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— Čilės moterys socialistės sutarė metus
nevalgyti mėsos, paremdamos vyriausybės
prašymą mažinti importą.
— Septynerlems metams kalėti nuteistas
darbininkas, kuris, girtas būdamas, kažkur
netoli Maskvos padegė išdžiuvusią žolę
(bausmė didelė, kad būtų pavyzdys ki
tiems).
— Britai rašo, kad krašte daugėja asilų:
veislinius registruojančiose knygose jų »są
įrašyta jau 1.049, o į jų parodą pačių ge
riausių buvo suvesta 290.
— Per pirmuosius tris šių metų mėnesius
Anglijoje ir Valijoje gaisrų metu žuvo 283
žmonės, Škotijoje 43, o per balandį, gegu
žę ir birželį — Anglijoje ir Valijoje 117,
Škotijoje 20.
— Bangladešos min. pirm, šeikas Kama
nas užprotestavo dėl Indijos pasiryžimo
grąžinti 800 sergančių ir sužeistų pakista
niečių belaisvių.
— Paskaičiavęs, kad 142.000 žydų išva
žiuoti iš Sov. Sąjungos galėtų kainuoti apie
240 mil. svarų, britų „The Daily Tele
graph" linkęs siūlyti išpirkti tuos žmones
kviečiais, nes Sov. Sąjungai jų reikia 20
mil. tonų ir ji, panikos apimta, supirkinėjanti juos Amerikoje, Kanadoje, Australi
joje ir net Prancūzijoje ir Švedijoje, ir vi
sa tai jai kainuosią 600 mil. svarų.
— Iš Danijos išvažiavo visi trys sovieti
niai diplomatai, kurie viešai buvo pakal
tinti šnipinėjimu.
— Eiritanijos 32 profesinės sąjungos ne
paklausė savo tarybos nesiregistruoti ir įsi
registravo pagal naująjį darbo santykiams
tvarkyti įstatymą, tačiau dabar kongresas
pasisakė, kad visos jos bus išmestos, jeigu
iki metų pabaigos neišsiregistruos.
— Ugandos prez. Aminas įsakė labai sek
ti jo krašte dirbančius britus (jų ten yra
keli tūkstančiai), nes Britanijos vyriausy
bė ruošianti suokalbį jį nužudyti.
— Paragvajus grąžino JA Valstybėms
Augustą Josephą Ričardą, kuris 1970 m.
bandė įgabenti į JAV 94 svarus heroino už
11 mil. svarų (spėjama, kad jis yra stam
bios tokios rūšies kontrabandininkų orga
nizacijos vadas).
— Indijos atstovybė sako, kad Britanijo
je yra bent 12 indų komunistų partijų su
centrais pramoniniuose miestuose.
— Izraelis dėl žudynių olimpiadoje la
biausiai kaltina Egiptą: juodojo rugsėjo te
roristų grupė vistiek esanti dalis bendro
sios fatah organizacijos, kurios veiksmus
krašto vyriausybė remianti ir kuri turinti
Kaire savo radijo stotį, ir iš Muencheno te
roristai su savo aukomis kaip tik norėjo
skristi į Egiptą.
— Trys arabų teroristai, kurie su kitais
dalyvavo Izraelio sportininkų užpuolime,
buvę pasamdyti ir dirbo olimpiadoje vie
nas virėju, vienas sodininku, vienas mecha
niku.
— Po tragedijos olimpiadoje 29 žydai ir
atomo fizikas akademikas Zacharovas bu
vo suruošę demonstraciją prie Libano am
basados Maskvoje, visi jie buvo areštuoti,
bet patardyti ir paleisti.
— Daug valstybių vadų ir žymiųjų pa
saulio žmonių pasmerkė terorą olimpiado
je, tarp jų ir arabų krašto Jordano kara
lius Husseinas, bet kiti arabų kraštai pa
sisakė išsisukinėdami.
— Britų mokslininkas, klimato specialis
tas prof. H. H. Lamb tvirtina, kad apie se
kančio dešimtmečio vidurį Britanijoje tem
peratūra nebepajėgs pakilti iki dabartinio
lygio, bus vis apie laipsnį mažesnė, ir taip
tęsis iki sekančio šimtmečio antrojo de
šimtmečio.

