieji išmirs, jaunimas galės viską 
perimti (žinoma, tik lietuviškas jaunimas).

Tokio centro vadovais ar vadovėmis ga
lėtų būti ne vienas asmuo, bet kokie du ar 
trys ir gal ne pagal įneštąjį pinigų kiekį, 
bet pagal sugebėjimą gaspadoriauti, kad 
mokėtų vietinę kalbą, kad su valdžios pri- 
tarimįi mėgtų teisingai vadovauti.

Piniguočiaiid kartais būna labai prasti 
žmonėliai, kurie, pusbadžiu begyvendami, 
sekmadieniais dirbdami, pralobo. Tokie tik 
pašlavinėti sugebės. Žinoma, laidokėlių ir
gi reikia vengti, juos priimtume, tik ne 
gaspadoriauti.

Svarstant senimo ir jaunimo centro 
klausimą, akys kryptų į Lietuvių Sodybą. 
Ji labai nuošali, pastatai seni, šalti, tokioj 
nuošalioj vietoj netinka seneliams. Ją rei
kėtų parduoti. Dar suaukoję daugiau pini
gų, įsigytume tikrai didelį gražų lietuvių 
židinį,

Rašykim ir svarstykim visi. Laikas bū
tų tuo reikalu šaukti susirinkimą ir rimtai 
pasvarstyti.

S. Pučinsklenė, Leicester

KELIAS I
JUOZAS KLIMAS

(iš „švyturio“)

Saulėtą 1921 metų liepos 30 dieną, šešta
dienį, patrankos šūviu Kaune buvo atida
rytos pirmosios Lietuvos lengvosios atleti
kos pirmenybės. Jos truko dvi dienas. Da
lyvavo 39 sportininkai „juniorų“ ir „sen
jorų“ grupėse. Moterys rungtis dar neiš
drįso.

Viešų lengvosios atletikos varžybų jau 
būta ir pirmojoje sporto šventėje, įvyku
sioje 1919 m. liepas 13 d. Kauno Ąžuolyno 
pievoje. Tada 60 metrų bėgimą laimėjo S. 
Garbačiauskas (9 sek.), ieties metimą — 
V. Petrauskas (20,20 m), šuoliuose su kar
timi geriausiai pasirodė K. Markevičius 
(2,52 m). Varžybas organizavo P. Oleka 
(žymus operos dainininkas, Valstybinės 
konservatorijos docentas). P. Sližys, S. 
Garbačiauskas.

Lietuvių liaudies žaidimuose jau iš seno 
buvo bėgimo, šuolių, mėtymo veiksmų. Juk 
senieji rugių kirtėjai, sugriebę paskutinį 
didelį pėdą, varžydavosi, kas aukščiau ar 
toliau jį išmes. Bet šios lengvosios atleti
kos varžybos, surengtos Kauno Ąžuolyne, 
buvo pirmasis lengvosios atletikos bandy
mas. Sėkla gražiai sudygo. Aną ir 1920 me
tų vasarą Vytauto parke vyko lengvosios 
atletikos treniruotės 1921 metų vasarą su
rengtos jau minėtos pirmenybės. Pirmieji 
Lietuvos čempionai vyrų grupėje: S. Gar
bačiauskas — 100 m (12,1 sek.) ir šuolis į 
aukštį (1,48 m); O. Fersteris — 400 m 
(57,2 sėk.), šuoliai į aukštį iš vietos (1,22 
m) ir su kartimi (2,69 m). Šuolį iš vietos į 
tolį laimėjo J. Eretas (2,48 m), rutulio stū
mimą — K. Krukas (8,66 m), ieties meti
mą — I. Teišerskas (34,52 m). Antras buvo 
St. Darius (34,40 m).

Olimpinę estafetę (800 X 400 X 200 X 
200) laimėjo pirmenybių rengėja LFLS ko
manda (L Juozapaitis, O. Fersteris, J. 
Eretas, S. Garbačiauskas). Rungtynės bu
vo gerai organizuotos. Jų čempionas L. 
Juozapaitis ir dabar gyvena Kaune. Laiko 
nuotaikai suvokti pasikvieskime tų rung
tynių žiūrovą, aprašiusį varžybas spaudo
je:

„Jos vyko Vytauto kalne labai nepato
gioje vietoje. Didesnioji publikos dalis ne
galėjo tų rungtynių matyti, nes jai kliudė 
stovintieji pirmoje ir antroje eilėje žiūro

OLIMPĄ
vai. Iglums bent tepavyko pamatyti vien 
1500 m bėgimas. Kaip pigu spėti, lenkty
nių bėgimas, disko ir ieties mėtymas, šo
kimas į aukštį ar į tolį nieko savy ypatin
ga neturi. Bet pas mus tai buvo pirmiena. 
Tatai ir nenuostabu, kad žmonės bėgo bū
riais tų pirmųjų Lietuvos rungtynių Vy
tauto kalnan žiūrėti“...

Susidomėjimas lengvąja atletika augo. 
Tų pat metų rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 
Kaune, Laisvės alėjos viduryje (tada ten 
buvo suplakta žemė), įvyko estafetinis bė
gimas, o spalio 1-2 dienomis — ir Kauno 
miesto pirmenybės. Šiose jau buvo 101 da
lyvis. Išdrįso viešai dalyvauti ir keturios 
moterys. Jos bėgo 100 m. Laimėjo Marija 
Juozapaitytė (15,3 sek.). O vyrų rezultatai 
jau aukštesni. Lietuvos lengvosios atleti
kos penkiasdešimtmečio iškilmių (1971 m.) 
dalyvįs Ignas Teišerskis tada laimėjo ru
tulio (9,90 m) ir disko (29,02 m) metimus. 
Būdingas bene vienas pirmųjų metodinių 
patarimų spaudoje (S. Dariui, ieties meti
me užėmusiam antrąją vietą — 38,71 m): 
„Ištaisęs klaidą gale įsibėgėjimo, būtent 
prieš išmetant ietį, jisai daro vieną žings
nį pašokant ant dešiniosios kojos dukart, 
kas sulaiko greitumą įsibėgėjimo, jisai 
lengvai peržengs 40 metrų“...

