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DIDIEJI JAUNIMO PLANAI
ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESO 
NUTARIMAI

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso atstovai, susirinkę iš Argentinos, 
Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos. 
D. Britanijos, Jungtinių Amerikos Vaisty
tojų, Kanados, Kolumbijos, Urugvajaus, Ve- 
necuelos ir Vokietijos į Kent Valstybinį 
Universitetą, vieningai skelbia Antrojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso, vyks
tančio 1972 Jaunimo metų birželio .30 — 
liepos 16 dienomis Šiaurės Amerikoje, nu
tarimus:

1. Jaunimo susiorganizavimo reikalu

PAŠA U E YJE
— Pasirodo, Rumunija jau seniai prakti

kuoja imti mokesčius iš tų, kurie yra išėję 
mokslus ir nori emigruoti (naujausias pa
vyzdys: mergina susipažino su švedu, norė
tų už jo ištekėti ir gyventi Švedijoje, bet ji 
jau metus laukė, sumokėjo už ekonomistės 
diplomą 2.500 svarų ir dar netikra, ar bus 
išleista).

— Australas ginekologais dr. Me Bride, 
kuris kadaise pirmasis pradėjo šaukti dėl 
vaikus žalojančio talidomido pavojų, dabar 
viešai pasisakė už tai, kad narkotikus par
davinėjau tiems toūtų taikoma mirties baus
mė, nes narkotikai reiškia busimųjų kartų 
išsigimimą.

— Italas režisorius Franco Zeffirelli at
sisakė režisuoti olimpiados filmą, nes ji iš
virtusi į „politinių protestų platformą“, ir 
nors jis reiškiąs simpatiją Afrikai, bet nu
tarimu išjungti iš žaidinių Rodeziją „dras
tiškai ir gal nebepataisomai buvo išduota 
olimpinio sąjūdžio dvasia“, jo žodžiais: 
„Liūdna, kai įsisąmonini, kad ko Hitleris 
negalėjo pasiekti Berlyno žaidimuose 1936 
m., tai buvo primesta Muencheno žaidi
mams 1972 m.“

— Kiekviena iš Ugandos išvaromųjų 
azijatų šeima turi teisę išsivežti ne dau
giau kaip 50 svarų, toet asmeninių daiktų 
leidžiama pasiimti net už 500 svarų šeimai, 
dėl to supirkinėjami drabužiai, laikrodžiai, 
rekorderiai ir kiti panašūs dalykai.

— Kalbėdamas gen. Franco gimtinėje EI 
Ferrol del Caudille, Ispanijos pusiau ka
rinių civilinių sargybų viršininkas gen. 
Iniesta patikino ispanus, kad frankizmas 
šimtmečius bus gyvas ir po Franco mirties.

— Gana buvo paskelbusi, kad ji norėtų 
savo žinioje turėti nuverstąjį ir dabar Bri
tanijoje gyvenantį savo ministerį pirminin
ką dr. Busiją, nes taip būtų geriau ir val
dantiesiems ir pačiam nuverstajam, o da
bar jau jos policija už to šiuo metu Ox- 
forde profesoriaujančio daktaro galvą pa
siūlė 20.000 svarų.

— Britanijos Leicesterio futbolo koman
da savo žaidėją David Nish perleido Der
bio komandai ir už tai gavo 250.000 svarų 
(ligi šiol pats didžiausias tos rūšies biznis 
buvo atliktas 1971 m. gruodžio mėn. už 
220.000 sv. su kitu žaidėju; be kita ko, Nish 
iš dabartinio biznio gaus 15.000 sv.).

— Paštininkas Andrew Boggle ir jo žmo
na protesto ženklan įsilipo Newarko parke 
(Britanija) į 200 metų senumo vinkšną pa
sėdėti, nes savivaldybė nori jį nukirsti ir 
paruošti vietos futbolo aikštei.

— Daugiau kaip pusantro milijono italų 
rugpiūčio 27 d. pradėjo medžioklės sezoną, 
ir vien tik apie Empolį 25 buvo sužeisti, 
kai kurie rimtai, kai pradėta iš to šventiš
ko džiaugsmo šaudyti kur papuolė.

— Olimpiados metui Romos Regina Coeli 
kalėjimo celėse buvo įtaisyti visur televizi
jos aparatai (aparatų gamintojai paskoli
no 300 priimtuvų).

— Per pirmuosius septynis šių metų 
mėnesius dėl streikų Britanija neteko 
16.622.000 darbo dienų (praeitais metais 
per tą patį laiką 11.241.000, o per visus 
praeitus metus 13.558.000).

Mielą Z. Kurtinaitienę, jos vyrui 
BRONIUI KURTINAIČIUI staiga mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
Danutė ir Antanas Briedžiai

BRONIUI KURTINAIČIUI staiga mirus, 
jo žmonai skaudžią liūdesio valandą 

nuoširdžią užuojautą reiškia
DBLS Centrinis Skyrius 

ir Lietuvių Namų tarnautojai

VACIUI LEONUI, jo tėveliui Lietuvoje 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Antanas Briedžiai

a. Jaunimo Kongresas steigia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą (PLJS), kuri 
veiks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) rėmuose, jungs lietuvių jaunimo or
ganizacijas bei paskirus asmenis ir rūpin
sis bendru jaunimo veiklos planavimu bei 
derinimu;

b. bendravimo ir bendradarbiavimo bū
dus PLJS sutars su PLB Valdyba;

c. pagal sąlygas kraštuose bus steigiami 
PLJS vienetai, kurių narių amžius riboja
mas 16-30 m. Kraštų LB valdybos prašo
mos priimti kraštų LJS valdybų pirminin
kus pilnateisiais kraštų LB valdybų na
riais;
d. PLJS Valdybos pirmininkas įgaliojamas 
sudaryti valdybą, pasirūpinti PUS statu
to paruošimu ir pristatymu Antrojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atsto
vams tvirtinti iki 1972 Jaunimo metų pa
baigos.

2. Jaunimo ryšių reikalu
Jaunimo Kongresas pageidauja PLJS rė
muose sudaryti pagrindinį ryšių centrą, 
kuris rūpintųsi:

a. informacijos apie lietuvių padėtį su
rinkimu ir skleidimu gyvenamųjų kraštų 
spaudoje, radijuje ir televizijoje;

b. informacijos skleidimu lietuvių jauni
mo tarpe knygomis, plokštelėmis ir aplink
raščiais;

c. prieinamiausių sąlygų sudarymu en
ciklopedijoms ir kitoms knygoms platinti;

d. naujo informacinio leidinio ruošimu 
ir platinimu lietuvių jaunimo tarpe; leidi
nys leidžiamas lietuvių kalba, tačiau tam 
tikra jo dalis turi būti ir vietinėmis kraštų 
kalbomis; leidinio paskirtis ne tik infor
muoti apie lietuvių jaunimo veiklą, bet 
taip pat ryškinti ir jaunimo nuomones bei 
nuotaikas;

e. atskirose vietovėse organizavimu ry
šių vienetų, kurie informuoja pagrindinį 
centrą;

f. paskirų kraštų lietuvių aprūpinimu ti
kybinių apeigų reikmenimis (pvz., giesmė
mis, pamaldomis ir t. t.);

g. duomenų rinkimu apie atskirų kraštų 
lietuvius, jų darbus bei atsiekimus;

h. okupuotos Lietuvos informavimu apie 
išeivijos lietuvių pastangas per laisvojo pa
saulio informacinius šaltinius.

3. Talkos atskiriems kraštams organiza
vimo reikalu
Jaunimo Kongresas, atsižvelgdamas į Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje, Urugva
jaus. Argentinos ir Brazilijos lietuvių ke
lių metų kvietimą siųsti iš Šiaurės Ameri
kos mokytojus bei kitus lietuviškos veik
los talkininkus, prašo PLB Valdybą ruošti 
talkos kadrus, kurie JAV „Peace Corps“ 
pavyzdžiu atliktų šiuos uždavinius:

a. ištirtų, kuriose pasaulio vietose yra 
trūkumų ir pageidavimų tokius asmenis 
siųsti;

b. paruoštų asmenis, kurie sutiktų ilges
niam laikui apsigyventi tokiose vietose su 
tikslu talkininkauti ten gyvenantiems;

c. sektų šio darbo pasekmes iki tol, kol 
vietovės jaustųsi pakankamai tvirtos savo 
jėgomis darbą tęsti toliau;

d. rūpintųsi reikalingomis lėšomis šiam 
projektui įgyvendinti.

4. Lietuviškos šeimos reikalu
Jaunimo Kongresas, pasisakydamas jaunos 
lietuviškos šeimos, esančios tautos egzis
tencijos centre, rūpesčiais:

a. skatina tėvus savo vaikus mokyti lie
tuvių kalbos ir juos auklėti lietuviškoje 
dvasioje bei kultūroje;

b. atsižvelgdamas į reikalingumą sudary
ti geresnes sąlygas jaunai lietuviškai šei
mai vaikuose ugdyti tautinę dvasią, siūlo 
parūpinti priemonių (pvz., knygų, plokšte
lių, žaidimų ir t. t.) bei Skatinti jomis nau
dotis;

c. matydamas reikalingumą jungti miš
rias šeimas į aktyvų lietuviškąjį gyvenimą, 
sudarant sąlygas bendrauti ir susipažinti 
su lietuvių kultūros reiškiniais, prašo kraš
tų LB valdybas sudaryti tokio įsijungimo 
sąlygas.

4. Lietuviško švietimo reikalu
Jaunimo Kongresas lietuviško išeivijos 
švietimo reikalu siūlo:

a. kreipti ypatingą dėmesį į lietuvių kal
bos kursų ruošimą mišrių šeimų nelietuviš
kai daliai, ypač atsižvelgiant į Pietų Ame
rikos ir kitų -mažų kolonijų lietuvių padėtį;

b. sudaryti komisiją, kuri pasirūpintų 
leidiniu, apibūdinančiu lietuvių ir kitų bal
tų įnašus paskiriems gyvenamiesiems kraš
tams ir pasauliui, akivaizdžiai pristatančiu 
vietoves, susijusias su lietuvišku gyveni
mu, tinkamu vartoti lituanistinėse mokyk
lose;

c. knygas, plokšteles bei magnetofonines 
juostas, vartojamas lietuvių kalbos kur
sams anglų kalba, parengti taip pat vokie
čių, ispanų ir portugalų kalbomis ir siųsti į 
tas kalbas vartoj ančias vietoves;

-d. PLB Švietimo Tarybai:
i. sudaryti išeivijos lituanistinių mokyk

lų mokytojų komisiją dabartinei lituanis-1 
tinio švietimo padėčiai nagrinėti;

ii. ruošti lietuvių kalbos vadovėlius ne 
tik anglų, bet ir kitomis kalbomis, pritai
kant juos vartojančiųjų amžiui;

iii. išleisti lietuvių-ispanų ir lietuvių-por- 
tugalų kalbų žodynus;

iv. paruošti technikinių bei griežtųjų 
mokslų terminų žodyną;

v. išleisti lietuvių kalbos kišeninius žo
dynėlius;

vi. rūpintis siųsti JAV LB švietimo Ta
rybos leidžiamas „švietimo Gaires“ ne tik 
Šiaurės Amerikoje, bet ir kitur gyvenan
tiems mokytojams bei veikiančioms mo
kykloms; ir

vii. rūpintis, kad visų kraštų mokyto
jams ir mokykloms būtų siunčiama JAV 
ir -kitų kraštų mokytojų studijų savaičių 
medžiaga.

6. Kultūrinės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas, vertindamas lietuvių 
kultūros reikšmę tautiniam jaunimo bren
dimui,

a. pageidauja sudaryti sąlygas informa
cijos pasidalijimu apie lietuvių, ypačiai 
jaunimo, kultūrinį gyvenimą, ir

b. skatina veikiančius lietuvių fondus 
remti lietuvių jaunimo kultūrinę veiklą 
ypačiai neturtinguosiuose kraštuose.

7. Lietuvių tautos reikalu
Jaunimo Kongresas, pasisakydamas už lie
tuvių tautos laisvę ir Nepriklausomos Lie
tuvos Recputolikos atstatymą,

a. skatina visus lietuvius šalinti tarpusa
vio nesutarimus ir ibendromis jėgomis, ne
žiūrint politinių įsitikinimų, kovoti už Lie
tuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą išeivi
joje,

b. ragina išeivijos lietuvių jaunimą skirti 
pavergtosios Lietuvos okupantą nuo oku
puoto lietuvio ir domėtis pavergtosios Lie
tuvos kūrybiniu gyvenimu bei objektyviai 
jį vertinti,

c. skatina prie PLJS steigti politinių rei
kalų komisiją, kuri

i. rūpintųsi skubiu politinių informacijų 
perdavimu visiems PLJS vienetams,

ii. palaikytų tiesioginius ryšius su lietu
vių centrinėmis politinėmis institucijomis,

iii. rūpintųsi informacijos telkimu apie 
okupuotąją Lietuvą ir atitinkamais atve
jais pareikštų savo nuomonę,

iv. paruoštų konkrečios politinės akcijos 
būdų ir strategijos vadovėlius,

d. kreipiasi į pasaulį, reikalaudamas Lie
tuvai, Molotovo-Ribbentropo paktu 1940 
m. sovietų okupuotai, laisvo apsisprendimo 
teisės. Kadangi

i. Lietuvoje nuolatos pažeidžiamos žmo
gaus teisės, paneigiama tautos laisvo apsi
sprendimo teisė ir trukdomas ekonominio, 
socialinio, kultūrinio bei religinio gyveni
mo natūralus išsivystymas, ir

ii. lietuvių tauta, iškankintą sovietų re
žimo, nuolatos, o ypačiai paskutiniuoju lai
ku, pakartotinai kelia laisvės baisą, kurį 
rodo Simo Kudirkos, Vytauto ir Gražinos 
Simokaičių šuoliai į laisvę, 17.000 Lietuvos 
gyventojų religinės laisvės peticija, Romo 
Kalantos, Stonio, Andriuškevičiaus ir Že- 
likausko susideginimai ir eilė kitų įvykių, 
todėl mes, lietuvių tautos dalis laisvajame 
pasaulyje, reikalaujame Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo tautoms laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teisių, pažymėtų Jungtinių Tautų 
Chartojd ir pripažintų Sovietų Sąjungos, 
kaip Jungtinių Tautų narės, ir prašome 
Jungtines Tautas pasmerkti Sovietų Sąjun
gą. kaip tautų prispaudėją, ir įtakoti ją 
grąžinti toms tautoms laisvę,

e. konstatuoja, kad Lietuva yra pavergta 
ir joje varžoma religinė laisvė — riboja
mas klierikų skaičius, uždarinėjamos bei 
griaunamos bažnyčios, neduodami leidimai 
naujų bažnyčių statybai, baudžiami ir ka
linami 'kunigai už religinių pareigų vyk
dymą, ypačiai draudžiamas religinis vaikų 
bei jaunimo auklėjimas, draudžiama religi
nė spauda, persekiojami tikintieji ir t. t., 
griežtai pasisako prieš sąžinės laisvės bei 
religinių teisių laužymą ir prašo visų tiky
bų vadovybes:

i. atkreipti dėmesį į dabartinę Lietuvos 
religinę padėtį,

ii. atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį į re
liginį persekiojimą Lietuvoje,

iii. paskelbti maldos dienas paminėti Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų tikinčiųjų 
kančiai,

iv. pasmerkti sovietų tikybos ir žmonių 
persekiojimą Lietuvoje 'ir visoje Sovietų 
Sąjungoje.