DVIGUBI STANDARTAI

LIETUVOS BULVĖS MASKVAI
Jau buvo rašyta, kad Sov. Sąjungas der
lius menkasl ir stengiamasi grūdų prisi
pirkti užsieniuose.
Rugpjūčio 30 d. „The Times“ rašo, kad
dėl karštos vasaros maždaug 40.000 kvad
ratinių mylių plote apie Maskvą neužde
rėjo bulvės.
Iš dalies aptarti klausimui, kaip aprūpin
ti bulvėmis sostinę, buvo sušauktas parti
jos ir sričių vadovų susirinkimas, kuris
nutarė didelius kiekius bulvių Maskvai at
gabenti iš Gudijos, Latvijos, Lietuvos ir
Estijos.
šiais metais Maskvai būsią parūpinta
740.000 tonų bulvių. 44.000 tonų daugiau
kaip praeitais metais. Pasirūpinta specia
liu transportu toms bulvėms gabenti. Sunk
vežimių vairuotojai, geležinkeliečiai ir Ki
ti į tą darbą įjungiamieji skatinami pasi
rūpinti, kad bulvės atsidurtų sandėliuose
prieš spalio 5 d. — prieš šalčiams užeinant.

PETROZAVODSK© TEATRAS
KLAIPĖDOJE
Į Klaipėdą dviejų savaičių gastrolių at
važiavo Petrozavodsk© rusų teatras iš Ka
relijos.

KVARTETAS Į LIEŽĄ
Į tarptautinį styginių kvartetų konkursą
Lieže, Belgijoje, išvyko Lietuvos jaunųjų
atlikėjų kvartetas — A. Vainiūnaitė, P.
Kunca, D. Katkus ir A. Vasiliauskas.
Prieš aštuonetą metų iš tokių pat varžy
bų laureato vardą parsivežė Lietuvos sty
ginio kvarteto artistai.

JURININKAI PASILIKO GRAIKIJOJE
Jau buvo skelbta, kad septyni sovietų
prekinio laivo jūrininkai pasitraukė į lais
vę Graikijoje. Iš JAV spaudoje paskelbtų
trumpų žinių, daugiausia rugpj. 17 ir 19 d.,
matyti, kad pabėgimas įvyko pirmadienį,
rugpiūčio 14 d. UPI agentūros žinioje,
rugpj. 20 d. paskelbtoje „The New York Ti
mes" dienrašty, pažymėta: „Graikija šian
dien (rugpj. 19) suteikė politinę globą sep
tyniems sovietų jūrininkams, pirmadienį
atplaukusiems sovietiniu traleriu. Žinia
gauta iš (Graikijos) Užsienio reikalų mi
nisterijos. Pranešama, kad septyni, dau
giausia ukrainiečiai ir lietuviai, paprašę
azilio teisės, nes jie buvo priešingi komu
nistiniam režimui.
Kiek anksčiau, rugpj. 17 d„ apie tai ra
šė „The Washington Post“ dienraštis, nu
rodęs, kad 800 tonų talpos rusų laivo
„Išon“ šešių asmenų įgula prašiusi politi
nės globos ir kad graikų įstaigos prašymą
svarstančios. Žinioje pakartotas UPI teigi
nys, jog jūrininkai pasisakę graikams, kad
jie esą priešingi komunistinei sistemai. To
kio paties turinio UPI žinią rugpj. 17 d.
paskelbė kitas JAV sostinės dienraštis —
„The Evening Star & Daily News“. Jis pa
minėjo ne šešis, bet septynis sovietų jūri
ninkus. „Amerikos Balso“ gautomis žinio
mis, į laisvę pasišalino minėto laivo ir pats
kapitonas su politruku.
(ELTA)