Sekantis sezonas — 1922 m. balandžio 
2 d. pradėtas „lauko bėgimu“ Pažaislis — 
Vytauto kalnas, pirmu mūsų lengvosios at
letikos istorijoje. Atstumas — daugiau 
kaip šeši kilometrai. Penki dalyviai. Nema
ža norinčių pamatyti žmogų, galintį be po
ilsio išbėgti tokį kelią. Aprašyti įspūdžiai: 
„Ir štai neužilgo už tvoros išbėga p'rmas 
bėgikas — Eulota Kęstutis, kurį visi su 
džiaugsmu sutiko. Jis prabėgo visą marš
rutą per 27 min. 39 sek.“ Po jo — S. Gar
bačiauskas, J. Kavaliūnas, I. Teišerskas. 
Beje. S. Garbačiauskas prie Petrašiūnų 
buvo pasukęs iš plento į taką prie Nemu
no, bet jį ten... užpuolė šunys. I. Teišers
kas, ieškodamas geresnės vietos, bėgo užuo
lanka.

Pirmą „lauko bėgimą“ (800 m) moterys 
bėgo tik 1923 m. balandžio 15 d. Ąžuolyne. 
Dalyvavo 12 sportininkių. Pirmoji atbėgo 
A. Kamauskaitė. Lengvosios atletikos rai
dai reikšmingos ir 1923 m. gegužės 31 d. 
Kaune įvykusios moksleivių pirmenybės ir 
tais pat metais „Moterų sporto mėgėjų ra
telio“ surengta moterų sporto šventė. Čia 
moterys bėgo jau net 1000 metrų nuotolį. 

Laimėjo L. Antinytė.
Tuo laiku sportas buvo laikomas „dyka

duonių išdaigomis“. Tačiau'netrukus netgi 
kaime atsirado sporto pionierių.

Žemės ūkio akademijos profesorius St. 
Mastauskis man pasakojo: },Į Dotnuvą, že
mės ūkio technikuman, pirmą kartą atva
žiavau dviračiu vėlų 1920 metų rudenį. 
Staiga pamačiau, kad kažkas vienplaukis 
ir be palto išbėgo iš parko, peršoko per 
griovį ir nudūmė per laukus. Tuoj supra
tau, kad pats technikumo direktorius pro
fesorius V, Ruokis. Jo pastangomis buvo 
atkurtas žemės ūkio technikumas, caro lai
kais buvusioji žemės ūkio mokykla“ (1924 
metais technikumas buvo išplėstas į aka
demiją).

Prof. V. Ruokis organizavo 1923 m. ko
vo 18 d., gal būt, patį pirmąjį mūsų kaime 
„lauko bėgimą“. Lomose dar bolavo snie
gas. Medžiai pliki. Bėgimas prasidėjo iš 
Močėnų geležinkelio stotelės, nuo Kėdainių 
pusės. Nuotolis — daugiau kaip penki ki
lometrai per laukus Dotnuvos bažnyčios 
kryptimi. Pirmas atbėgo Pr. Gėdžius (21 
min. 14 sek.), antras — M. Klugevičius 
(vėliau — 10 ir 20 km bėgimo respublikos 
rekordininkas). Pats V. Ruokis buvo tre
čias. Profesorius prisipažino, kad po to bė
gimo žmonės plačiai 'kalbėjo, girdi, sekma
dienį ištrūkę iš Kėdainių ‘ „durnių namų“ 
(tada ten buvo psichiatrinė ligoninė) ligo
niai pusnuogiai lakstę laukuose...

Kai 1924 m. dotnuviškiai svečiavosi Da
nijoje, tenykštėje žemės ūkio mokykloje, 
jie sužaidė su šeimininkais ir futbolo rung
tynes. Prof. V. Ruokis jų metu visą laiką 
bėgęs ratu.

Pirmajame lengvosios atletikos dešimt
metyje šalia Kauno lengvaatlečių pasižy
mėjo ir marijampoliečiai. Pradininku ten 
buvo Juozas Kudirka, vėliau ilgametis res
publikos lengvosios atletikas komiteto pir
mininkas, teisėjavęs varžybose ir po ant
rojo pasaulinio karo. Mums, vilkaviškie
čiams, jis paliko įsimenamą įspūdį. Suval
kijos gimnazijų sporto šventėje, kuri įvy
ko 1924 metais Vilkaviškyje, jis laimėjo 
100 m bėgimą, krūtine aplenkęs mūsiškį 
Leonardą Rudzinską. J. Kudirka jau tada 
bėgo su batais, iš 'kurių padų kyšojo smai
los vinys, kaip ir mūsų 'kūno kultūros mo
kytojo Z. Varankos. Tada su draugais gu
lėjau žolėje prie pat finišo ir tas vinis ge
rai mačiau.

Marijampolietis, Kauno politechnikos 
instituto docentas Ą. Ražaitis, Amsterda
mo olimpiados (1928 m.) ’dalyvis, prisime
na, kad jį įtraukęs į lengvąją atletiką J. 