8. Visuomeninės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas skatina jaunimą suda
ryti studijinius būrelius, kur būtų išsamiai 
paliečiamos Lietuvos bei lietuvybės pro
blemos, rašyti gyvenamojo krašto kalba 
lietuviškomis temomis ir veržtis į gyvena
mojo krašto politiką bei kultūrą.

9. Jaunimo kongreso reikalu
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas įvyks 1975 metų gruodžio mėnesį 
Pietų Amerikoje.

Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas

ARGENTINOS KOMUNISTŲ VIEŠNAGĖ
Lietuvoje lankėsi Argentinos komunistų 

grupė.

VYSK. MARCINKAUS KANDIDATŪRA
Dublino (Airijos) „The Sunday Press“ 

rugpiūčio 20 d. rašo, kad popiežius Pau
lius VI vis dėlto norįs pasitraukti, kai jam 
rugsėjo 26 d. sukaks 75 m. amžiaus. Bet 
savo įpėdiniu, 265-uoju popiežium, jis no
rėtų matyti ne italą.

Nors Vatikane esą įtakingų italų, bet 
reikšmingas vietas užima ir trys „kitatau
čiai“ — prancūzas, austras ir amerikietis.

Vatikano valstybės sekretorius yra 67 m. 
amžiaus prancūzas kardinolas Jean Marie 
Villot. Popiežius jį mėgstąs ir jau esąs už
siminęs, kad savo įpėdiniu norėtų matyti 
prancūzą. Kard. Villot politiškai esąs dau
giau į kairę nuo vidurio, žmogus, kuris 
maža tekalbąs, bet veikiąs. Jis esąs pra
vardžiuojamas vicepopiežiuim, nes popiežius 
jam pavedęs atlikti reikšmingus uždavi
nius, kaip, pvz., sutvarkyti reikalą su Olan
dijos ir Belgijos dvasiškąja, kuri prieš tre
jetą metų buvo iškėlusi klausimą panai
kinti celibatą.

O jeigu ateityje Vatikanas norėsiąs stip
rinti ryšius su komunistiniais kraštais, tai 
Austrijos kard. Franziskus Koenig pirmau
tų šioje srityje. Sovietinio bloko kraštuose 
jis esąs ypač gerai vertinamas. Jis mokąs 
kalbų. Jis buvęs nacių priešas. Popiežius 
kelis kartus buvo nusiuntęs jį į Vengriją 
tartis, kad būtų išleistas kard. Mdndszen- 
tys.

Pagal Vatikano standartus, dar jaunas, 
tik 49 m. amžiaus, yra sekretoriate dirbąs

SEPTYNIOS dienos
Prieš jehovininkus

Neseniai Vilniaus „Tiesa“ buvo plačiu 
straipsniu užsipuolusi jehovininkų sektą, 
pavyzdžiais nurodinėdama jos narių nusi
kalstamuosius darbus.

Dabar slovakų „Pravda“ užsipuolė sa
vuosius jehovininkus, kurie skleidžiu anar
chiją. platiną antivalstybinius atsišauki
mus, skatinančius eiti prieš įstatymus. Jie 
esą imperializmo klapčiukai.

Brežnevas Kazachstane
Brežnevas lankėsi šiaurės Kazachstane, 

kaip spėjama, pasitikrinti, ar ten viskas 
daroma kiek reikiant derliui nuimti.

Pirmieji sumokėjo išpirkas
Pirmosios šešios sovietinių žydų šeimos 

Rygoje ir Vilniuje sumokėjusios išpirkų 
mokestį už savo įsigytąjį mokslą (tarp 
6.000 ir 7.000 svarų) ir laukiamos atvyks
tant į Izraelį.

Viena šeima norėjo sumokėti Maskvoje 
rubliais, bet jai pasakyta, kad priimama tik 
doleriais, ir pasiūlyta kreiptis į gimines už
sienyje, kad piarūpintų dolerių.

Protestas dėl šnipų
Hongkonge buvo suimti du sovietiniame 

prekybiniame laivyne dirbantieji rusai, 
verbavusieji šnipus ir rinkusieji žinias.

Britanija dėl to pareiškė Sov. Sąjungai 
protestą.

Azijatai pradedami gabenti
Britanija suorganizavo lėktuvų tarnybą, 

ir nuo rugsėjo 1 d. pradėti gabenti azijatai 
iš Ugandos.

Dalį jų pažadėjo priimti Kanada.

Olimpiada Maskvoje
Sov. Sąjunga buvo labai nepatenkinta, 

kad 1972 m. olimpiadą nubalsuota ruošti 
Muenchene. Ji varžėsi dėl 1976 m., bet ta 
bus Kanados Montrealyje. Dabar pradėjo 
ėjimus, kad bent 1980 m. olimpiada būtų 
Maskvoje.

Ligi šiol komunistiniuose kraštuose dar 
nebuvo nė vienos olimpiados, ir jeigu Sov. 
Sąjungai pasisektų sprendėjus palenkti į 
savo pusę, tai ji. kaip sakoma, jaustųsi pir
moji 'komunistinių kraštų pasaulyje.

Arabai įspėjami
Sov. Sąjungos krašto apsaugos ministe

rijos laikraštis „Raudonoji žvaigždė“ įspė
ja arabus ryšium su sovietinių patarėju iš- 
kraustymu iš Egipto.

Tai esąs naujas imperialistų suokalbis 
— „imperialistų ir sionistų strategai savo 
pagrindiniam smūgiui pasirinko taikiniu 
sovietų-arabų draugystę ir bendradarbia
vimą“.

Prieš mokesčius
Žydų vadai užsieniuose galvoja, kad nė

ra ko mokėti tuos didžiuosius mokesčius, 
kurių Kremlius reikalauja iš norinčių emi
gruoti žydų akademikų ir profesionalų.

Sovietinis žurnalistas Viktoras Perelma- 
nas, be kita ko, pašalintas iš „Literatūrna- 
ja gazeta“ redakcijos, palaiko mintį, kad 
nėra ko pasiduoti šantažui. Jo apskaičiavi
mu, Sov. Sąjunga surinktų bent 100 mil. 
svarų, jei išvažiuojantieji mokėtų, kaip rei
kalaujama.

Amerikos pilietis vysk. Paulius Marcinkus, 
tvarkąs religinio darbo institutą —admi
nistruojąs investuotuosius milijonus. Jo 
žvaigždė kylanti. Neseniai šis emigrantų 
iš Lietuvos sūnus ėjo popiežiaus Pauliaus 
įsauy/binio p./.ieigas viešose iškilmėse ir 
dėl to artimų bendradarbių buvęs pramin
tas maloniniu „gorilos“ vardu. Jis esąs stip
riai sudėtas, bet švelnus.

Jis, tiesa, tik vyskupas, ne kardinolas, 
bet jo pavardė dažnai esanti minima kaip 
kandidato į būsimuosius popiežius. Jeigu 
kardinolai norėtų popiežium amerikiečio, 
vysk. Marcinkus būtų kandidatas.

SUNKINA GAMTINĖS IŠDAIGOS
Rugpiūčio 15 d. „Tiesoje“ išspausdintame 

pranešime iš Kėdainių rajono rašoma:
„Gamtos išdaigos šiemet neaplenkia ir 

kėdainiečių. Lietuvos vidurio lygumomis 
neretai praūžia audros. Pasitaiko, jog ta
me pačiame ūkyje, vieną pakraštį paliku
sios sausą, kitą jos skaudžiai nuplaka, nu
čaižo ledų ir liūčių botagais.

„Neseniai smarkokai nukentėjo „Ąžuo
lo“, „Balandžio“, „Į šviesų kelią“ kolūkiai. 
Dieną naktį vanduo kliokė tarytum iš ki
biro, užtvindė griovius, apsėmė lankas, ap
gadino melioracinius įrenginius. Kaip įva
žiuoti į javų plotus? Mechanizatoriai kom
bainams nuėmė priekinius ratus ir pakei
tė juos vikšrais“.

Tanaka ruošiasi į Kiniją
Japonijos min. pirm. Tanaka ruošiasi vi

zituoti Kiniją su viltimi užmegzti diploma
tinius santykius.

Tačiau noras užmegzti tokius santykius 
gali pareikalauti iš Japonijos revizuoti su
tartis su JAV ir laikyseną Formozos at
žvilgiu.

Pripažins Rytų Vokietiją
Suomija pasiryžusi užmegzti diplomati

nius santykius su Rytų Vokietija, nepai
sydama Vakarų valstybių nepasitenkini
mo.

Kad nebūtų pakenkta Vakarų Vokietijai, 
visa tai bus atlikta po jos rinkimų j parla
mentą.

Karinis biudžetas
Sekančiais metais Japonija kariuomenės 

reikalams išleis 1.222 mil. svarų, 22 pro
centais daugiau negu praeitais metais.

Du pasitraukė
Du Vakarų Vokietijos parlamentiniai 

sekretoriai pasitraukė, nes pagal sutartis 
dirbo kaip patarėjai žurnalui Quick.

Žurnalas išsispausdino slaptą raštą, ku
rį kancleriui parašė atsistatydindamas eko
nomikos ir finansų ministeris.

Indija pasitrauks
Indija pagaliau nutarė atitraukti savo 

kariuomenę iš Pakistano teritorijos, kuri 
buvo užimta karo metu.

Kanados kviečiai Kinijai
Danijos bendrovė sutarė su Kanada, kad 

1,5 mil. tonų jos kviečių bus pristatyta Ki
nijai per paskutiniuosius keturis šių metų 
mėnesius.

Iki paskutinio šilingo
Pirmieji iš Ugandos išvaromieji azijatai 

jau atskrido į Britaniją.
Ugandos muitininkai atėmė iš jų visus 

pinigus iki paskutinio šilingo.

Arba pripažink, arba...
Indijos užsienio reikalų ministeris Sin- 

gas parlamente pareiškė, ka(d nelaisvėje 
laikomieji 70.000 kaįrių ir 20.000 civilių 
nebus paleisti grįžti namo į Pakistaną, kol 
Pakistanas nepripažins nepriklausomos 
Bangladešos (buvusio Rytų Pakistano).
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LILIJA ŠUKYTE MUENCHENE
Vokietijos „Welt am Sonntag“ rugpjūčio 

20 d. numeryje paskyrė ketvirtį savo dide
lio puslapio dabar Muenchene dainuojan
čiai solistei talijai Šukytei (pagal vokišką 
kalbos stilių ji rašoma: Lilian Sukis) ry
šium su jos laimėjimu naujoje operoje. Iš
spausdinta ir dainininkės fotografija.

Apie ją rašo Egon F. Freiheit. Straips
nis pavadintas tokiomis skambiomis ant
raštėmis: „Dainininkė, kuri dainuoja sun
kiausią savo vaidmenį. Prieš pasisekimą — 
ašaros ir mankštinimasis“.

Straipsnyje rašoma:
„Ji sustojo scenoje, žemai nusilenkė ir 

šypsojosi ovacijų kvaitulyje, laiminga, 
triumfuojanti* Sopranas Lilija Šukytė įvei
kė savo vaidmenį korėjiečio Isang Yuns 
pasaulinio garso operoje „Sim Tjong“, ku
ria buvo pradėta olimpiados kultūrinė pro
grama.

„Lilija šukytė taip pat įveikė tokį vaid
menį, apie kurį pakilios nuotaikos apimta 
Muencheno Nacionalinio teatro publika ne
turi jokio supratimo: vaidmenį, kuris buvo 
suvaidintas už kultūrinės olimpiados kuli
sų ir maža ką bendra teturi su sporto olim
piada. Darbo ir kieto varginančio man'kš- 
-tinimosi ir baimės bei abejonių, su kuriais 
susidūrė muziką įsimylėjusi menininkė, 
ruošdama pagrindinį operos vaidmenį.

„Mane ėmė baimė“, prisipažino Lilija 
Šukytė „Welt am Sonntag“ bendradarbiui. 
„Aš bijojau, nes ši opera buvo man nepa
žįstama. Kai aš, pavyzdžiui, mokiausi Ri
chardo Strausso Capriccio, tai aš galėjau 
pasigroti plokšteles. Aš girdėjau, kaip kiti 
dainuoja. O čia? Čia aš neturėjau jokio 
pavyzdžio. Dėl to aš vis ir galvojau: kaip 
aš pataikysiu tikru balsu dainuoti? Pa
laipsniui tai ėjo, po mėnesių netikrumo ir 
varžymosi.

„Paskutinėse repeticijose aš buvau visiš
kai jau susimaišiusi. Atsisėdau savo persi
rengiamajame ir apsiverkiau. Buvo bloga. 
Mane ištiko isterijos priepuolis.

„Aš (buvau prakeiktai gerose rankose: 
valstybinio intendanto dr. Guentherio Ren- 
nerto, kuris inscenizavo operą, ir profeso
riaus Sawallischo, kuris vadovavo muziki
nei daliai. Ko dar geresnio būtų galima no
rėti?