Rugpiūčio 25 d. „Church of England
Newspaper“ išsispausdino taip pavadintą
vedamąjį, kuriame rašoma:
„Sunki Rytų Afrikos azijatų padėtis... iš
esmės yra žmogiškoji problema, bet tokia,
už kurią Eritanijos atsakomybė yra aiški
ir neabejotina. Reikalas esmėje yra mora
linis įsipareigojimas, ne skaičiai, spalva ar
politinis tikslingumas“.
„Ši citata iš vedamojo, rašyto maždaug
prieš dvejus metus, rodo nusistatymą, ko
kio mes tuo klausimu laikėmės anuomet,
ię prabėgusieji mėnesiai nepakeitė mūsų
požiūrio dėl padėties. Kas per pastarąsias
septynias dienas dramatiškai pasikeitė, lai
prezidento Amino požiūris į tuos 23.000
azijatų, kurie turi Ugandos pilietybę.
„Žinia yra gera, kad, antradienį staiga
pakeitęs nusistatymą, jis, matyt, pasiryžęs
leisti bent pusei jų pasilikti, bet visi kiti
vistiek turi išsikraustyti kartu su dar di
desniu kiekiu azijatų, kurie turi britų pa
sus.
„Kas dėl tos padėties atrodo netikėtina,
tai kad niekas kitas, o vien tik .britų spau
da ir drąsusis Tanzanijos prezidentas Nyerere prezidento Amino veiksmus pavadino
rasistiniais. Nė žodžio iš bažnyčios vadų
ar įrašinių santykių ekspertų, kurie praei
tyje beveik griūdami šokdavosi smerkti
kiekvieną pasitaikiusią užuominą dėl bal
tojo rasizmo.
„Ir nė žodžio taip pat iš Utrechto, kur
buvo susirinkęs posėdžiauti Pasaulinės baž
nyčių tarybos centrinis komitetas. Ko mes
susilaukėme, tai įprastinių, tegu ir teisin
gų, pastabų apie rasinį nepakantumą ir
persekiojimą Rodezijoje, Pietų Afrikoje ir
Portugalijos vykdomąjį pietinėje Afrikoje.
„Mes taip pat turėjome, pažodžiui imant,
visiškai jokių nuolaidų nerodančią pastabą
dr. Vissert Hoof, vieno PBT vicepreziden
tų, kurią pateikėme praeitos savaitės nu
meryje: „Mes stengiamės būti tų pusėje,
kurie kenčia nuo rasistinio akiplėšiškumo,
militaristinio žiaurumo, asmeninio naudo
jimosi galia ar ideologinio nepakantumo
kitiems žmonėms“.
„Tai aiškiai rodo, kad Pasaulinė taryba
susirūpinusi skleisti vien teisingumą ir
žmoniškumą ir niekad nesileidžia, kad į jos
kilniuosius siekimus įsimaišytų kokie nors
politiniai prietarai. Kad ne taip yra, tai
patvirtina Pasaulinės tarybos istorija.
„Ji retai kada, jeigu iš viso kada nors
taip buvo, yra parodžiusi bent menkiausią
susirūpinimą tais, kurie kenčia nuo „mili
taristinio žiaurumo“ ar „ideologinio nepa
kantumo“ Sovietų Rusijoje ar Rytų Euro
poje. Jos abejingumas dėl sovietinės inva
zijos Čekoslovakijon 1968 m. visiškai deri
nasi su jos nepasirūpinimu šiuo metu nors
protesto žodį pratarti dėl gėdingų bylų, ku
riose tame nelaimingame krašte dabar tei
siami Dubčeko šalininkai.
„Šių metų balandžio mėn. 17.090 Lietu
vos (katalikų, nesiskaitydami su slaptąja
policija, pasirašė peticiją Brežnevui, saky-

SOVIETINIO DERLIAUS BARUOSE

Rugsėjo 1 d. „Tiesa“ išsispausdino A.
Sniečkaus straipsnį „Lemiamos dienos ko
voje už derlių“. Straipsnyje iškeliami sun
kumai, su kuriais susiduriama nuimant ja
vus. Kai kuriose vietose po liūčių kambainais nebuvo galima įvažiuoti į laukus, tai
tekę imtis dalgio ir nupjautuosius javus
topiA snipnBĮ t Jnjiyi ■hputStez jue pneją
kombainų tekę išvesti kertamąsias ir šienpioves. Bet kai kuriuose rajonuose (JonišVILNIAUS PAŠTAI
k'o, Kretingos, Mažeikių, Telšių, Šilutės.
Vilniaus Karoliniškių rajone įkurtas Plungės, Akmenės. Kelmės) rugpjūčio mėn.
naujas paštas, penkiasdešimtasis sostinėje. paskutiniąją savaitę tebuvę nuplauta tik po
4-7 procentus javų plotų. Nors ten dar be
veik pusė visų javų tebesą laukuose, nors
Mielą Z. Kurtinaitienę ir J. Kvietkauską, orai pablogėję, bet tik vienur kitur tebuvę
jos vyrui ir pastarojo draugui
imtasi pjauti kertamosiomis ir dalgiais ir
BRONIUI KURTINAIČIUI mirus,
džiovinti žaiginiuose.

reiškiu giliausią užuojautą skausmo
ir liūdesio valandoje.
P. Ramaitis

SOFIJAI KURTINAITIENEI,
jos mylimam vyrui staiga mirus,
reiškiu giliausią užuojautą jos liūdesio
valandoje ir kartu liūdžiu.
Juozas Kvietkauskas

DBLS Nottinghamo Skyr. Valdybos
nariui Juliui ir jo broliui Jonui
Damoševičiams ir jų šeimoms,
jų mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,
gilią užuojautą reiškiame
liūdesio valandoje.
Skyr. Valdyba ir nariai

L

XXVI metai

Londonas, 1972 rugsėjo 12 d.