Kudirka — kartu dalyvavę 1924 metų res
publikinėje sporto šventėje, kuri vyko 
Šiauliuose drauge su dainų švente. Lengvo
sios atletikos varžybose ten pasirodė per 
300 dalyvių — Marijampolės „Vaidoto“, 
Vilkaviškio „Aro“ ir kitų sporto klubų 
lengvaatlečiai, šokdamas į aukštį, Kudirka 
susilaužė ranką. Ligoninėje ją sugipsavo. 
Po pietų J. Kudirka grįžo į stadioną. Su
gipsuotą ranką prisirišo prie liemens ir... 
rengėsi trišuoliui. Komandai trūko taškų. 
Bet komandos draugai šokti jam neleido.

1926 metais dar nepatekau į savo gimna
zijos lengvaatlečių komandą, o po metų 
birželio 17 — 18 dienomis įvykusiose res
publikos sporto 'klubų pirmenybėse Kaune 
vilkaviškiečiai lengvaatlečiai laimėjo pir
mąją vietą. Be Z. Varankos, nugalėtoju ta
po Leonardas Rudzinskas. Jaunių grupėje 
jo brolis Henrikas (dabar skulptorius) ta
da laimėjo visus šuolius (į tolį, į aukštį, 
trišuolį ir šuolį su kartimi). Salomėjos Nė
ries brolis Bronius Bašinskas pasiekė res
publikos jaunių disko metimo rekordą 
(37,44 m). Man teko dvi trečiosios vietos: 
ieties ir 'kūjo metimuose. Kūjį metant, ap
sisukti mane buvo išmokęs Z. Varanka. Jis 
pats tada buvo pirmas vyrų grupėje. Pa
menu, labai norėjęs sumušti I. Teišersko 
kūjo metimo respublikos rekordą, bet jam 
nepavyko, nors treniruočių metu numesda- 
vęs ir toliau. Komandos draugas Petras 
Kijauskas, mūsų tada pravardžiuotas Nur- 
miu, garsiojo suomio Pavo Nurmio — pa
saulio rekordininko — vardu, tada bėgo pa
grindinę varžybų rungtį — 5000 metrų. 
Šios rungties nugalėtojui taurę buvo pasky
ręs Kipras Petrauskas. Taurę pats Kipras 
ir įteikė... kauniečiui Juliui Petraičiui, pa
čioje baigmėje aplenkusiam mūsų Nurmj. 
Žinomi Kauno bėgikai Petras Janulevičius 
ir Leonas Juozapaitis, neišlaikę spartos, 
nuotolio nebaigė. Paryžiaus olimpiados 
dviračių lenktynių dalyvis Juozas Vilpi- 
šauskas ir kiti atbėgo atsilikę.

1926 metų spalio 2 —3 dienomis Lietu
vos lengvaatlečiai pirmą kartą išvyksta į 
užsienį, į Helsinkį, Pabaltijo studentų olim
piadom Išvyko vadovas ir dalyvis — jau 
studentas medikas Juozas Kudirka. Be jo. 
iš Kauno universiteto į rinktinę pateko P. 
Bielskus, A. Butkus, V. Ražaitis. T. Šlioge
ris, o iš Dotnuvos žemės ūkio akademijos 
— J. Dobrega ir M. Klungevičius. Išvykos 
dalyvis. KPI docentas V. Ražaitis prisime
na: „Pirmą kartą pamatėm ne tik už save 
geresnius, bet kėlė nuostabą ir žmogaus ga
lios ribos“.

Kokia Suomijoje populiari lengvoji at- 

letdka, įstikinau 1933 metais. Tą vasarą į 
Vilkaviškį Helsinkio universiteto studentas 
Erkis Rauhala atvyko tiltų statybos prak
tikai. Žinoma, jis buvo lengvaatletis. Per 
atostogas susipažinome. Kartą jis man pa
rodė ką -tik gautą iš savo dėdės laišką, ku
riame pirmiausia buvo pranešama apie 
naują Mačio Jervineno ieties metimo pa
saulio rekordą. Tik toliau dėdė rašė apie 
namiškius... Pranešė apie savo žmonos 
mirtį...

Helsinkyje M. Kliungevičius 5000 m 
rungtį baigė penktas (18:04,0). Beje, jis ir 
čia bėgo, įsikandęs nosinę. Tą vasarą ma
čiau, jį taip bėgant Kauno stadiono taku 
dvidešimt kilometrų. Gal tai jų mokytojo 
prof, V. Ruokio praktiškas patarimas kvė
puoti per nosį?..

Trečią vietą lietuviai laimėjo ir švedų 
estafetėje (400 X 300 X 200 X 100).

1928-ieji — olimpiniai metai. Olimpiada 
vyksta Amsterdame, Olandijoje. Lietuvos 
lengVosios atletikos komitetas nustato 
sportininkams olimpiečiams normatyvus. Į 
olimpiadą išvyksta penki. Iš Kauno — P. 
Radziulytė ir J. Petraitis, iš Marijampolės
— A. Akelaitis ir V. Ražaitis, iš Klaipėdos
— A. šveminas. Deja, į finalines varžybas 
nepatenka nė vienas. Prieš 5000 m bėgimą 
J. Petraitis (jis buvo nuotaikingo būdo) 
savo draugams pareiškė, kad nepasiduosiąs 
kaimynui lenkui Petkevičiui, tuo metu 
taiptautinio masto bėgikui. Jis laikėsi iki 
paskutinio rato, bet. neištvėręs spartos 
prieš finišą, nuotolio nebaigė... Devynioli
kametis A. Akelaitis, prieš išvykdamas, 
Kaune peršoko 1,78 m, o Amsterdame ne
įveikė net pradinio aukščio. Mat, visi šoko 
su treniruočių kostiumais. Buvo gėda ir 
jam nusivilkti. Po to pasipasakojo, kad jį 
„tik prakaitas išmušęs ir linkusios kojos“. 
V. Ražaičiui, tuometiniam Belgijos Lježo 
universiteto studentui, sekėsi geriau. Pa
matas. kad pasaulio ieties metimo rekordi
ninkas E. Pentila (1927 m — 69.88 m) su
sinervinęs peržengė ribą, pagalvojo: „Ir 
tas — žmogus“. Mūsiškis nusiramino, pa
siekė normatyvinį rezultatą, tačiau į fina
linį Šešetuką nepateko. Sprinteriai į aukš
tesnį varžybų etapą taip pat nepateko. Vis 
dėlto ši olimpiada teigiamai paveikė mū
sų lengvosios atletikos raidą — tais metais 
Lietuvos lengvosios atletikos komitetas 
įstojb į tarptautinę federaciją. Prasidėjo 
antrasis mūsų lengvosios atletikos dešimt
metis.