„Bet kol nešiojausi tą baimę, kad aš tei
singai nesuvaidinsiu ir nesudainuosiu savo 
vaidmens, tol maža ką tepasivariau į prie
kį su savo darbu. Taip buvau perimta, kad 
net padariau kvailų muzikinių klaidų: pra
žiopsodavau ištisus intarpus ir neteisingai 
nuklausydavau. Žiauru buvo. Niekas man 
nepriekaištavo, bet aš žinojau, kad nege
rai.

„Prieš pat .premjerą jau nebepajėgiau 
valdytis. Pasidariau (beveik kaip beprotė: 
girdėjau operos skambėjimą ausyse, bet 
man buvo reikalinga ramybė. Reikėjo išsi
miegoti, bet aš negalėjau!

„Po premjeros (buvau laiminga. Toks 
jausmas ir džiaugsmas, kurių negaliu nu
sakyti, nes jiems nėra pavyzdžio“.
' „Suprantama, kad sporto olimpiadoje 

būna nepriteklių ir reikalinga jai kieto pa

APYLINKĖS
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS ISTORINĖ APŽVALGA
Paskaita XIX Lietuviškųjų Studijų 

savaitėje 1972 m. (liepos 18 d. Stuttgart- 
Hohenheim

Apylinkės I

Kai ruošiau paskaitą XVIII-jai Lietuviš
kųjų Studijų Savaitei apie Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenę, pastebėjau, kad aki
vaizdžiausiai VLB gyvastingumą parodo 
jos (apylinkių veikla, tačiau jos kaip ir ne
liečiau, nes nujaučiau, kad tai būtų kone 
-akiplėšiškumas mėginti visą medžiagą su
talpinti vienoje paskaitoje. Šioji nuojauta 
pasitvirtino šiemet, kai iš VLB valdybos 
raštinės paėmiau 9 didžiules Leitz‘o bylas, 
kurių kartu net apglėbti nepajėgiau. Dar 
beviltiškiau -apsireiškė visas reikalas, kai 
tas bylas ėmiau Sklaidyti. Deja, jose įsegto
ji medžiaga nėra pilna, kartais net susidaro 
įspūdis, kad ji labai atsitiktinė, kad VLB 
valdybos veikloje būta laikotarpių, kai raš
tinė nefunkcionavo sistemingai. Pirmoj ei
lėj visą medžiagą suskirsčiau į -dvi dalis — 
apylinkės, veikiančios iki šios dienos, ir 
nustojusios veikti. Iš viso yra medžiagos 
apie 66 apylinkes, iš (kurių lygiai pusė jau 
nebeveiksią.
I. Veikiančios apylinkės:
1. Bad Zwischenahn, 2. Berlynas, 3. Biele
feld, 4. Bocholt, 5. Bonn-Koeln, 6. Bremen, 
7. Burgsteinfurt, 8. Darmstadt, 9. Dillin- 
gen, 1-0. Dortmund, 11. Duesseldorf, 12. 
Geestacht, 13. Hagen, 14. Hamburg, 15. Ha
nau, 16. Hannover, 17. Huettenfeld-Romu- 
va, 18. Kaiserslautern, 19. Krefeld, 20. Le- 
-benstedt-Salzgitter, 21. Luebeck, 22. Mainz, 
23. Memmingen, 24. Miesau, 25. Muenchen, 
26. Neustadt/Holstein, 27. Pinneberg, 28. 
Osnabrueck, 29. Rastatt, 30. Rendsburg, 31. 
Saar, 32. Schwetzingen, 33. Stuttgart.

Rašant jų istoriją, be abejo, nebūtų gali
ma apsiriboti tik ta medžiaga, kuri yra 
VLB valdyboje, bet reikėtų susisiekti tie
siogiai su kiekvienos apylinkės vadovybe, 
ir tik tada būtų įmanoma pateikti pilną ir 

siruošimo. Ne kitaip yra ir su kultūros 
olimpiada. Imkime pavyzdžiu Liliją Šuky
tę:

„Dienomis ir naktimis varčiau ir perskai
čiau viską apie korėjiečių šokius ir rankų 
judesius. Kai mano kolegos važiavo atosto
gų, aš teatre mankštinau savo raumenis. 
Ypač tai reikalinga dėl pradinės scenos, 
kurioje aš stoviu laiptų aikštelėje ir turiu 
grakščiai užkopti laiptais. Būtų tikra ka
tastrofa, jei aš, kai muzika plaukia tokiais 
lėtais tonais, neišsilaikyčiau, kai mano ko
ja siekia kitos pakopos...“

„Lilija Šukytė padarė. Publikai ji buvo 
„Sim Tjong“, toji į angelą panaši korejiš- 
kosios legendos būtybė, kuri vėl bus paro
dyta rugpjūčio 31d.

„Lilijos tėvas, lietuvis kapitonas, mirė 
netrukus po to, kai ji gimė, šešetą metų 
mergaitė su savo motina išgyveno pabėgė
lių stovykloje Uchtėje prie Bremeno. 1950 
m. ji išvažiavo į Kanadą; motina ilgus me
tus išdirbo verpykloje, kad būtų iš ko pra
gyventi. Lilija studijavo vokiečių ir pran
cūzų literatūras, o vakarais mokėsi skam
binti pianinu ir lankė konservatoriją. 1966 
m. ji pagal .sutartį buvo priimta dainuoti į 
New Yorko Metropolitan operą ir pirmiau
sia atsigabeno iš fabriko savo motiną. Tre
jetą metų ji ten, Metropolitan, dainavo 
Verdžio „La Traviatoje“ Violetą Valery, 
Mocarto „Stebuklingojoje fleitoje“ Pami
ną.

„Ta sopranas, kuri moksleivės metais 
buvo išmesta iš vaikų choro, kaip, matyt, 
„neturinti balso“, kuri tikslingai siekė tiks
lo ir dirbo prisilaikydama geležinės discip
linos, kuriai meilė muzikai buvo ligi šiol 
didesnė už meilę vyriškiui, kokį tikslą ji 
turi savo ateičiai?

„Būti gera. Būti gera scenoje. Pačiai pa
jėgti interpretuoti. Mieliau būti pakanka
mai gera šukyte, negu tobula Callas imi
tacija. šitam aš ir dirbu“.

„Ar darbas yra viskas Lilijai Šukytei? 
„Ne“, atsako ji, „bet labai daug“.

„Kas dar tamstai reikšminga šalia dar
bo?“ Mausiu aš.

„Lilija Šukytė susimąsto ir atsako tylė
jimu“.

PAPILDYTA REDAKCIJA
Encyclopedia Lituanioa redakcijos sudė- 

tin dar įsitraukė dr. A. Musteikis ir V. Vai
tiekūnas, sutikusieji parengti po žymią da
lį trečiojo tomo medžiagos.

Trečiąjį tomą norima paruošti iki lap
kričio mėn. Tomas galės būti spausdinamas 
1973 m. pradžioje.

„GRANDINĖLĖS“ NUOTRAUKOS
„L‘ OSSERVATORE ROMANO“

Priekiniame laikraščio puslapyje yra iš
spausdinta „Grandinėlės“ šokėjų nuotrau
ka, o kitame puslapyje trumpas aprašymas, 
kad „L‘ Osservatore Romano“ sveikina 
„Grandinėlę“.

Tai buvo išspausdinta laikraščio anglų 
kalbos laidoje.

nevienapusišką medžiagą. Žinoma, toji me
džiaga jokiu būdu nesutilptų vienoje pa
skaitoje. Šį darbą palikdamas ateičiai, gal 
sekantiems metams, šioje paskaitoje ribo- 
jausi nustojusiomis veikti VLB apylinkė
mis, kiek apie jas galima .sužinoti iš VLB 
valdybos archyvų.
II. Nustojusios veikti VLB apylinkės

VLB valdybos archyvuose surastoji me
džiaga rodo, kad šalia 33 veikiančių VLB 
apylinkių yra taip pat 33 nustojusios veik
ti. Jos yra įvairiose Vokietijos vietose, jų 
veikla (sustabdyta įvairiais laikais ir dėl

KUN. BRONIUS LIUBINAS

įvairių priežasčių. Tikriausia, nėra nė vie
no buvusio apylinkės centro tokioje padė
tyje, kad ten šiandien j-au negyventų lie
tuvių, tačiau visur yra taip, kad nėra nė 
vieno, turinčio pakankamai ryžto organi
zuoti lietuviškąją bendruomenės veiklą.

Visas 33 nustojusias veikti apylinkes per
bėgsiu -alfabetine tvarka.

1. Augsburgo LB apylinkė turi plačią ir 
turiningą (praeitį. Jos šaknys siekia prieš- 
-bendruomeninius laikus, kai Augsburge 
buvo susispietęs didelis būrys lietuvių pa
bėgėlių -pokarės metai. Tada ten klestėjo 
lietuvių kultūrinis, religinis ir visuomeni
nis gyvenimas, ką gražiai liudija iki šios 
dienos išlikęs -gražus lietuviškas kryžius. 
Emigracijos bangai praėjus, Augsburge lie
tuvių būrelis likosi labai mažutis, bet LB 
apylinkė veikė, palyginti, gyvai. VLB val
dybos turimuose archyvuose seniausios da
tos laiškas iš Augsburgo yra rašytas LB 
apylinkės valdybos pirmininko J. Balsio 
1955 m. gruodžio 14 d., (kuris 1956 m. ko
vo 17 d. dėl susilpnėjusios sveikatos iš pir
mininko pareigų pasitraukė. Jo vietoje iš
rinktas J. Čekauskas. Iš dokumentų maty
ti, kad vargo mokykla veikė iki 1957 m. 
vasario 13 d. Uždaryta, nes daugiau nebu
vę mokyklinio amžiaus vaikų. 1956 m. bu
vo solidarizuojama su vengrų sukilimu, ir 
jo aukoms paremti surinkta DM 20. Kultū
rinė veikla reiškėsi Motinos dienos ir Va
sario 16 minėjimais ir Kalėdų eglutės ruo
šimu. Solidarumo mokestis renkamas regu

ARCHYVŲ PASITARNAVIMAS 
MOKSLUI

V. Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ rašo:
„Kalbėti apie įvairius lietuviškus archy

vus pas mus nemadinga, nes daugelis gal
voja, kad archyvai tai tik praeities lieka
nos, o mums reikia rūpintis dabartimi ir 
ateitimi. Į tą reikalą kitaip žiūri okup. Lie
tuvos valdžia, kuri archyvus aukštai ver
tina ir juos globoja. Todėl ne be reikalo ir 
ponai iš Vilniaus savo žvilgsnius godžiai 
kreipia ir į prof. J. Žilevičiaus muzikologi
jos archyvą Čikagoje. Jo turtais nekartą 
yra pasinaudoję ir Lietuvoje gyvenantieji 
muzikai, atvykę svečiuosna į Čikagą* To
kiems svečiams 'archyvo durys visada ati
darytos, ir prof. Žilevičius pasiryžęs pa
tarnauti, kaip kad patarnavo ir patarnauja 
nevienam išeivijos lietuviui, ruošiančiam 
magistro ar daktaro laipsniui studijinius 
darbus iš muzikos srities. Jaunimas, ruo
šiantis mokslinius darbus iš lituanistikos 
ar istorijos, gausiai naudojasi privačiu red. 
Br. Kviklio archyvu, vienu iš turtingiau
sių visoje Čikagoje. Taip pat paskiri moks
lininkai ir studentai neužmiršta Pasaulio 
Lietuvių ir Balzeko archyvų, nes ten yra 
gana daug ypač išeivijos lietuvius liečian
čios medžiagos. Tad vis nauji ir nauji 
moksliniai darbai, parašyti pasinaudojus 
medžiaga, sukrauta lietuvių archyvuose, 
liudija, kokie jie yra reikšmingi šiomis die
nomis, ypač augant naujoms lietuvių moks
lininkų kartoms“.

JUOZO KELIUOČIO SUKAKTIS

„Literatūra ir menas“ visos skilties 
straipsniu paminėjo 70 m. amžiaus sukaktį 
Juozo Keliuočio, buvusio „Naujosios Ro
muvos“ ir kitų periodinių leidinių redak
toriaus, knygų -autoriaus, vertėjo ir Sibi
ro tremtinio.

Pastaruoju metu J. Keliuotis pora atve
jų pasitarnavo režimo propagandai straips
niais, pasmerkiančiais Lietuvos nepriklau
somybės laikus, išaukštinančiais dabartį ir 
pakerdamas priekaištų iš krašto pabėgu
siems lietuviams ir jų veiklai.

ODĖ TAUTOS PATRIARCHUI

(1882. VIII. 24 — 1962. VIII. 24) 
Didingos kultūros paminklas sutvisko. 
Per amžius, kaip saulė, jis mumis 

spinduliuos.
Tai vardas profesoriaus Miko Biržiškos — 
įamžinta laisvė tremtinio keliuos...

Ir (knygą, ir lyrą, ir buitį artojo 
Sujungei vieningon kovon Lietuvos. 
Sutriuškinęs priešus ir garbę Šėtono, 
Esi Alma Mater ir Tėvu Tautos.

Ir šiandien, kai vėl tamsios jėgos prabyla 
Marinti tėvynę naguos kruvinuos, 
Eini ne ilsėtis, o ginti mūs bylą 
Teisingo Praamžiaus aukščiausiuos 

teismuos.