(Bus daugiau)
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INFORMACIJOS CENTRAS

OLIMPIADOS METU
Laisvosios Spaudos Sąjunga olimpiados 

metui atidarė Muenchene, „Olympia-Bou- 
tiąue“ patalpose, informacijos centrą, ku
ris veiks nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 10 
d.

Centro adresas: Muenchen, Schleisshei- 
mer Str. 7, beim Stiegelmeier Platz. Tele
fonas: 52 45 85.

Centras atdaras kasdien nuo 10 iki 20 
vai.

Centre budės ir lietuviai ir atvykstan
tiems tautiečiams teiks informacijų ir pri
reikus pagalbą. Įrengtas ir lietuviškos 
spaudos skyrelis.

LIETUVIAI OLIMPIADOJE
Į Muencheno olimpiadą dalyvauti išva

žiavo krepšininkas M. Paulauskas, 800 m 
bėgikė ir Sov. Sąjungos rekordistė N. Sa- 
baitė, aukso medalio šuolio į- aukštį favori
tas K. Šapka, 3.000 m su kliūtimis bėgikas 
R. Bitė, rutulio stūmikas R. Plungė, kom
pleksinio metodo plaukikė B. Užkuraitytė, 
vandens sporte varžąsis V. Cesiūnas, ma
ratono bėgikas iš Vilniaus A. Baranovas.

Gali būti, kad paskutiniu metu buvo 
leista dalyvauti olimpiadoj ir kai kuriems 
kitiems pasižymėjusiems sportininkams.

Remiantis olimpiados programa, N. Sa- 
baitės dienos dalyvauti varžybose turėtų 
būti rugpjūčio 31 d., rugsėjo 1 ir rugsėjo 3 
d. d., R. Bitės — rugsėjo 1 ir 4 d. d., K. 
Šapkos — rugsėjo 8 ir 9 d. d., R. Plungės 
— rugsėjo 8 d., A. Baranovo rugsėjo 9 d., 
B. Užkuraitytės — rugpjūčio 31 d. z

LONDONAS r
PIRMOJO SEKMADIENIO PAMALDOS

K
Rugsėjo 3 d. (sekmadienį) yra pirmasis 

sekmadienis, ir tą dieną Lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčioje prieš šv. Mišias bus eu
charistinė procesija.

Tėvai, kurie leidžia vaikus į procesiją, 
prašomi juos išleisti kiek anksčiau, kad 
būtų galima pasiruošti. i

Visi prašomi gausiai dalyvauti pamaldo
se.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 

LONDONE
Jis atvyksta iš Bostono -rugsėjo 3 d., sek

madienį, ankstyvą rytą.
Londono Skautai ir skautės švenčia tą 

dieną ypatingiau — visi dalyvauja pamal
dose, po pamaldų 2 vai. p. p. Sporto ir So
cialinio klubo salėje bus Skautų sueiga pa
gerbti savo vyriausiajam skautininkui.

Po sueigos rengiamas bendras pobūvis- 
užkandži-ai. Ta proga vyriausiasis skauti
ninkas nori susipažinti su skautų tėvais, 
rėmėjais, kitų organizacijų veikėjais ir lon- 
doniečiais apskritai.

Londoniečiai kviečiami dalyvauti skautų 
sueigoje. O kurie nori dalyvauti pobūvyje- 
užkandži-uose, prašomi užsirašyti pas S. 
Kasparą, Gajutę O'Brien ir Baltic Stores
V. Jurienę.

J. JEGERS PARODA
Rugsėjo 18 d. „drian“ galerijoje Lon

done (5-7 Porchester Place, Marble Arch,
W. 2)i atidaroma latvio J. Jegers tapybos 
darbų paroda (uždaroma spalio 6 d.).

Pirmadieni ais-penktadienias paroda bus 
atidara nuo 10 vai. -ryto iki 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po
piet.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugsėjo 9 d., šeštadienį, Manchesterio klu
bo patalpose rengia (

Tautos Šventės minėjimą. 7
Paskaitą Skaitys rašytojas R. Spalis.
Manchesterio ir aplinkės lietuvius pra

šome ir kviečiame atsilankyti į minėjimą ir 
praleisti keletą valandų Lietuvių klube, o 
vietos bus gana visiems.

Skyriaus Valdybai’" ?.

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.

„GRANDINĖLĖ“ MANCHESTERYJE
Ilgesingai lauktasis „Grandinėlės“ an

samblis rugpjūčio 6 d. pirmą kartą atvyko 
pas mus į Manchester!. Tai vienas iš retų 
mūsų apylinkėje įvykių, kuris sutraukė iš 
visos šiaurės, vidurinės ir net Škotijos apy
linkių 700 tautiečių. Atsilankė taip pat 
anglų -bei kitų tautybių asmenų. Manches
terio lietuvių visuomenė per savo koordi
nacinį komitetą jau kelis mėnesius ruošėsi 
priimti šį -ansamblį iš Amerikos.

Visą ruošos darbą pasiėmė ant savo pe
čių vietos DBLS skyriaus valdyba, kuri 
kuo -geriausiai ir -atliko savo pareigą.

Ir išties tas -sekmadienis ta-po didžiule 
švente! Kaip jis praėjo?

2 vai. -p. p. clevelandiškiai iš Londono 
jau sutinkami Manchesterio L. S. Klube. 
Klubo pirm. Verbickas su ištisu būriu na
rių juos priėmė, pasveikino ir labai džiau
gėsi. Skautės įteikia svečiams gėlių. Visi 
kviečiami prie vaišių stalo. Tai klubo vai
šės, kurias -paruošė E. Sasnauskienė su sa
vo narėmis rūtietėmis.

Visi svetelius kalbino, ragino ir dalijosi 
įspūdžiais. Nesigailėta ir šypsenų.

Visiems -mums padarė įspūdį, kad nors 
„Grandinėlę“ sudaro studentai ir vidurinių 
mokyklų mokiniai, visi jie buvo tokie ge
ručiai, kuklūs, nedrąsūs, o džiaugsmo tu
rėta, kai išgirsta, 'kaip Visi kalba gražiai 
lietuviškai.

4 vai. p. p. visi pradėjo -rinktis į didžiulę 
ukrainiečių salę. Bene pirmą kartą susiti
ko vienoj vietoj tokia daugybė lietuvių: 
didelės ekskursijos iš Bradfordo, Notting- 
hamo, Derbio, Leigh, Stoke-on-Trento, 
Prestono, mažesnės iš Hudersfieldo, Hali
fax©, Leeds, Glasgovo ir kitur. Neatsiliko 
ir didžiojo Manchesterio apylinkės tautie
čiai, deja, jie sudalė jau mažumą.

Rengėjai tokio Skaičiaus žmonių nesiti
kėjo, ir greit pritrūko kėdžių ir net vietos. 
Visi džiaugės savo tautiečiais, džiaugėsi, 
matydami savo tarpe gerb. kunigus S. Ma
tulį, J. Kuzm-ickį, Gerybą, Putcę, rašyt. 
Spalį, dr. Kuzminską, visuomenės veikė
jus Alkį, Kasparą, Ignaičius, Bivainį, Se- 
r-afinaitę, Zinkų, Zoką, Bučį, Grybą ir dar 
visą eilę brangių mums tautiečių. Ką be
kalbėti -apie vietos veikėjus — jie visi iki 
vieno buvo!

5 vai. p. -p. pradedama programa. Visų 
nuotaika pakili, lūkestinga.

Trumpais žodeliais A. Jaloveckas lietu
viškai, o kun. Putcė angliškai atidarė kon
certą ir kartu- sveikino -ansamblį bei dėko
jo visiems už tokį gausų atsilankymą.

Ir taip prasidėjo mūsų tautinio lobyno 
pasaka ne pasaka, tautinių rūbų paroda, 
tautos muzikinių melodijų rinkinys, nesu
skaitoma šokių virtinė-grandinėlė.

Visa tai visus mus nukėlė į tolimus tė
vynės laukus, j jos gražiąją praeitį. Vienus 
-pravirkdė, kitus -atgaivino, o visiems su
teikė pasididžiavimą: štai kokie mes, lietu
viai!

Šokių programa plati, daug naujo kūry
binio darbo įdėta, naujų šokių praeityje 
surasta, viskas disciplinuota, meniškai su
tvarkyta, ir per 2 vai. kone be pertraukos 
viskas pynėsi grandinėle.

Mes matėme žaismingą Kepurinę, gra
žiąją Blezdingėlę, išdaigingą klumpių Pa- 
keltkojį, įmantrų Pakrėstin-į ir lietuviškos 
buities vaizdelį Duktė viena pasiliko. Į šį 
numerį įėjo daugelis su vestuviniais pa
pročiais susijusių šokių, k. a.: t-rejinis, 
greitpolkė, rezginėlė, lenciūgėlis, šlepsiu- 
kas, šakalinis i-r dovanų šokis.

Pabaigai sušoktas stilizuotas suktinis, 
kuris žiūrovus privertė ir iš kėdžių paju
dėti.

Ne šios korespondencijos tikslas tarti 
kritikos žodį. Viena aišku: visi susižavėję 
plojo, valiavo, prašė kartoti, o eilėj šokių 
katutėmis prisidėjo prie šokių muzikos.

Graudu pasidarė, -kai, stilingai šokdama, 
žaviai šypsodamasi, siųsdama mums buči
nius, visa grandinėlė mūsų jaunųjų vienas 
po kito pradėjo dingti už scenos.

Taip -lietuviškoji pasakėlė pasibaigė.' To
liau — kaip ir visuomet. A. Jaloveckas, J. 
Alkis, L. Sagys tarė padėkos žodžius, ma
žoji Kupstytė, pasipuošusi tautiniais rū
bais, apdovanojo „Grandinėlės“ vadoves 
gėlėmis, o vadovui įteiktas K. Steponavi
čiaus sukurtas medžio raižinys.

Amerikos sveteliai pavaišinami pietumis, 
dar truputį pašokama, pabendraujama, ir 
skubiai į kelionę Europon. Žiūrovai tik vė
lai vėlai išvyko — juk tiek netikėtų susiti
kimų, tiek neiškalbėtų žodeli ii...

Mūsų žodis- „Grandinėlei“:
Meilučiai, jūs Savo jaunyste ir pasiauko

jimu atgaivinote -mus ir sujungėte Ameri
kos ir Anglijos lietuvius į vieną šeimą.