Alfonsas Giedraitis

liariai ir atsiskaitoma su VLB valdyba. Ta
čiau vis mažėjančio -būrelio tarpe pradeda 
bujoti nesusipratimai. Charakteringas yra 
VLB valdybos pirmininko E. Simonaičio 
laiškas J. Šileikiui, rašytas 1957 m. gruo
džio 9 d., įkuriame apgailestaujama, kad 
seniūnijoj (jau ne apylinkėj!) ginčai nesi
baigia. E. Simonaitis pažada net pats at
vykti ar mėginti sutaikyti Augsburgo lie
tuvius, „arba nors korektiškus santykius 
nustatyti“. Tačiau, atrodo, tikros vienybės 
nebuvo atsiekta ir sekančiųjų trejų metų 
bėgyje. 1960 m. kovo 28 d. J. Čekauskas 
praneša VLB valdybai, kad jo šauktasis 
apylinkės narių susirinkimas neįvykęs, ir 
klausia, ką daryti su apylinkės kasa. Ta
me pačiame laiške kalbama apie opoziciją, 
-kuri boikotuojanti susirinkimus ir siūlan
ti apylinkę likviduoti. „Pranešu Tamstų ži
niai, kad Augsburgo apylinkės lietuvių 
šauktas susirinkimas 1960 kovo 26 14.00 
vai. (...) neįvyko ir prisieina seniūniją su- 
lilkviduoti. (...) Gal opozicija imsis iš savo 
tarpo organizuoti naują pirmininką ar se
niūną? (...) Dauguma -apylinkės narių, iš
skyrus „opoziciją“, kuri susirinkimus boi
kotavo, prieš susirinkimą pasisakė, kad 
jie, man atsisakius, nemato ką rinkti nau
ju pirmininku i-r prisijungimo (prie Mem- 
mingeno!) nepageidavo, nors -aš stengiau
si jiems įkalbėti, kad geriau prisijungti, 
negu susilikviduoti. Neigiamai veikia į ben
druomenę toki reiškiniai, kaip Balfo gėry
bių ir katalikiškųjų organizacijų suaukotų 
senų drabužių atidavimas dalinti per K. ir 
jos vyrą, kurie jau seniai „šaiposi“ iš lie
tuviškų reikalų... Gaila, kad mūsų tarpe 
nėra vienybės, tad tarp mūsų randa vietą 
ir visokie parazitai“.

Už metų J. Čekauskas iš Augsburgo iš
sikėlė, ir ten neliko nė vieno, kuris jaustųsi 
atsakingas už LB apylinkę. VLB valdyba 
mėgino ieškoti asmens, kuris sutiktų toliau 
apylinke rūpintis, kreiptasi į eilę asmenų, 
net buvusių VLB tarybos narių, gyvenan
čių Augsburge, tačiau susilaukta tik dau
giau ar mažiau susuktų išsisukinėjimų, kol 
1961 m. birželio mėnesį seniūno pareigas 
perėmė J. Šileikis, o 1962 m. kovo mėnesį 
patys augsburgiečiai savo seniūnu išsirin
ko dr. E. Seiką. 1962 m. Augsburgo LB

Metmenyse
Jaunosios kartos žurnalo Metmenų išėjo 

Nr. 23, kuris pradedamas nujais Henriko 
Nagio eilėraščiais iš naujo rinkinio — „Pri
sijaukinsiu sakalą“. Kito poeto, Antano 
Gustaičio, šįkart spausdinama nemistiška 
-misterija „Kelyje į pažadėtąją žemę“ (šim
taprocentinės -bendruomenės dvasios saty
ra).

A. J. Greimo spausdinamas straipsnis 
„Tomo Venclovos beveik beprasmė poezi
ja“. Tai pastanga išaiškinti tą poeziją.

D. Valiukėniaitė rašė daktaro disertaciją 
apie Šekspyro vertimus. Straipsnyje „Šeks
pyras lietuviškuose vertimuose ir jų pa
naudojimas Šekspyro analizei“ ji ir na
grinėja jo vertimo teigiamybes, klaidas ir 
galimybes. Šekspyras jau nemaža yra vers
tas į lietuvių kalbą, tai straipsnio autorei 
buvo kur pasisukti ir surasti šio ir to.

V. Kavolis straipsnyje „Sistemų darbas 
Pelenės žaisme“ aiškina, kaip reiklia su
prasti esto Pauil-Erik Rumuno šešiaveiksmę 
pjesę „Pelenės žaidimas“. To veikalo 
spausdinamas pirmasis veiksmas.

Svetimai literatūrai aiškintis skirtas ir
R. Šliažo straipsnis „Guenter Grass“. Vo
kiečių rašytojas Grass yra bene pats gar
siausias to krašto rašytojas, iškilęs poka
rio metais. Pasirodo, apie jo kūrinius jau 
yra -susidariusi nemaža literatūra, ir R. 
Šiiažas, remdamasis ta literatūra, nušvie
čia mūsų Skaitytojui, kad Grasso romanai 
nėra vien tik pasiskaitymas, kad juose 
apstu visokiausių alegorijų. Ar pats Gras- 
sas pasirūpino, kad iš jo raštų sunktųsi ale
gorijos, ar literatūros mokslininkams buvo 
malonu tų alegorijų surasti, tai jau būtų 
kitas dalykas.

B. V. Mačiuika baigia spausdinti didesnę 
savo studiją „Socialinės problemos sovie
tinėje Lietuvoje“. Studija paremta gausia 
Lietuvos spaudos medžiaga.

Apie K. Ostrausko pjesių rinkinį „Kvar
tetas“ rašo V. A. Jonynas. Su L. Sabaliūno 
veikalu „Lithuania in Crisis“ supažindina 
V. Trumpa. Apie V. Kavolio šiandienybės 
analizę rašo M. J. Dranga. Apie avangar
dizmą Lietuvos scenoje rašo A. Landsber
gis. Su -pedagoginių ir psichologinių moks
lų padėtim Lietuvoje supažindina G. Pro- 
cuta. O Kęstas Reikalas pateikia 1971 m. 
svetur išėjusių literatūrinių knygų apžval
gų.

K. Abr.

„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSAS

Šiemetinę „Dirvos“ novelės konkurso ko
misiją sudaro A. Laikūnas, B. Auginąs ir 
J. Daugėla.

Konkurso premija yra 500 dol. Ją skiria
S. Kašelionis.

BOSTONO SUBATVAKARIAI

Trylika metų sukako Bostono subatvaka- 
riams, kuriems ilgus metus vadovavo poe
tas Stasys Santvaras (prieš porą metų va
dovavimą perėmė inž. R. Veitas).

Paskutinė sezono paskaita klube buvo 
prof. dr. J. Jakšto apie lietuvių-gudų san
tykius.

seniūnijai priklausė 28 nariai. Tačiau 1967 
m. balandžio 24 d. -atėjo iš Augsburgo nu
siskundimo raštas, kad ten per 6-rius me
tus nebuvę sušaukta nė vieno apylinkės su
sirinkimo dr neparodyta jokių lietuviškos 
veiklos žymių. VLB valdyba prašoma da
lyką ištirti ir skirti naują seniūną. Dr. E. 
Seika į laiškus nieko neatsakinėjo, kiti 
VLB valdybos kviečiamieji lietuviai jokios 
iniciatyvos nesiėmė. Tokia padėtis yra iki 
šios dienos. Apylinkė niekuomet nebuvo 
oficialiai likviduota, Augsburge lietuvių 
būrelis tebegyvena, bet susiorganizuoti į 
apylinkę nepajėgia. Keletas Augsburgo lie
tuvių įprikla-uso Lietuvių -bendruomenei 
tiesiai -per VLB valdybą. Iš Augsburgo iki 
šios dienos yra mokinių Vasario 16 gimna
zijoje, vienintelė šių metų abiturientė yra 
augsburgietė.

2. Bambergo LB -apylinkės istorija trum
putė, nors anksčiau ten būta ir nemažos 
lietuvių stovyklos, o taip pat iki 1951 m. 
ten -buvo 4204 LS lietuvių kuopa, save va
dinusi Vytauto Didžiojo kuopos vardu. 1956 
metais Bambergo LB apylinkės pirminin
kas J. Beniulis skundžiasi sunkumais, ku
rie išplaukia iš narių išsisklaidymo. Ypač 
išryškėja, kad labai -sunku surinkti narių 
solidarumo įnašus, nes tuos narius pasiekti 
kainuoja daugiau, negu iš jų gaunama. 
1960 m. liepos 28 d. J. Beniulis rašo: „Bam
bergo -apylinkės lietuvių -su vaikais priskai- 
toma -apie 110. Apylinkėje nei valdybos, 
nei seniūno rinkti jau nėra (?) (iš ko). Aš 
apie 10 metų buvau -perrenkamas pirmi
ninku ar seniūnu, -bet dėl mano silpnos 
sveikatos nebegaliu leistis renkamas. Ban
džiau kelis kartus sušauktame susirinkime 
pravesti rinkimus išrinkimui pirmininko 
ar seniūno, bet nepavyko. Niekas neapsi
ėmė ir nebuvo tinkamo kandidato. Susirin
kimo vienbalsiai prašomas, sutikau atlikti 
kokios bus pareigas bendruomenei, bet ne- 
daviauis nei seniūnu, nei pirmininku renka
mas“. Tai ir paskutinis laiškas iš Bamber
go. Vėliau VLB valdyba mėgino apylinkę 
atgaivinti, kreipėsi į eilę asmenų, bet pa
sėkų nesusilaukta jokių.

(Bus daugiau)

DR. K. A. TRIMAKAS

Kun. Kęstutis A. Trimakas Chieagos Lo- 
yolos universitete apgynė disertaciją apie 
savisąvoką ir socialinės įtakos funkciją ir 
gavo daktaro laipsnį.

MIRĖ BALYS DVARIONAS

Rugpiūčio 23 d. mirė kompozitorius, di
rigentas ir pianistas prof. Balys Dvario
nas, gimęs 1904 m. birželio 19 d.

SPORTINIAI PASIEKIMAI

Lengvosios atletikos varžybų Maskvoje 
metu bokso čempionu tapo Vytautas Bin
gelis, moterų vienvietėje Genovaitė Šidagy- 
tė-Ramoškienė užėmė pirmą vietą. R. Plun
gė nustūmė rutulį 20 m 24 cm (naujas Lie
tuvos rekordas), o N. Sabaitė 400 metrų 
nubėgo per 54,6 sek. (naujas Lietuvos re
kordas). Kauno gydytojas Vytautas Tik- 
nius 200 m nugara nuplaukė per 2 min. 14 
sek., gavo trečią vietą.

200 m kompleksiniame plaukime Birutė 
Už-kuraitytė -atplaukė antra per 2 min. 29,6 
sėk.

Lengvosios atletikos pirmenybėse Vilniu
je kaunietė M. Treinytė 100 m nubėgo per 
11.6 sek., 200 m per 24,5 sek. ir į tolį nu
šoko 6,10 m. Kaunietis R. Aukštuolis 100 
m nubėgo per 10,3 sėk. Klaipėdietė Puti- 
nienė ietį numetė 55 m 16 cm. Kaunietė J. 
Maskoliūnaitė šuoliu į aukštį pasiekė 1,68 
m.

VADOVAUS ALĖ RŪTA

Nuo 1955 m. vidurio redagavęs „Lietu
vių Dienų“ žurnalą, poetas Bernardas Braz
džionis -iš tų pareigų pasitraukė — išėjo į 
pensiją.

„Darbininkas“ rašo, kad žurnalo redaga
vimui dabar vadovaus rašytoja Alė Rūta.

SYDNEJUS „MŪSŲ PASTOGĖJE“

Australijos „Mūsų Pastogės“ rugpiūčio 
21 d. numeris paskirtas Sydnejau-s lietu
vių (kolonijai ir jos darbams.

Numerį redagavo buvęs „Mūsų Pastogės“ 
redaktorius Vincas Kazokas.

VAISTAI IR NUODAI

Ne kiekvienas augalas ar gyvūnas tinka 
maistui. Žmogaus organizmui jie gali būti 
nuodai. Ne kiekvienas ir žodis yra geras 
ir sveikas maistas mūsų protui.

Renkamės valgį, turime rinktis ir žodį. 
Pasirinkimas nėra lengvas. Lengviau pasi
rinkti valgį kūnui, nes daug padeda liežu
vis. Bet ir tas gali suklysti. Skonis paten
kina liežuvį, bet gali pakenkti Skilviui. Su 
žodžiu dar sunkiau. Žmogaus dėmesį la
biau traukia sensacijos, jausmus dirginan
čios mintys. Kartais tikrai sunku atsikirti, 
kur pelai ir kur grūdai.

Šitame pokariniame laikotarpyje visikas 
yra dirbtina, nenatūralu. Tiesiog neįmano
ma rasti natūralių produktų valgiui paga
minti. Net daržovės, tokios būtinos mūsų 
organizmo sveikatingumui, auga persunk
tos ne natūralių sulčių, bet chemikalų, ku
rie purkščiami ant žemės ir ant jų pačių. 
Nenuostabu, kad kas ketvirtas mirusis yra 
miręs pakirstas vėžio ligos. Mūsų organiz
mas nebepajėgia sudoroti visų chemikalų, 
kurie patenka į jo organizmą.

Jei dabar grįšime prie dvasinio maisto, 
tai yra, žodžio, jis dar daugiau persunktas 
visokiais nuodais. Tie nuodingi žodžiai yra 
pasaldinti įvairiais spalvotais dažais: moks
lo. laisvės, lygybės, gerovės ir panašiai. 
Nei tėvai, nei mokytojai, nei psichologai 
nesusigaudo, kas čia darosi, kad laikai taip 
pasikeitė. Ir ne geron, -bet blogon pusėn. 
Kai kas nusiplauna ranlkas ir sako: „To
kie laikai! Nieko nepadarysi!“

Bet kas tuos naujus laikus kuria? Niekas 
neatskrenda iš kitų planetų ir nepasėja 
pikta į šią planetą. Tas pats šios planetos 
žmogus sėja gera ar pikta ir pi auna grū
dus arba piktžoles.

Ir visa tai daro žodis. Žodis, pasakytas 
ar atspausdintas.

Mūsų gyvenimas yra neilgas. Neturime 
pakankamai laiko nei visų valgių paragau
ti, nei visų kalbų išklausyti, nei visų kny
gų perskaityti. Vienu ir kitu atveju reikia 
rinktis, kas sveikiausia ir geriausia. Jei 
patys nepajėgiame, pasiklauskime ifcitų, ku
rie jau turi patyrimo ir išminties.

Vieną knygą visuomet drąsiai ir be bai
mės galime imti į rankas ir skaityti, tai 
šv. Raštas. Iš jo jau sėmėsi sveikatos ir 
išminties milijonų milijonai. Jos ir mums 
reikia.

(b. d.)

Nė vienas iš mūsų nėra nei savo gyvy
bės, nei savo mirties viešpats. Būdami gy
vi, gyvename Viešpačiui, o mirdami mirš
tame Viešpačiui. Taigi ar gyvename, ar 
mirštame, — mes esame Viešpaties.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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KELIAS I OLIMPĄ SKILTIS BE VARDO
JUOZAS KLIMAS

(iš „Švyturio“)

1931 m. Švietimo ministerijoje buvo 
įsteigta kūno kultūros referentūra, o po 
metų ji išplečiama į Kūno kultūros rū
mus. Į Berlyno kūno kultūros akademiją 
studijoms išvyksta lengvaatletis S. Šačkus. 
1934 m. Pabaltijo studentų olimpiadoje 
mūsų lengvaatlečiai iškyla į trečiąją vietą. 
Jie nugali latvius. Lengvaatlečiai Jonas 
Vabalas baigia trenerių kursus Belgijoje, o 
Aleksas Šimanas — Suomijoje. 1935 metų 
pasaulio studentų olimpiadoje Budapešte 
Alfonsas Vietrinas 5000 m bėgime užima 
ketvirtą vietą. Trys lengvaatlečiai (V. Ba- 
kūnas, V. Komaras, S. šačkus) dalyvavo 
1937 m. pirmosiose Europos lengvosios at
letikos pirmenybėse Turine, Italijoje. Gru
pė jų tais metais rungtyniavo ir Jungtinė
se Amerikos Valstijose. Lietuvių iniciaty
va pradėtos tarpvalstybinės lengvaatlečių 
rungtynės su Latvija (1936 m. Rygoje), su 
Estija (1937 m. Taline), su Lenkija (1939 
m. Varšuvoje). Pirmosios Lietuvos — Lat
vijos moterų rinktinių rungtynės įvyko 
1939 m. Rygoje.

Laimėjus Tarybų valdžiai Lietuvoje, 
mūsų respublikai įsijungus į Tarybų Są
jungos tautų šeimą, kūno kultūra ir spor
tas įgijo niaują platų užmojį, tapo valsty
bės remiama ir vystoma jaunimo auklėji
mo šaka. 1940 m. rugsėjo mėn. Kaune įvy
ko pirmasis Pabaltijo lengvosios atletikos 
turnyras. Varžybose dalyvavo ir moterys. 
Laimėjo estai. Lietuviai — treti. Iš mūsiš
kių pirmas vietas laimėjo A. Jočys (110 m 
b/b — 15,1 sek.) ir A. Vietrinas (10.000 m
— 32:50,3). Tais pačiais metais Maskvoje 
jau dalyvavo ir Pabaltijo lengvaatlečiai. 
Mūsiškis A. šimanas, bėgdamas su A. Pu- 
gačevskiu, pasiekė naują respublikos re
kordą (1500 m — 4:02,6).

1941 m. birželio 1 d. Kaune įvyko pirmo
sios (vėl pirmosios!) Kauno — Minsko 
lengvaatlečių varžybos — „lauko bėgi
mas“. Laimėjo minskiečiai (20:16). Pirmas
— A. Vietrinas, penktas — A. Šimanas, 
šeštas — J. Kalpokas. Po savaitės Kaune 
svečiavosi Maskvos ir Rygos lengvaatle
čiai. Tarybų Sąjungos rekordininkas A. 
Pugačevskas 800 m nubėgo per 1:56,2, A. 
šimanas — 2:00,06. šiose varžybose A. 
Vietrinas ’pasiekė naują Lietuvos rekordą 
(5000 m — 15:17,6). Atbėgęs per rekordinį 
laiką, pirmą vietą laimėjo ir A. Jočys (110 
mb/b — 14,8 sek.). Pastarieji du rekordai 
išsilaikė keliolika metų.

Karas paliko didelę žaizdą mūsų lengva- 
jai atletikai. Vis dėlto pirmosiose po karo 
respublikos lengvosios atletikos pirmenybė
se, kurios įvyko 1945 metais Kaune, daly
vavo per 150 lengvaatlečių. 1946 m. birže
lio 27 — 28 dienomis įvyko ir pirmoji po
kario moksleivių spartakiada, po to — 
Kauno pirmenybės, o rugpjūčio 16 — 18 
dienomis — respublikos pirmenybės. Mies
tų grupėje laimėjo Kaunas, apskričių — 
Biržai. A. Šimanas ir A. Vietrinas, išvar
ginti pokario organizacinių darbų, nepa
siekė ikikarinių savo rezultatų, bet dar lai
mėjo „savo“ pirmąsias vietas.

Šiose pirmenybėse jau kyla 'busimieji re
kordininkai: Severiną Pariokaitė (Švei- 
kauskienė), Albina Briedytė (Lagunavi- 
čienė), Valentinas Jakelaitis, Alfonsas Pau
lauskas, Zenonas Šveikauskas. Po šių pir
menybių pirmą kartą mūsų lengvosios at
letikos istorijoje lengvaatlečių rinktinei bu
vo suruošta speciali vienos savaitės treni
ruočių stovykla. Mat, ji rengėsi dalyvauti 
visasąjunginėse pirmenybėse Dnepropet- 
rovske.

Lemiamą reikšmę lengvosios atletikos 
raidai turėjo 1945 m. Kaune įsteigtas Kūno 
kultūros institutas. Buvau instituto steigė
jų tarpe ir vėl 'artimai susidūriau su leng
vaatlečiais — teko organizuoti instituto 
sporto klubą ir kurį laiką jam vadovauti. 
Respublikinis sporto komitetas buvo tuose 
pačiuose instituto rūmuose, o instituto 
sporto klubas faktiškai ir buvo komiteto 
sporto skyrius, organizavęs komandas visa
sąjunginėms pirmenybėms. Savanoriškos 
sporto draugijos tada dar buvo nepajėgios. 
Instituto sporto klube teko burti išlikusius 
po karo audrų sportininkus. Čia juos gau
siai papildė veržlus mūsų kaimo jaunimas, 
suvažiavęs institutan studijuoti. 1947 metų 
pavasarį instituto lengvosios atletikos ka
tedros vedėjo A. Vietrino iniciatyva buvo 
surengtos pirmosios lengvosios atletikos 
žiemos pirmenybės. Jos vyko šaltoje sporto 
salėje, o mėtoma buvo lauke (išskyrus ru
tulį). Nors tai buvo KKI vidaus varžybas 
ir nugalėtojai buvo apdovanoti tik sporto 
klubo diplomais, bet jų rezultatai buvo pa
skelbti respublikos uždarų patalpų pirmai
siais rekordais. Po to pirmenybės tapo res
publikinėmis, vyksta ir ligi šiol. Lengvoji 
atletika nuo to laiko jau ne vien vasaros 
sporto šaka.

•Po keturiolikos metų toj pačioj salėj pra
dėtos ir tarptautinės „Kauno taurės“ var
žybos. Jose varžėsi olimpiniai nugalėtojai 
ir pasaulio rekordininkai: V. Brumelis, P. 
Bolotnikovas, J. Kazė, taip pat ir lietuviai: 
K. Šapk'a, P. Šimonėlis, R. Plungė ir kiti.

Didelę įtaką mūsų lengvaatlečių rezulta
tams augti padarė jų startai visasąjungi
nėse varžybose. Žymus įvykis lengvosios 
atletikos raidoje — 1949 m. pirmoji kaimo 
jaunimo spartakiada. Joje šilutiškis V. 
Mockus 5 km ėjimo varžybose pasiekė pir

mą respublikos rekordą (27:57,3). Pirmieji 
Tarybų Sąjungos čempionai iš Lietuvos bu
vo kaimo sportininkai. 1951 m. spalio 10 d. 
pilviškietė Justina Kirvelaitytė laimi pir
mą vietą visasąjunginėse kaimo jaunimo 
pirmenybėse Odesoje. Ji numeta granatą 
48,72 m (sporto meistro norma buvo 50 
m), o dar po dvejų metų tokiose varžybose 
„gimsta“ ir antrasis visasąjunginis čempio
nas A. Antanavičius (į aukštį — 1,75 m).

Pirmuoju sporto meistru respublikoje 
tapo lengvaatletis A. Šimanas (pripažinta 
1942 m. gruodžio 27 d.), karo metu Mas
kvoje dalyvavęs varžybose ir laimėjęs prieš 
Tarybų Sąjungos rekordininkus A. Puga- 
čevskį ir brolius Znamenskius. 1946 m. vi
sasąjunginiame profsąjungų 'krose A. Viet
rinas buvo ketvirtas; 1947 m. jis buvo jau 
antras, „Žalgirio“ rinktinė — ketvirta. Kai 
A. Vietrinas 1949 m. Kijeve vykusiose vi
sasąjunginėse maratono pirmenybėse lai
mėjo ketvirtą vietą, jam buvo suteiktas 
sporto meistro vardas. Tai buvo antrasis 
sporto meistras respublikoje.

Auga treniruočių intensyvumas, ilgėja 
lengvaatlečių sezonas. Į stadionus išeina 
ketvirtojo lengvosios atletikos dešimtmečio 
karta: K. Keturakytė, A. Lapikaitė, D. Ne- 
paitė, R. Petrikaitė, I. Veikalaitė, B. Zala- 
gaitytė, E. Žiurytė, A. Andriuška, G. Ast
rauskas, J. Janickas, V. Kazlauskas, G. 
Tarvydas ir daugelis kitų talentingų atle
tų. Jie „pataiso“ beveik visus prieškarinius 
rekordus. Plačiai į visasąjunginius ir netgi 
tarptautinius takus vėliau įsiveržia jų įpė
diniai. Ateina biržiečio Jono Pipynės lai
kai, po jo — ir kitos bangos. J. Pipynė lai
mi ne tik visasąjunginėse pirmenybėse, Ta
rybų Sąjungos Tautų spartakiadoje, bet ir 
ne vienose tarptautinėse varžybose, tame 
tarpe — ir prieš pasaulio rekordininką če
ką S. Jungvirtą. Tarybinės delegacijos su
dėtyje jis dalyvavo ir 1956 m. Melburno 
olimpiadoje. J. Pipynės amžininkai Anta
nas Mikėnas 1956 m. Melburno olimpiado
je laimi sidabro medalį, Birutė Zalagaity- 
tė-Kalėdienė pasiekia pasaulio ieties meti
mo rekordą (1958 m. — 57,49 m) ir 1960 
m. Romoje laimi olimpinį bronzos medalį, 
o Adolfas Aleksiejūnas 1964 m. Tokijo 
olimpiadoje 3000 m bėgime su kliūtimis pa
siekia net olimpinį rekordą! Po F. Karob- 
lienės, A. Baltušniko, V. Jaro, K. Orento ir 
kitų dabar tarptautinio lygio takuose ma
tome gausią naują bangą: V. Augustinavi- 
čiūtę, N. Kvietkauskaitę, N. Sabaitę, B. 
Buroką, J. D'abrilą, R. Bitę, A. Čiurinską, 
A. Kenešį, R. Plungę, K. šapką, P. Šimo- 
nėlį ir kitus. Kūno kultūros institute vei
kia lengvosios atletikos katedra, Vilniaus 
pedagoginiame institute taip pat rengiami 
fizinio auklėjimo specialistai.

1964 metai. Kilęs iš žvirgždaičių (Šakių 
rajonas) Kęstutis Orentas bėga lietaus iš
plautu senuoju Kauno stadiono taku leng
vais, žaismingais žingsniais su savo draugu 
Adolfu Alėksiejūnu. „Išbėga“ iš keturioli
kos minučių. Tų metų Znamenskių memo
rialo pagrindinę rungtį (5000 m), kaip ne
seniai R. Bitė, jis buvo laimėjęs (13:45,0) 
ir priartėjęs prie V. Kučo pasaulio rekor
do. O 1971 metų TSRS tautų V spartakia
doje uteniškis Petras šimonėlis šį nuotolį 
nubėgo per 13:34,8, bet mūsų spaudoje be
veik liko nepastebėtas. Man ir pasauliui 
amerikietis J. Toran cė jau neatrodo milži
nas, nors ir permetė rutulį už 17 m ribos. 
Mūsiškis R. Plungė numetė jį už 20 metrų 
ribos, o kronikoje šis metimas tik trumpai 
buvo paminėtas. Kaip savaiminis reiškinys. 
K. Šapka, ne taip seniai peršokęs 217 cm 
aukštį, netgi buvo papeiktas. Mat, buvo 
antras... 1970-aisiais Sočyje Kęstutis, per
šokęs 2 m 23 cm, pasiekė naują Tarybų 
Lietuvos rekordą, o visiškai neseniai „Ro- 
zenaudo“ stadione Augsburge, kur vyko 
lengvosios atletikos mačas — savotiška 
olimpinė repeticija — tarp TSRS ir busi
mosios Olimpiados šeimininkų — VFR 
sportininkų, Kęstutis šapka įveikė kartelę 
2 m 24 cm aukštyje. Vėl naujas Tarybų 
Lietuvos rekordas ir... geriausias sezono 
rezultatas pasaulyje!

Čia tik prabėgomis aptarėme mūsų leng
vosios atletikos penkiasdešimtmečio kelią, 
nelengvą kelią į Olimpą, kurio sekantis 
etapas rugpjūčio 26-ąją prasidės Miunche
ne. Gerų rezultatų šitame kelyje!

FENIMORO KUPERIO GERBĖJAI

„Literatūra ir menas“ rašo:
„...Ontarijo pakrantėse ir prerijose švyt

ruoju tomahaukai, aidi muškietų šūviai, 
plevena vėjyje indėnų vadų galvas puo
šiančios plunksnos... Mes nesame prieš fil
mus, sukurtus pagal F. Kuperio romanus 
apie Odinę Kojinę. Tačiau kai Odinė Ko
jinė kasdien pleškina iš šautuvo beveik 
kiekviename Vilniaus ir Kauno ekrane, iš 
„kuperiškų“ kelnaičių išaugusiam žiūiroi-’ 
vui darosi net nejauku. Tuo tarpu reikš
mingas tarybinio kino meno kūrinys — gru
zinų filmas „Pirosmanis“ — Kaune buvo 
demonstruojamas tik vieną seansą, o da
bar Vilniuje — vos du...“

ČIURLIONIS SIBIRE

Streževojės mieste, Tomsko srityje, lie
pos mėn. buvo suruoštos trys M. K. Čiur
lionio darbų reprodukcijų parodos, viena 
miesto vasaros estradoje, dvi studentų dar
bo ir poilsio stovykloje.

NUO STIPRIŲJŲ Į SILPNESNIUS IR 
SILPNUOSIUS

Vykdydama Sov. Sąjungos ministerių ta
rybos nutarimą dėl priemonių Sustiprinti 
kovai prieš girtavimą ir alkoholizmą, Lie
tuva taip pat sujudo gaminti daugiau vais
vandenių ir alaus.