Jūs esate reikšmingas mūsų pasididžia
vimas, o kitataučiams — pasigrožėjimas.

Jūs parodėte, kokia lietuvių tauta taiki, 
darbšti, mylinti gėlių spalvingumą, ir kar
tu įtikinote, kokia skaisti, atvira lietuvio 
siela.

Jūs atliekate didelį lietuvišką darbą, nes 
šiuo žiauriu pasaulio įtampos -metu jūs at- 
nešate muziką, šokį ir meilę artimui. Va
lio „Grandinėlei“!

D. Dainutis
PADĖKA

Ryšium su įvykusiu koncertu reiškiame 
nuoširdžiausią padėką JAV Cleveland© tau
tinių šokių ansambliui „Grandinėlei“ ir jos 
vadovams už puikiai ir meniškai atliktą 
koncertą.

Manchesterio Lietuvių Socialiniam klu
bui dėkojame už finansinę paramą, eks
kursijų vadovams iš įvairių kolonijų už 
ekskursijų suorganizavimą į koncertą, mo
terų rateliui „Rūtai“ už užkandžių paruo
šimą, visiems aukojusiems fantus bazarui 
ir talkininkams, kurie jį pravedė, ir kiek
vienam, kuris vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie gražaus ir puikaus koncerto 
pasisekimo, ir kartu atsiprašome, jeigu bu
vo kur nors kokių trūkumų.

Dar -kartą tariame visiems nuoširdų lie
tuvišką ačiū.

P. S. Salėje buvo apie 650.
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba

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 

nors kita. Šokiams gros E. Dragūno vado
vaujamas „Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto, 
baras su įvairiais gėrimais ir užjkandžių 
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 ir M. Gelvinaus- 
kienės.

Šokliams giros J. Kukštas 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

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖ

Nottingham© LAS Skyrius -rugsėjo 2 d. 
ukrainiečių klube, Bentick Rd., rengia

Tautos Šventės minėjimą.
Paskaitą -skaitys P. Mastaitis. Vėliau 

bus -programa, šokiai, loterija ir bufetas.
Bilietai 25 p.
Pradžia 6.30 punktualiai.
Kviečiame tautiečius iš toli ir arti at

vyki iii pagerbti tokią svarbią Lietuvos 
šventę.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Į ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ
Rugsė-jo 23 d. iš visur Anglijos lietuviai 

trauks Wolverham-ptonan į gaivų sąskrydį 
paminėti lietuvių tautos -brangių dienų, 
įvykių ir šventiškai pabendrauti.

Programa bus stipri, įvairi, bet konden
suota. Ją atliks mūsų pajėgos iš Londono, 
Herefordo, Stoke-on-Trento, New Castle, 
Derbio, Nottingham©, Manchesterio ir, ži
noma, iš pačio Wolverhampton©. Joje da
lyvaus jaunučiai, jaunimas ir vyresni. Vi
si turės kuo grožėtis ir gėrėtis.

Seks smagūs šokiai ir kiti įvairumai.
Sąskrydis prasidės punktualiai 6 vai. gra

žioje salėje — 35 Meridale Street West.
Rugsėjo 24 d. čia -bus liet, pamaldos už 

Lietuvą su -solo giesmėmis ir kt.
Su poetu Brazdžioniu šaukiame „lietuvį 

burtis prie lietuvio ir -gyvą širdį prie gyvos 
širdies“... j

ALKB Taryba

ŠKOTIJA
TAUTOS ŠVENTĖ IR 25 M. MINĖJIMAS

Jau 25 metai šįmet suėjo, kai nemaža 
lietuvių atvyko į Škotiją. Daugumas jų iš 
pradžių dirbo aliuminijaus liejyklose, kiti 
pas ūkininkus. Ilgainiui nemaža jų Škoti
ją paliko, o likusieji susirado darbo apie 
Glazgovą ir Edinburgą ir neblogai čia įsi
kūrė, taip pat įsijungė j senųjų lietuvių gy
venimą.

25 -metų sukakčiai -paminėti Bellshill 
apylinkės Lietuvių Institutas kartu su Tau
tos šventės minėjimu rengia vakarą tai su
kakčiai prisiminti.

Tai bus rugsėjo 9 d., šeštadienį, Bellshill 
Liet. Inst. salėje, 1 Calder Rd.

Programa bus įvairi: Šv. Cecilijos choro 
dainos, bendros vaišės, kalbos ir t. t.

šokiai ir bėras iki 11.30 vai. vakaro.
Pradžia 6 yal. Bilietai 75 p.
Prašome bilietus pasirūpinti anksčiau 

arba pranešt Liet. Inst. Valdybai, kad bū
site.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiasis 

Skautininkas v. s. Petras Molis su šeima — 
s. R. Moliene, dukromis Rita ir Danute — 
atvyksta į Europą rugsėjo 3 d., į Londoną 
7.45 vai. rytą.

Vyriausiasis Skautininkas nori susitikti 
organizacijų atstovus, rėmėjus, skautų va
dovus ir vadoves ir skautus.

Vyriausiąjį Skautininką rajono Vadovy
bė numato sutikti rugsėjo 3 d., 2 vai. po 
pietų, Londono Socialinio ir Sporto klubo 
patalpose, 345a Victoria Park Rd., London, 
E. 9.

Kviečiu visus Lietuvių Skautų Sąjungos 
ordinais atžymėtuosius rėmėjus, skautinin
kus, vyriausius skautus ir skautes, Londo
no vienetus ir visus rėmėjus kuo gausiau 
dalyvauti Vyriausiojo Skautininko priėmi
me.