Vilniaus „Tauro“ alaus darykla pradėjo 
gaminti mineralizuotą vandenį „Selterį“.

MiaiiSto pramonės ministerija per „Eltą“ 
informuoja, kad Klaipėdos „Švyturio“ 
alaus darykla įsitaisė vaisvandenių pilsty
mo liniją, pačią pajėgiausią Lietuvoje: ji 
pilstys per valandą 12 tūkst. butelių. Mi
neralinio vandenis pilstymo cechas Biršto
ne įsitaisys naujas technikines priemones, 
ir tada trigubai padidėsianti gydomųjų 
vandenų „Vytauto“ ir „Druskininkų“ ir 
geriamojo vandens „Birutės“ gamyba. Pas
kutiniaisiais šio penkmečio metais tų gė
rimų esą numatoma pagaminti 50 mil. bu
telių.

Vilniaus Kirtimų rajone aptikta mine
ralinio vandens. Ten būsianti pradėta mi
neralinio vandens cecho statyba.

Bus ir alaus. „Tiesoje“ išspausdintoje 
„Eltos“ žinioje dėl jo rašoma:

„Kur kas daugiau turėsime ir alaus. Iš
augo naujas Klaipėdos „Švyturio“ daryk
los kompleksas. Rekonstruojamas Panevė
žio alaus kombinatas „Kalnapilis“, išaugs 
Kauno „Ragučio“ susivienijimo pirmosios 
alaus įmonės pajėgumai. Ateinančiais me
tais prasidės vienos stambiausių šalyje 
Utenos 'alaus daryklos statyba. Per metus 
pro naujosios įmonės vartus iškeliaus 200 
milijonų butelių alaus ir vaisvandenių. 
Įrengimus uteniškiai gaus iš Čekoslovaki
jos, pagarsėjusios savo alaus pramone“.

Maisto pramonė šio ūkinio penkmečio 
paskutiniaisiais metais numatanti Lietu
voje pagaminti apie 300 imli, litrų visų rū- [ 
šių gaivinančių gėrimų.

DEŠIMTTŪKSTANTOJI „RASA“

Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje 
1968 m. pradėtos gaminti elektroninės kla
višinio skaičiavimo mašinos, pavadintos 
„Rasa“.

Dabar jau esanti sumontuota dešinattūks- 
tantoji tokia „Rasa“.

Skaitytoju taukai
tis žmogus veikiausiai pasižiūrės bent į žo-POKALBIS ESMINIAIS KLAUSIMAIS

Toks Europos Lietuvio Nr. 29/1972 pa
skelbtas pokalbis tarp kun. K.- Senkaus ir 
dr. K. čeginskio. Tema — lietuvių kultūros 
reikšmė, tai svarbi ir rimtai svarstytina.

Pirmu klausimu klausėjas prašo pokal
bininką „daugumai suprantamais žodžiais 
paaiškinti“ kultūros sąvoką.

Paklaustasis nepasišykšti žodžių atsiliep
ti, ir jų gausoje štai kas pasakyta: „Pačia 
bendriausia prasme kultūrą vadinu esmine 
žmogiškojo buvimo sąlyga ir išdava“. Ne
jaugi tai pasakyta „daugumai supranta
mais žodžiais“? O tos daugumos galvoj an-

A. JOVARAS

SUKAKTĮ MININT

Čia gražią dalį amžiaus praleidom. 
Galva jau žila, raukšlės ant veido. 
Lietuvio vardą aukštai išlaikėm, 
Šio krašto žmonės mūs neišvaikė, 
Šeimas sukūrėm, vaikus auginom, 
Įvairius darbus čia išmėginom.

Sukaktį minint, sau viens galvoji: 
Vistiek nuo žemės dar toli rojus. 
Ir mintys lekia brangion tėvynėn, 
Kur tu. užaugai, savo gimtinėn. 
Kur jaunas būdams vėju lekiojai, 
Dainavai, šokai, laukus vagojai.

Mintys į galvą tau neatėjo, 
Kad, audrai kilus, lėksi su vėju. 
Senoj sodyboj prie žalio šilo 
Staiga iš rytų audra pakilo.
Slibinas rudas, slibins raudonas 
Ant tavo žemės laužėsi šonus.

Laukuose liko nebaigtos vagos, 
Nuplautas šienas, bręstantis javas. 
Krauju pasruvo Nemuno upė — 
Tavo vienmečių ten daug suklupo.
Ir šventas Jonas prie seno tilto, 
Tau iškeliaujant, rodos, pravirko.

O tu, palikęs gimtąjį kraštą, 
Nešioji sunkią ilgesio naštą. 
Nors daugel metų šalin nuėjo, 
Iš rytų pučia .vis tas pats vėjas.

Ten svetimieji kraštą apniko, 
Kur tavo šaknys amžiams paliko.
Ten, kaip prie caro buvo mums duota, 
Tiktai maskolio oru kvėpuoti.

Didžiąją dalį amžiaus praleidus, 
Matai tikresnį pasaulio veidą.
Nors žodžiai gražūs, pažadai puikūs, 
Bet laisvės kelias tebėra sunkus.

Daugumas savo kailį daboja, 
Ką pažaboja, ant to ir joja. 
Mielas lietuvi, kur tu bebūtum, 
Saugok, kad vardas mūsų nežūtų.

Dabar olimpiados metas, ir, tur būt, na
tūralu, kad ir tokių nesportiškų sutvėrimų 
kaip aš akys krypsta į Muencheną. Kai 
olimpiadai skiriama pirmaujančios vietos 
laikraščiuose, televizijoje, radijuje, kai net 
valstybių vyriausybės skiria jai ypatingo 
dėmesio (pvz., Afrikos valstybės), kaip čia 
gali išlikti visiškai abejingas eilinis valdo
masis!

Ana, baltai juoda Rodezija taip norėjo 
atsiųsti į olimpiadą savo sportininkus, kad 
net sutiko iki didžiausio kraštutinumo nu
sižeminti. Juodąją Rodeziją valdo baltoji 
mažuma, kuri veda rasistinę politiką. Jai 
buvo pasakyta: gerai, dalyvaukite, bet po 
britų vėliava, kaip kolonija. Sako, niekas 
nesitikėjo, kad Rodezija sutiks priimti to
kias sąlygas. Bet ji sutiko. O tada juodo
sios Afrikos juodosios valstybės viena po 
kitos pradėjo šaukti: o, ne, tik ne Rodezi
ja! Jeigu ji nebus išvaryta, mes atšaukia
me savo sportininkus. Iš pradžių tokį rei
kalavimą iškėlė pora Afrikos valstybių, 
bet, artėjant olimpiados atidarymo dienai, 
tasai riksmas išaugęs į 35 valstybių cho
rą. Komitetas ilgai svarstė ir nutarė Rode
ziją pašalinti.

Kas čia gali garbinti tą Rodeziją! (Ji ir 
pati žino, kad baltiesiems ateis laikas sku
biai krautis lagaminus, jeigu jie suspės, 
kai užeis viesulas). Bet taip pat visi žino, 
kad ir juodoji Afrika moka būti rasistinė. 
Štai tasai seržantas - generolas Aminas, 
Ugandos diktatorius. Kito tokio rasisto rei
kia paieškoti. O kodėl jam turi būti atleis
ta? Arba Sov. Sąjunga. Ji keliama, kaip 
sakoma, ant šokių, o pažiūrėkime, kokio 
teroro joje esama. Visi tie mokesčiai, ku
rie dabar pradeda lydėti žydų išvažiavimą, 
kažkas šlykštu, kaip ir Amino pastangos 
apiplėšti ir išvaryti azijatus ir iš kitur nuo 
teroro atbėgusius afrikiečius. Arba pulki
ninkų Graikija (anądien vienas laikraštis 
ironiškai pasišaipė: iš pulkininkų valdomo 
Olimpo atnešta ugnis uždegama Hitlerio 
nacius pagimdžiusiame Muenchene).

Tiesa, olimpiadų dėsnis yra, be kita ko, 
toks: niekas negali būti diskvalifikuojamas 
dėl religinių, politinių ar rasinių motyvų. 
Vadinas, gali dalyvauti ir seržanto-genero- 
lo Amino, ir generalisimo Franco, ir tokio 
pat generalisimo Brežnevo, ir Rodezijos

dyną.
Lietuvų Kalbos Vadove žodis kultūra 

taip paaiškintas: lavinimas, prusinimas, to
bulinimas. Mažoka. Dabartinės lietuvių kal
bos žodyne žodis kultūra — visa, kas su
kurta žmonių visuomenės ir egzistuoja 
žmonių fizinio ir protinio darbo dėka, skir
tingai nuo gamtos reiškinių...

Dr. Čeginskis, tiesa, savo kultūros sąvo
ką dar taip patikslina: „Neretai kultūra 
apribojama tik kai kuriomis ypatingomis 
gyvenimo sritimis, kaip, pavyzdžiui, moks
las ar menas“.

Tiek apie kultūros sąvoką apskritai.
Toliau pagrįstai lauki, kokį žodį tars 

klausėjas apie lietuvių kultūrą. Jo antras 
klausimas gi toks: „Ar kultūra yra svarbus 
faktorius mūsų lietuviškiem tautiečiam iš
eivijoje ir dėl ko?“

Atsakytojas: „Lietuvis išeivis kaip žmo
gus nesudaro jokios išimties kultūros at
žvilgiu“. Ar tai reikštų, kad jis savos kul
tūros neturi, tik bendrąją? Toliau atsaiky- 
tojas betgi sprendžia: „Kad keliamas klau
simas būtų prasmingesnis, reikėtų daugiau 
patikslinti, kokia ypatinga prasme šiuo at
veju suprantamas kultūros terminas“. Ta
čiau niekas nieko netikslina.

Klausėjas dabar kalba apie simpatijas 
„lietuvybei, lietuviams, Lietuvai“, pagei
dauja darbų ir klausia, ar „nereikėtų la
biau šia praktiška kryptimi persiorientuo
ti?“

Atsakytojas jam sako: „Tiek klausimas, 
tiek jame slypintis atsakymas reikalauja 
patikslinimo“. Tačiau jis pats nieko netiks
lina, tik reikalauja „šviesių minčių, kilnių 
jausmų, protingų žodžių, gerti ir'vaisingų 
darbų“.

Klausėjas su tuo sutinka ir teiraujasi: 
„Kas būtų reali, sveika, nešovinistiška lie
tuvybė?“

Atsakytojas apgailestauja, kad lietuvybė 
„iki šiol netapo mokslinio tyrinėjimo da
lyku ir sąvoka“. Tik toliau jis susigriebia, 
kad lietuvybė esanti „ne tik bendras Euro
pos, bet ir visos žmonijos kultūros... su
dėtinė dalis“.

Klausėjas, tuo patenkintas, toliau vėl 
klausia: „gal lietuviškiems tautiečiams rei
kėtų europietiškiau orientuotis ir mažiau 
nacionalizmu prasikišti?“

Atsakytojas: „Tiek europietinė, tiek ap
lamai tautinio santykiavimo problematika 
laikytina labai svarbiu ir sudėtingu daly
ku, kurį reikėtų atsidėjus pasvarstyti“. Tik 
kada tai bus, nepasakyta.

, Mandagus paklausėjas tariasi „nuošir
džiai dėkingas“ atsakytojui už paaiškini
mus.

Belieka atviras klausimas, ką bus išaiš
kinęs ar paaiškinęs ir pažadinęs skaityto
jui tas į Europos Lietuvio garbę iškeltas 
dviejų intelektualų pokalbis esminiais 
klausimais.

J. Sakalas 

Smitho komandos. O varinėjimas reiškia, 
kaip atvirai sakoma, politikavimą.

***
Prisimenama ir kita olimpiadų bėda — 

išsigimimas. Anas senosios Graikijos olim
piadas uždraudė, tiesa, krašto okupantas 
— Romos imperatorius Teodozijus. Bet ir 
romėnams Graikiją valdant dar vis būda
vo olimpiados, tačiau pradėjo aiškėti, kad 
žaidėjai rodo nebe natūralų sportiškumą, o 
imasi visokiausių priemonių savo pajėgu
mui padidinti: trinasi vynu, visokiomis žo
lėmis ir t. t.

Šių laikų olimpiadose didžiausią vaidme
nį pradėjo vaidinti narkotikai. Patys spor
tininkai prisipažįsta, kad, tur būt, jau ne
bėra tokių žaidėjų, kurie be narkotikų eitų 
varžytis. Narkotikai padeda laimėti, bet 
kai kurie žaidėjai varžybų metu krinta ne
gyvi. Kadangi tų narkotikų naudojami ne
žmoniškai dideli kiekiai, sportininkai ilgai
niui visiškai sugadina savo sveikatą ir, jei
gu nemiršta, išvirsta į invalidus.

Vokiečiai šios olimpiados metu tikrinti 
žaidėjams, ar jie yra ėmę narkotikų, įsi
taisė pusę milijono svarų kainavusius apa
ratus. Narkotikų prisirijusieji bus varomi 
lauk. Bet ir aparatai nepadės kai kurių 
narkotikų atpažinti. Todėl sakoma, kad 
olimpiados galutinai išsigims ir jas teks 
vėl uždrausti.

O kol kas jos yra. Milijonai jaudinasi, 
sekdami varžybas jose. Net ir nesportinin- 
kus juk jaudino, kai žaidėjų ekipos prade
dant olimpiadą praeidamos sveikino Vokie
tijos prezidentą Heinemianą. Erolybė tarp 
tautų nors valandai!

Žinoma, lietuviui tokiu atveju visada 
graudu žiūrėti, kad jo krašto vėliava ne
plevėsuoja ir sportininkai turi žygiuoti su 
Sov. Sąjungos atletais ir būti vadinami ru
sais.

Nobelio premijų komitetas savo metraš
tyje išspausdino literatūros premiją laimė
jusio ruso rašytojo Solženicyno kalbą, ku
rios jam nebuvo progos pasakyti.

Radijo ir kitomis priemonėmis ta kalba, 
aišku, pasieks ir Rusiją. Dėl to spėliojama, 
ką gi dabar dėl Solženicyno kritiškų pasi
sakymų kalbės Sov. Sąjungos vadai. Pri
remtas žurnalistų prie sienos, Kosyginas 
šių metų pradžioje Danijoje atžėrė, kad so
vietinės leidyklos pačios pasirenka, ką leis
ti, o jeigu jos neleidžia Solženicyno, tai 
reiškia, kad nėra pareikalavimo, kad nie
kas nenori jo raštų skaityti.

Ta proga kai kas prisiminė ir Stalino lai
kus ir amžiną 'atilsį Ždanovą, kuriam buvo 
pavesta šokdinti visus menus. Jis buvo už
draudęs spausdinti garsiosios rusų poetės 
Anos Achmatovos kūrinius, o kad draudi
mas svaresnis atrodytų, Ždanovas viešoje 
kalboje aptarė jos poeziją, be kita ko, ir 
tokiu išsireiškimu: prostitutė ir vienuolė, 
kurioje paleistuvystė derinama su maldo
mis.

Beje, kai prancūzų Figaro Litteraire 1961 
m. parašė apie tos poetės skurdų gyveni
mą, netrukus buvo 50.000 egz. tiražu išleis
tas jos eilėraščių rinkinys, ir poetė gavo 3 
kambarių butą, ir jai buvo leista išvažiuoti 
paviešėti į buržuazinius Vakarus. Bet tarp 
ždanoviško teroro metų ir 1961 m. vis dėlto 
praėjo dar ilgokas laikas!

***
Tur būt, visi bus skaitę laikraščiuose, 

kad rusai įtarė garsųjį amerikietį šachma
tininką Fisherį sėdint kėdėje, kuri leidžian
ti kažkokius elektroninius ar cheminius 
spindulius. Tai trukdą Spasskiui laimėti.

Patikrintos kėdės, bet paaiškėjo, kad ta, 
ant kurios sėdi šachmatininkas Spasskis, 
galėtų būti labiau įtariama.

Graži tema nuotykių romanui!
Benadas Vaitiekus

LIN PIAO DRAUGAI
Japonų-kinų draugystės draugijos pir

mininkas ir Japonijos parlamento narys 
Kuroda gavęs iš Kinijos tokios pat draugi
jos pirmininko Liao Čeng-Čih žinių, kad 
lėktuvo nelaimėje žuvusio Kinijos krašto 
apsaugos ministerio ir Mao Cetungo var
žovo marš. Lin Piao draugai buvo pasivo
gę helikopterį, prisikrovę jį svarbių vals
tybinių dokumentų ir brangių dalykų ir 
norėję pabėgti, bet kariniai lėktuvai nuso
dinę. Tai buvę praeitais metais.

Be kita ko, susitikusi ministerį pirminin
ką čou En-lajų. Lin Piao duktė pasmerku
si savo tėvo pasiryžimą nuversti ir nužu
dyti Mao Cetungą.

BLOGOS IR GEROS ŽINIOS
Slough mieste (Britanija) paštininkas 

atnešė moteriškei laišką ir pareikalavo, 
kad ji primokėtų 5 penus, nes laiškas bu
vo aplipdytas senu 3 penų ženklu ir jau 
antspauduotu. Bet kai ji nepaskuibėjo tuoj 
sumokėti, tai paštas apsisprendė atsisakyti 
savo reikalavimo: išsiaiškinta, kad laiškas 
buvo išsiųstas prieš 5 metus ir, matyt, paš
te išbuvo kažkur užkritęs.

O kai moteriškė atidarė tą laišką, pasi
rodo, jame buvo 13 sv. 3 šil. 10 penų są
skaita. Tačiau paaiškėjo, kad dabar jau ne
bėra nė tą sąskaitą išsiuntusios firmos.

ŽEMAITIJOS LIAUDIES MENO ŠVENTĖ
Skuode buvo suruošta dešimtoji Žemai

tijos liaudies meno šventė. Liaudies meno 
parodoje su savo darbais dalyvavo daugiau 
kaip 200 liaudies menininkų ir meistrų iš 
visos Žemaitijos.
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Europos Lioturiu Kronika
ANTROJI PASAULYJE

Muencheno olimpiadoje 800 m bėgime 
Nijolė Sabaitė laimėjo sidabro medalį.

Trijų dienų bėgimuose Nijolė du kartu 
pagerino Lietuvos rekordą (kartu, žino
ma, ir Sov. Sąjungos). Jos senasis rekor
das buvo pasiektas Maskvoje 2.01.1 laiku. 
Pusfinalyje ji pasiekė naują rekordą 2.00.9 
laiku, o sekmadienį, finalo metu, ji atbė
go per 1.58.7, ir tai buvo naujas jos re
kordas, ir ji laimėjo sidabro medalį.

AuEcio medalis teko pasaulio rekordinin
kei vokietaitei H. Falik, kuri, kaip sakė 
BBC komentatorius, paskutinius metrus 
bėgusi apmirusiomis kojomis. Jos laikas: 
1.58.6.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
A. S. — 10 sv., V. Leonas — 4 sv., K. Ba

čiulis ir M. Mikalauskas — po 1 sv;
Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
MIRĖ BRONIUS KURTINAITIS

Rugsėjo 3 d., sekmadienio rytą, staiga 
mirė Bronius Kurtinaitis.

Jis gyveno Slough mieste, buvo DBLS 
Centrinio Skyriaus narys.

ANTRASIS DAINAVIECIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava" ruošia antrą turgelį — Jumble 
Sale — spalio 21 d., šeštadienį, nuo 11 vai. 
iki 5 vai. popiet.

Pirmasis praėjo su pasisekimu, nes bu
vo gausiai sudovanota daiktų ir aukų. Mes 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoniečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir 1.1.

K anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Daina vletėa“

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

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

Pirmadieniiais-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.
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 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 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

WOLVERHAMPTONAS
Į ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ
Rugsėjo 23 d. iš visur Anglijos lietuviai 

trauks Wolverhamptonan į gaivi; sąskrydį 
paminėti lietuvių tautos brangių dienų, 
įvykių ir šventiškai pabendrauti.

Programa bus stipri, įvairi, bet konden
suota. Ją atliks mūsų pajėgos iš Londono,

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.

Herefordo, Stoke-on-Trento, New Castle, 
Derbio, Nottinghamo, Manchesterio ir, ži
noma, iš pačio Wolverhamptono. 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 Erazdžioniu šaukiame „lietuvį 

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

ALKB Taryba

NOTTINQHAMAS
RUGSĖJO AŠTUNTOJOJ

Tautos ir Šiluvinės Marijos šventėje, 
rugsėjo 8 d., Lietuvių Židinyje pamaldos 
bus 8 vai. vakare.

Ypač tą dieną viso pasaulio lietuviai 
jungiasi maldos žygin už Lietuvą.

SEPTINTOJI IR KITOS
Vilniaus Aušros Vartų Židinio stovykla, 

kuri iš eilės jau buvo septintoji, sutraukė 
gražų būrį jaunuolių. Ji turėjo šiemet Ro
mo Kalantos vardą.

Oras pasitaikė karališkas, jaunimas rodė 
gerą valią, vedėjai negailėjo triūso ir iš
laidų, todėl viskas praėjo pakiliai auklė
jančioje nuotaikoje. Religinė, tautinė, so
cialinė ir atgaivinę dalis glaudžiai derinosi. 
Viskas rodė, kad ši stovykla iš visų buvo 
pati sėkmingiausia.

Jaunimo Židinio vadovybė nuoširdžiai 
yra dėkinga visiems, kurie, ir neprašomi, 
atskubėjo į pagalbą.

Stovykla buvo baigta rugp. 20 d. liet, pa
maldomis ir menine dalimi, kurią rūpestin
gai išpildė stovyklautojai, talkinami kito 
jaunimo. Taip stipriau atžymėti Liet. Jau
nimo Mėtai.

Jaunimas skirstėsi nenoromis, teirauda
masis, ar kitais metais galės čia stovyklau
ti.

Stovyklos, be abejonės, yra lietuviškąjį 
jaunimą .suburiančioj i ir auklėjančioj! 
priemonė. Būtų itin verta liet, organizaci
joms ir plačiajai visuomenei šią priemonę 
sumaniai panaudoti visos lietuviškosios 
Anglijos mastu.

SŽ

BRADFORDAS
VISUS KVIEČIAME!

25 metai — ilgas laikotarpis mūsų išei
vių gyvenime, todėl Vyties klubas, DBLS 
Bradford© skyrius ir ‘apylinkės lietuviai 
rengia rugsėjo 23 d., šeštadienį, didžiulį 
VAKARĄ šiai sukakčiai paminėti.

Programos oficialioje dalyje rašytojo 
<kun. J. Kuzmickio žodis ir sveikinimai, o 
meninę dalį atliks Glasgovo choras, vado
vaujamas J. Sarafinaitės.

Šokiams gros tikra vengrų kapela.
Veiks savas baras, ir bus užkandžių.
Maloniai kviečiame ekskursijomis ir pa

vieniui visus prietelius, pažįstamus ir sve
čius atvykti ir šiame vakare lietuviškai 
smagiai pabendrauti.

Adresas: Church House, North Parade, 
Bradfordo centre.

Pradžia: 5.30 vai. v.
Rengėjai

LIET. SODYBA
RUDENS BALIUS

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
boje rengiamas Rudens balius. Jau. pasam
dytas geras orkestras, veiks bufetas, šokiai 
iki 1 vai. ryto. Įėjimas, įskaitant bufetą, 
£1,00. Londono ir Sodybos apylinkių lie
tuviai maloniai prašomi dalyvauti. Norin
tieji nakvoti Sodyboje, prašomi parašyti ar 
paskambinti Sodybos administracijai.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Rugsėjo 24 d., sekmadienį, Sodyboje 

vyksta pistoletų šaiudymo varžybos tarp 
Anglijos ir JAV.

Anglijos pistoletų šaudymo komandą su
daro Headley Park Club pistoletų sekcijos 
nariai.

Teko patirti, kad olimpiadoje Britų pis
toletų šaudymo komandoje yra net 5 So
dybos Klubo nariai.

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 į 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 baras iki 11.30 vai. vakaro.
Pradžia 6 vai. Bilietai 75 p.
Prašome bilietus pasirūpinti anksčiau 

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

PRANCŪZIJA
EUROPOS LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 

DEMOKRATŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 
Europos Lietuvių Krikščionių Demokra

tų Tarybos (ELKDT) posėdžiai įvyko rug- 
piūčio 6 d. Romoje.

Posėdžių metu pranešimus padarė prel. 
L. Tulaba apie religinę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir ELKDT pirmininkas A. Vens- 
kus apie veiklą lietuviškoje ir tarptautinė
je plotmėje.

Pranešimai buvo gyvai ir konstruktyviai 
dalyvių išdiskutuoti ir apspręsti.

Posėdžių dalyvių buvo išreikštas pasidi
džiavimas Lietuvos dvasiškuos ir tikinčių
jų ištvermingumu ir išreikšta pagarba pas
kutiniu metu gyvybę už laisvę paaukoju
siems pavergtoje Lietuvoje.

Aptarti vidaus ir tarptautinės krikščio
nių demokratų veiklos klausimai.

Pasidžiaugta turimais plačiais ryšiais su 
įvairių kraštų vyriausybėmis ir parlamen
tais, taip pat Vakarų Europos veiksniuose 
bei sąjūdžiuose.

ELKDT pirmininku ‘perrinktas inž. A. 
Vens'kus.

VOKIETIJA
LIETUVIŠKA LIAUDIES MUZIKA

Per Hamburgo radiją penktadienį, spa
lio 6 d., pirmoji programa nuo 14,05 iki 
15,00 valandos.

Lietuviškos muzikos bus šie dalykai: Val
sas (J. Gaižauskas, Lietuvos Radiofono 
liaudies ansamblis), Per šilelį jojau (V. 
Klova, Lietuvių tautinių dainų ir šokių an
samblis), Vai, audžiau, audžiau' (V. Bau- 
milas, diriguoja V. Bartusevičius), Valsas 
(V. Baumilas, diriguoja J. Gaižauskas, at
lieka Lietuvos radijo liaudies dainų an
samblis), Rugių daina (V. Baumilas, Lie
tuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis), 
Melžėjėlės ir meistreliai (V. Baumilas), 
Vestuvinė polka (J. Gaižauskas, Lietuvos 
radijo liaudies 'ansamblis).

„GRANDINĖLĖ“ PASIRODĖ 
GRANDIOZIŠKAI

„Grandinėlė“ Vokietijoje pasirodė gran
dioziškai: savuosius sustiprino ir pažadino 
naujam gyvenimui, o svetimuosius sužavė
jo savo jaunatvišku šokiu. Daug vokiečių 
braukė ašarą, kad šis žavus jaunimas yra 
be Lietuvos — tėvynės.

„Grandinėlė“ šiemet Europos lietuviams 
daugiau davė, kaip geriausia, stipriausia, 
turtingiausia ir populiariausia tremties or
ganizacija. Mes, visi lietuviai, didžiuojamės 
šiuo gražiu jaunimo ansambliu ir dėkoja
me Dievui už tokį brangų lobį!

Kun. V. šarka

PADĖKA „GRANDINĖLEI“
Hamburgo apylinkės Lietuvių Sielova

dos vardu dekanas kun. V. šarka paskelbė 
tokio turinio padėką „Grandinėlei“:

„Nuoširdžiausiai dėkoju jums už gastro
les Vokietijoje. Jūsų gabus, darbštus, 
drausmingas ir labai sąmoningas jaunimas 
subtiliausia forma prisistatė su turtinga 
lietuvių tautinių šokių programa, žaviais 
lietuvių liaudies drabužiais bei švelnia lie
tuviška muzika. Labai ačiū!

„Tai didelis nuopelnas gerų ir garbingų 
lietuvių, kurie 1948-1952 metais emigravo į 
JAV ir ten, pradžioje sunkiai vargdami, 
išsikovojo geresnį rytojų sau, nepasidarė 
dolerio garbintojais, bet viską paaukojo sa
vo vaikams, kad šie būtų geresni, švieses
ni, veržlesni, modernesni savo metodais, 
siekdami gėrio, teisingumo, taikos, laisvės 
saviems, visai Lietuvai ir kitoms tautoms.

„Didelis ačiū ponams Sagiams, kurie per 
ištisą dvidešimtmetį planingai išugdė šim
tus dorų bei gražių „Grandinėlės“ vaikų. 
60 atstovų šios gražios šeimos čia pasirodė 
kaip geri 'reprezentantai scenoje, televizi
joje, spaudoje ir priėmimuose-audiencijo- 
se: Bonnoje, Hamburge, Timmendorfer 
Strand, Stuttgarte, Romoje ir kituose Euro
pos didmiesčiuose. Didi padėka!