Nakvynės ir visais kitais reikalais pra
šau kuo skubiau pranešti v. si. St. Kaspa
rui, 32, Puteaux House, Roman Rd., Lon
don, E.2 ORF. Telef. 01-980-8159.

Kviečiu visus rėmėjus su L. S. S. ordi
nais susitikime dėvėti ordinus. Visi skau
tai dalyvauja uniformuoti.

Iki -malonaus pasimatymo Vyriausiojo 
Skautininko priėmime.

E-udėkime.
s. J. Maslauskas 
Rajono'Vadas

AUKOS BUVUSIAI STOVYKLAI
Mansfieldo visuomenės parama per J. 

Beinorą £4,50 (tarp jų B. Siplis aukojo 1 
sv„ J. Kinka 1 ,sv.).

Skautiškas ačiū.
Rajono Vadija

KOMPOZITORIUS BR. MARKAITIS, S. J.
— DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO SVEČIAS

Iš archeologinų -kasinėjimų sugrįžusi, 
prof. dr. Marija Gimbutienė liepos 23 d. 
sukvietė Dailiųjų Menų Klubo susirinki
mą, bet jame kalbėjo ne apie paskutiniaų- 
sius -archeologinius kasinėjimus, o apie lie
tuvį kompozitorių Brunoną Markaitį, S. J„ 
žinomą ne tik lietuvių visuomenei, bet i;r 
plačiajai -amerikiečių -muzikinei auditori
jai. Jis pagerbtas 50 metų proga.

Iš garso juostos pagrota keletas komp. 
Ma-rkadčio -kūrinių, atliktų amerikiečių, ir 
tik vienas (Vilniaus varpai) lietuvių. Kū
riniai klausantiesiems paliko gerą įspūdį, 
-kas aiškiai pabrėžta įvairiuose pasisaky
muose, įskaitytinai kompozitorės G. Gu
dauskienės ir komp. Br. Budriūno.

Ta proga susirinkusieji padiskutavo lie
tuviškos -ir svetimųjų muzikos reikalus. 
Vyravo nuomonė, kad ne viskas, -ką net pa
tys lietuviai vadna iš kitų paimta melodi
ja ar muzika, yra svetima, nes tatai galėjo 
kaip tik būti paimta iš lietuvių, tik sveti
mųjų anksčiau išnešta į pasaulį gaidų ar 
panašiais būdais. Lietuviai, būdama sena 
ir svetimai įtakai nepasidavusi tauta, savo 
tarpe -kūrė ir turėjo daug savos muzikos, 
dainų, melodijų, kurių dalį nesivaržydami 
-pasisavino svetimieji, net -pradėję po tam 
tikro laiko -skelbti, kad tai esą jų, o jei tai 
naudoja lietuviai, tai jau esą lietuviai pa
sisavinę... Ir šitaip ne vien su paskiromis 
melodijomis, paskiromis dainomis, bet net 
dairių ar melodijų ištisomis variacijomis.

Anksčiau lietuviai, ypač liaudis, kūrė ne
galvodami, ar tai lietuviška, ar ne, bet tai 
buvo jų, lietuvių, liaudies kūryba. Moks
liškai nagrinėjant lietuvių liaudies melodi
jas, esą pradėta kurti tik nuo XIX a., o 
jei anksčiau, tai tuo reikalu reikėtų atski
rų studijų. Kaip minėta, reikia būti labai 
atsargiems, net nepakliuvus ant svetimųjų 
jau -seniai ir gudriai paspęstų muzikinių 
sląstų. Negalima paimti kokią lietuvišką 
d-ainą ir panašia ar tolygia melodija vokie
čių, lenkų -ar rusų dainą, iškart atsižadant 
jos lietuviškumo vien dėl to, kad tokia pat 
melodija yra viena ar kelios svetimųjų ži
nomos dainos ar melodijos.

Pageidauta moderniems kompozitoriams 
naudoti lietuviškų dainų melodijas, bent 
dalį jų, -savo -moderniems kūriniams, nors 
kiti sakė, kad nereikia varžyti kūrėjo, te
gul tik kuria, ir -būsią lietuviška vien dėl 
to, kad kompozitorius lietuvis. Kitiems at
rodė, kad lietuviškam kūriniui neužtenka 
vien lietuviškos pavardės.

Po spalvingų diskusijų lietuviškos muzi
kos temomis, -atsistojimu pagerbtas prieš 
metus (rugpiūčio 2 d.) tragiškai žuvęs 
D-MK narys Juozas Tininis.

Svečiai Antanas ir Aleksandra Gustai
čiai paskaitė savo kūrybos, Antanas savo 
-parašytos, Aleksandra — Česlovo Grince- 
vičiaus.

Sekančiu DMK pirmininku bus Juozas 
Balčiūnas-Švaistas.

(lg)

PAGERINTOS BANDELĖS

Vilniaus duonos kepimo susivienijimo 
antroji kepykla pradėjo gaminti 50 g sve
riančias paskrudintas bandeles.

Automatizuota tų bandelių gamybos li
nija -pagamina 12 tūkst. bandelių per va
landą.

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

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

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

Bokassa
Dabar laikraščiai ėmė rašyti apie Cen

trinės Afrikos respublikos prezidentą Bo- 
kassą. Pagrindo pradėti rašyti davė jo įsa
kymas sutvarkyti vagis ir uždaryti kino 
teatrus, kuriuose jo piliečiai išmokstą vi
sokių blogybių.

1965 m. sukilimu perėmęs valdžią, Bo
kassa šį daugiau kaip 2 mil. gyventojų tu
rintį savo kraštą ekonomiškai pakėlęs, ir 
dėl to niekas jo nekritikuoja. Tik jo val
dymo būdai ir laikysena kartais kelia pa
sibaisėjimą, o kartais juoką. Pavyzdžiui, 
praeitais metais jis pasireiškė kaip moterų 
gynėjas: įsakė iš kalėjimų išleisti visas mo
teris, o savo žmonas nužudžiusius ir dėl 
to į kalėjimą patekusius vyrus nugalabyti. 
Dabar jis ryžosi sutvarkyti vagis: už pir
mąją vagystę nuplauti ausį, už antrąją — 
kitą ausį, už trečiąją — dešinę ranką, už 
ketvirtąją — viešai nužudyti. Bet tokios 
priemonės jam pasirodė per menkos — jis 
nusiuntė į kalėjimą kariuomenės dalinį, 
kuris surinko 45 vagis ir pradėjo juos pa
galiais -mušti. Trys tuojau mirė. Likusieji 
kitą dieną buvo išguldyti aikštėje ir 6 va
landas išlaikyti karštoje saulėje, musėms 
burbiant jų vakarykštėse žaizdose. Mušti 
pažadėta kiekvieną šeštadienį tol, kol res
publikoje neliks nė vieno vagies.

Kai kas jį vadina bepročiu, tą preziden
tą. p-asiskyrusį save pareigoms visam gy
venimui, prieš tai ilgai tarnavusį prancūzų 
kariuomenėje, net kovojusį Vietname. Bet 
kai kas siūlo žvilgterėti į kolonijinius lai
kus, kai iš viso panašiomis žiurybėmis bu
vo valdoma.

Niekas neneigia, kad Bokassa yra keis
tas. Kaip prancūzams tarnavęs karys, jis 
viešai reiškė pagarbą prez. de Gaulle'iui. 
Kaip kraštutinio elgesio žmogus, sako, jis, 
grįždamas iš Afrikos vienybės konferenci
jos, Addis Abeboje už 40 tūk-st. dolerių pri
sipirko visokių gėrybių.y-2- auksinių laikro
džių, persiškų kilimų, viskės, skalbiamųjų 
mašinų,, -nes viską buvo galima pirkti be 
muito’, ir'iš lėktuvo išmetė kelis palydovus, 
kad būtų vietos prekėms.

Tarnaudamas su prancūzų armija Viet
name, jis ten vietnamietei paliko dukterį. 
Jis žinojo, kad ta duktė gimusi apie 1954 
m. ir jos vardas — Martinė. Pasidaręs pre
zidentu, nutarė susiieškoti Martinę ir pran
cūzų konsulatą -paprašė padėti. Kai Mar
tinė buvo atgabenta, jis sukėlė visus gy
ventojus ir diplomatinį korpusą ateiti iš
kilmingai sutikti surastosios dukrelės. Bet 
netrukus Saigono laikraščiai pradėjo rašy
ti, kad tai yra ne ta Martinė. Tada buvo su
ieškota ir atgabenta kita, o visi tie ieško
jimai davė progos pasijuokti iš prezidento.

Bokassos režimas, aišku, kietas. Prieš 
jam suruošiant perversmą valdžiusieji po
litikai buvo sukišti į kalėjimus, kankina
mi, žudomi.

AR VYRIAUSYBĖ ĮSAKĖ?
Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas 

paneigė kalbas, kad policija vyriausybės 
įsakymu -kratė Quick magazino įstaigas.

Magazinas išsispausdino buvusio ekono
mikos ir finansų ministerio laišką, kuris 
laikytas neskelbtinu. Be kita ko, tvirtina
ma, kad -magazinas papirkęs kažkurį val
dininką ir gavęs iš jo laišką, o toks veiks
mas baudžiamas.

Opozicij-ai, esą, rūpi išsiaiškinti, ar vy
riausybė nesusitarė su prokuratūra daryti 
kratas. Buvęs krašto apsaugos ministeris 
Straus-sas net pareiškė, kad tos kratos dar 
negirdėtos rūšies įvykis pokarinėje krašto 
istorijoje, nors jo paties įsakymu 1962 m. 
buvo vykdomos kratos Der Spiegei žurna
le ir keletas asmenų buvo areštuota ir tei
siama.

DIDĖJA MIRTINGUMAS NUO DIABETO
Nuo 1950 m. iki 1967 m. mirtingumas nuo 

cukraligės JAV padidėjo 9% (5% balta
odžių tarpe ir 4% kitų gyventojų tarpe). 
Moterų tarpe ši tendencija ryškesnė. Atski
rose amžiaus grupėse spalvotųjų gyventojų 
mirtingumas nuo diabeto kur -kas didesnis, 
negu baltųjų. Vedusieji rečiau miršta nuo 
diabeto, negu viengungiai. Pagal mirties iš
vadas galima spręsti, kad trys ketvirtada
liai sirgusiųjų diabetu dar turėjo vieną ar 
dvi kitas ligas. (Mokslas ir Gyvenimas)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERIIAMPTONE — rugsėjo 3 d., 11 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME —-rugsėjo 3 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

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

LEAMINGTONE SPA — rugsėjo 10 d., 14 
vai., šv. Petro bažn., Dormer PI.

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

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

BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 v. — 
Kviečiu visus 3 vai. p. p. į Klubą ap
tarti mūsų kat. Bendrijos svarbių rei
kalų.

NOTTINGHAM — -rugsėjo 10 d„ 12.30 v., 
St. Patrick's bažnyčioje.

BRADFORD — rugsėjo 17 d., 12.30 v.
BRADFORD — rugsėjo 24 d., 12.30 v. Pa

maldų metu giedos Škotijos lietuvaičių 
choras, vadovaujamas J. Sarafinaitės.
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