„Lai gyvuoja visa „Grandinėlė“ su ge
rais vadovais, tėvais, globėjais, geradariais, 
o per juos ir visa laisva nepriklausoma Lie
tuva!“

„GRANDINĖLĖ“ BONNOS AIKŠTĖJE
„Grandinėlė — tai Amerikos lietuvių 

jaunimo žiedas“, pasakė kun. V. šarka, 
sveikindamas ją po pasirodymo Bonnos 
miesto aikštėje rugpjūčio 8 d. vakare.

Tikrai tiesiog nuostabus rinkinys grakš
taus ir švelnia lietuvių tautai būdinga šyp
sena jaunimo! Puikūs, net per dailūs tauti
niai rūbai, nepaprastai graži programa ir 
be mažiausio priekaišto jos atlikimas ža
vėjo Bonnos praeivių minią, kurioje buvo 
įsimaišęs nemažas skaičius lietuvių, su
kviestų M. Kiužausko pastangomis.

Gaila, kad užėjo lietus ir nutraukė vos 
pradėtąją antrąją programos dalį. Gaila, 
kad tokios kokybės spektaklis turėjo įvykti 
aikštėje, kur tik dalis žiūrovų stiepdamiesi 
galėjo ką nors pamatyti. Ir išėjo išvada, 
‘kad „Grandinėlės“ pasirodymas Bonnoje 
gal buvo tik atsitiktinis dalykas, kad gal 
tikrasis to vakaro tikslas buvo šokėjų pri
ėmimas pas prezidentą Heinemaną.

Pagaliau ir tas priėmimas turėtų mums, 
išeivijos lietuviams, didelę vertę, jei j 
„Grandinėlė“ būtų buvusi pristatyta pub
likai kaip lietuvių, o ne Clevelando studen
tų šokių grupė. Kažkaip žiūrovams lietui 
viams buvo skaudu klausytis vokiečių jau

nimo pastabų, kad........amerikonai atvežė
savo kultūros parodyti“... Teko net aiškinti, 
kad tai yra Amerikoj gyvenantis lietuvių 
jaunimas grynai lietuviškomis pavardėmis. 
Tikrai organizatoriai padarė didelę klaidą, 
atspausdindami programas, kurios buvo 
dalijamos publikai aikštėje: STUDENTEN- 
VOLKSTANZ - ENSEMBLE „GRANDINĖ
LĖ“ aus Cleveland, Ohio. USA. Juk mes 
nesame vienodai įpareigoti, kaip iš Lietu
vos atvykę į Vakarus lietuviški ansambliai.

Nors susitikime po programos „Grandi
nėlės“ vadovas Liudas Sagys mums prime
tė mūsų mažumą (lietuvių Europos Vaka
ruose skaičiaus atžvilgiu), mes dideliu ir 
širdingu balsu dėkojame kun. V. Šarkai už 
iniciatyvą ir „Grandinėlei“ už pažėrimą 
lietuvių kultūros deimančiukų paprastoje 
Eonnos miesto aikštėje.

St. Baltus

Hamburgo lietuviai su Geesthachto lietu
viais, Jono Valaičio iniciatyva, paruošė 
bendras Jonines. Jų metu buvo pagerbti vi
si varduvininkai sveikinimo žodžiu, gražio
mis dovanomis ir skambiomis lietuviško
mis dainomis. Prie laužo visi jautėsi sma
giai. Paparčio žiedo šiemet niekas neieško
jo, nes buvo šaltoka ir šlapia.

Jonas Valaitis. Hamburgo apylinkės pir

STOVYKLA, STOVYKLA...
LSS ANGLIJOS RAJONO 23-JI 

STOVYKLA

LSS Anglijos Rajono 23-ji skautų sto
vykla įvyko liepos 22-29 d. d. Lietuvių So
dyboje. Ji buvo pavadinta Simo Kudirkos 
vardu, į ją suvažiavo 68 mūsų jaunieji pi
pirai paskautauti ir gražiai bendrai pra
leisti laiko. Į stovyklą atvažiavo ir svečių 
lietuvių skautų ir iš Vokietijos, ir net ke
letą iš tolimos Švedijos. Tenka tik pasi
džiaugti, kad taip gražiai Anglijos ir Vo
kietijos lietuviai skautai paskutiniaisiais 
metais taip gražiai bendradarbiauja ir net 
ruošia bendras stovyklas.

Stovyklai vadovavo pats Anglijos Rajo
no Vadas s. J. Maslauskas, o stovyklos vir
šininko pavaduotoju buvo s. E. Zinkus. Pri
tyrę viršininkai stovyklą tinkamai sutvar
kė ir prižiūrėjo. Stovyklos dvasinėmis ir 
religinėmis pareigomis rūpinosi rajono 
dvasios vadovas kun. A. Geryba, kuris sto
vykloje vėliavų pakėlimo metu kas rytas 
atlikdavo religines apeigas.

Pati stovyklą buvo suskirstyta į dvi 
pastovykles. Sesių Simo Kudirkos pasto- 
vyklei vadovavo ps. G. O'Brien, jos pava
duotoja buvo psl. V. Barauskaitė. Brolių 
Vilniaus pastovyklei vadovavo ps. A. Jaki
mavičius, o jo adjutantu buvo psl. V. Zin
kus.

Pirmosios pagalbos teikimu rūpinosi v. 
si. L. Veršelienė. Įdomiausio, visų skautų 
labai mėgiamo „Taukuoto Puodo“ redakto
rium buvo v. si. R. Valteris, kuris tikrai 
sugebėjo laikraštėlį gražiai ir įdomiai pa
ruošti ir laužo metu visus maloniai pra
linksminti. Tenka neužmiršti ir stovyklos 
maitintojų mielųjų „kuku“ v. s. psl. J. Ger- 
džiūnienės ir ps. A. Gerdžiūno. Tai visų 
skautų (ir daugelio mūsų visų) padėkos 
užsitarnavę nenuilstą stovyklautojų mai
tintojai. šiemet maitinimas buvo ypač pir
mos rūšies.

Stovyklos vakarinius laužus puikiai ir 
energingai pravedė ps. J. Traškienė. Dainų 
ir įvairių iškylų bei sporto instruktorium 
buvo V. O'Brien. Įvairius raštvedybos dar
bus atliko ps. A. Veršelis.

Stovykla oficialiai atidaryta sekmadienį, 
liepos 23 d. Atidarė LSS Anglijos Rajono 
Vadas ir stovyklos viršininkas s. J. Mas
lauskas. Pasveikinęs stovyklautojus ir pa
linkėjęs gražiai stovyklauti, jis ratelin pa
kvietė ir ilgametį skautų draugą ir rėmėją 
V. Ignaitį ir Sodybos vedėjus Snabaičius. 
Ta proga žodį tarė V. Ignaitis ir Sodybos 
vedėjas J. Snabaitis.

Stovyklos atidarymo proga skautininkų 
įžodį davė ps. J. Traškienė, o visi skau
tininkai pakartojo — atnaujino įžodį.

Toliau sekė skautiški įsakymai ir nuro
dymai, pagaliau sugiedama „Marija, Ma
rija“ ir Tautos Himnas, kurio metu nulei
džiamos vėliavos.

Tą vakarą buvo surengtas pirmasis lau
želis, kurio uždegti pakviestas pats Rajono 
Vadas s. J. Maslauskas ir skautiškos idė
jos rėmėjas J. Levinskas. Lauželio metu 
pasirodė skautukai ir skautukės su pramo
giniais numeriais bei dainelėmis. Prisidė
jome ir mes. kiti dalyviai. Ši graži Skautiš
ka procedūra buvo atliekama kas vakarą.

Antradienį beveik visi stovyklautojai bu
vome išvykę į Brightoną. Visiems labai 
patiko, ir visi labai džiaugėsi.

Trečiadienio vakare Sodybos salėje su
ruošti jaunimo šokiai, kuriuose dalyvavo 
ir daugumas skautų. Penktadienis buvo žu
vusių už tėvynę diena. Vakare stovykloje 
buvo atlaikytos specialios pamaldos. Jas at
laikė kun. A. Geryba. Į stovyklą atvyko ir 
stovyklautojus sveikino DBLB pirm. St. 
Kasparas.

Stovyklos metu skautai turėjo progos pa
sportuoti, pažaisti, pakeliauti. Tačiau gal 
vienas iškilmingiausių įvykių buvo pasku
tinysis laužas ir skautų pasirodymai. Tai 
įvyko šeštadienį, liepos 29 d.

Į šią šventę suvažiavo gana daug svečių 
iš Londono ir kitur, be to, gausiai dalyvavo 
ir Sodybos atostogautojai. Atvyko ir min. 
V. Balickas su ponia ir kitų aukštųjų sve

mininkas, ta proga minėjo savo 50 metų 
amžiaus jubiliejų ir vardines. Jis paruošė 
ir turtingas vaišes visiems sveikinusiems. 
Visą darbą pavyzdingai ir skoningai atliko 
Vanda šternienė, kuri irgi turėjo vardines. 
Čia šauniai reiškėsi ir kiti Jonai: Jonas 
Radtke ir Jonas Mikalauskas. Visi buvo 
pagerbti ir apdovanoti.

Algis Aleksandravičius, dviratininkas, 
dalyvauja vokiečių rinktinėje ir atstovaus 
jiems olimpinėse žaidynėse dviratininkų 
ketveriukėje.

Kongrese „Kirche in Not“ Koenigsteine 
lietuviams atstovavo su paskaita Tėvas dr. 
Konstantinas Gulbinas, Tėvas Alfonsas 
Bernatonis, kun. Jonas Dėdinas, kun. dr. 
Petras Celiešius, prelatas dr. Jonas Aviža 
ir kun. Vaclovas Šarka. Čia lietuviai įteikė 
visiems suvažiavimo dalyviams lietuvių ka
talikų memorandumo vertimą bei kitą ak
tualią dokumentaciją, liečiančią Lietuvos 
Bažnyčios persekiojimą tėvynėje.

Vasario 16-tos gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius lankėsi pas tėvus ir už
mezgė artimesnius ryšius su mokinių tė
vais. Ta pačia proga apsižvalgė Šiaurės Vo
kietijoje, kad būtų galima padidinti moki
nių skaičių.
skaičių.

čių. Buvo malonu matyti, kad skautai dar 
turi daug gert; ir ištikimų draugų ir prita
rėjų. Gražiai išsirikiavę skautai ir skautės 
sudarė labai malonų vaizdą. Ta proga jau
nesniųjų skaučių įžodį davė A. Traškaitė 
ir K. Veršelytė. Skaučių įžodį davė J. Dar
gytė ir N. Staegen. Skautų įžodį davė A. 
Dargis. Vyresnės Skautės įžodį davė psl. V. 
Barauskaitė.

Po to žodį tarė min. V. Balickas. Jis pa
sveikino ir palinkėjo likti gerais skautais. 
Žodį tarė ir LNB vyr. direktorius S. Nenor
tas. Dai' stovyklą sveikino s. J. Alkis, kun. 
A. Geryba, V. Ignaitis. v. si. S. Kasparas, 
J. Snabaitis, Čalnaris, ps. A. Verešelis. 
Raštu sveikino: LSB VS v. s. P. Molis, ASS 
Pirm. s. S. Gedgaudienė, kun. S. Matulis, 
Vokietijos Aušros tunto skautai ir ukrai
niečių skautų vadovybė.

Stovyklos užbaigimo proga kai kurie 
skautai ir skautės buvo atžymėti. Už pa
vyzdingumą skautai ir .skautės pakelti j 
aukštesnius laipsnius. A. Silnickas išlaikė 
į 2-jo p. laipsnį. Gerdžiūnas pakeltas į pa- 
skiltininko laipsnį, A. šovaitė, Vokietijos 
brolių skiltis už laužų programose pasiro
dymą apdovanoti .skautiškomis knygomis. 
Skiltys apdovanotos skautiškomis knygo
mis ir kitomis dovanėlėmis.

V. O'Brien dėkojo skautukams už jų 
veiklumą ir pranešė varžybų rezultatus. 
Stovyklos viršininkas padėkojo visiems, 
kurie tik prisidėjo prie šios stovyklos pa
rengimo, pravedimo ‘bei išlaikymo. Apdo
vanojami skautiškais albumais Sodybos 
vedėjai, stovyklos „kukąs“, anglų skauti
ninkas ir kiti asmenys. Stovyklos viršinin
kas pakvietė visus atsilankyti į paskutinį 
atsisveikinimo laužą. Sugiedota „Marija, 
Marija" ir Tautos Himnas, ir paskutinį 
kartą nuleidžiamos vėliavos.

Prie paskutiniojo lauželio susirinko gau
sus tautiečių būrelis. Lauželio uždegti pa
kviečiamas mūsų garbingasis svečias min. 
V. Ealickas.

Vėliau buvo dainuota ir žaista. Progra
mą puikiai atliko mažieji ir didieji skau
tai ir skautės, prie dainų prisidėjome ir 
mes, publika, žaidimams ir kitokiems pa
sirodymams skautai buvo tikrai tinkamai 
pasiruošę ir, palyginti, viską gražiai atliko. 
Sesėms ir broliams skautams už gražius 
pasirodymus buvo įteiktos dovanėlės. Taip 
pat dovanėlės įteikiamos ir Vokietijos 
skautams.

Pasigrožėję ir pasilinksminę prie lauže
lio. visi jautėme tą malonią skautišką- 
gamtišką atmosferą, kuri įgalina mus ir 
toliau šį gyvą lietuvišką jaunimą remti ir 
jam padėti.

Sėkmės, skautai!
J. Levinskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.
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.

ECCLES — rugsėjo 10 d„ 12.15 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 17 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — rugsėjo 24 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 24 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Pamaldas laiko 
svečias kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

LEICESTERYJE — rugsėjo 24 d., 12 vai., 
Švč. Širdies bažn., Mere Rd.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 24 d., 
šiuokart St. Thomas of Cantcnbury, 
Tettenhall. Pamaldos už Lietuvą. Da
lyvauja solistė Birutė Valterienė ir 
kt. svečiai.
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