Nr. 36 (1226)

A. Sniečkus sako: „Dabar atėjo laikas,
kada kiekviena uždelsta valanda neša vis
didesnius derliaus nuostolius“. Jis ragina
nepalikti be darbo nė vieno kombaino, tal
kininkauti vieni kitiems, sako, kad „ir gero
oro sąlygomis dabar būtų neprotinga ir ne
leistina atsisakyti kertamųjų, šienpiovių ir
rankinių dalgių panaudojimo". Ee kita ko,
jis nurodo, kad „Lietuvos KP Centro Ko
mitetas ir respublikos Ministrų Taryba nu
sprendė pakviesti ir studentiją bei specia
lių ir profesinių technikos mokyklų moks
leivius pašvęsti pirmąsias naujųjų mokslo
metų savaites darbui kolūkių ir tarybinių
ūkių laukuose“.

Pranešimuose iš vietų matyti, kad visur
dabar siunčiami į laukus talkininkai iš
miestų. Štai iš Panevėžio „Ekrano" gamyk
los darbininkai išvyko į Kupiškio rajono
Juodpėnų kolūkį, kabelių gamyklos — į
Smilgių kolūkį, eksperimentinės elektro
technikos gamyklos — į Pasvalio rajono
Rinkūnų kolūkį. Panevėžio pramonės įmo
nių ir organizacijų 500 darbininkų ir tar

nautojų išsiunčiama talkininkauti į Pasva
lio, Biržų, Kupiškio ir kitus rajonus, maž
daug kita tiek dirbsią savo rajone. Savo
mašinomis kaime talkininkaujanti didelė
grupė miesto autotransporto darbininkų. Į
ūkius esą pasiųsta 40 tūkst. traktorininkų ir
kombainininkų.
Rugsėjo 2 d. „Tiesoje“ išspausdintas
Kauno Politechnikos instituto rektoriaus
prof. M. Martynaičio pranešimas rodo, kaip
visokiose darbo talkose dalyvauja tas insti
tutas. Vasarą darbo stovyklose dirbo 2.271
studentas, o dabar 3.800 studentų su dėsty
tojais išvyksta talkininkauti žemės ūkiui.
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo
ministro pavaduotojas K. Žukauskas, be
kita ko. ir taip prasitarė:
„Reikia pažymėti, kad dešimtys tūkstan
čių jaunuolių ii- merginų pirmąsias mokslo
metų savaites praleis ne auditorijos suole,
o kolūkių laukuose“.
žodžiu, piūtis — pats svarbiausias šiuo
metu reikalas ir ne tik Lietuvoje. Rugsėjo 1
d. „Tiesoje“ rašoma, kad Kazachstane sku
bama panaudoti kiekvieną giedros minutę,
nuimamas trečias milijonas hektarų anktyvųjų varpinių javų, ir prikuliama po 12-15
centnerių. Tūkstančiai miestų gyventojų,
kurie turi kombainininko specialybę, vai
ruoja ūkiuose kombainus. Tūkstančiai stu
dentų, dar daugiau moksleivių, daug pra
monės įmonėse paruoštų kombainininkų,
mechanizatorių — laukuose.
Pranešimuose iš vietų neslepiama, kad
esama nemaža sunkumų, nors ne tik žmo
nių, bet ir mašinų daug: pačiame Kazachs
tane šiais metais buvę pagaminta 10 tūkst.
naujų kombainų, apie tiek pat gauta iš Ru
sijos, Ukrainos ir kitų respublikų. Deja, ja
vai vietomis išgulę, ne visur vienodai su
brendę.
Alma Atos kalnų rajonuose prikuliama
iš hektaro daugiau kaip 12 centnerių.

LAISVĖ TAUTOMS IR ŽMONĖMS

Apie Bražinskų pasirodymą teisme pra
nešimus iš Ankaros spausdinosi rugpiūčio
darni, kad „dar vis nėra sąžinės laisvės, ir 24 d. taip pat britų „The Times“ ir „The
Bažnyčia persekiojama“. Du jauni katali Scotsman“. Tuose pranešimuose minima
kai apsipylė žibalu ir mirtinai susidegino. kai kas. ko nebuvo mūsų iš „The Guar
Sovietiniai daliniai buvo iššaukti numal dian“ persispausdintame reportaže.
šinti riaušių.
P. Bražinskas, pasirodo, lėktuve buvo su„Tai tikrai buvo „militaristinio žiauru I žeistas. Abu jie su sūnum priklausę anti
mo“ ir „ideologinio nepakantumo" atvejis, komunistinei organizacijai, kurios kovos
kuris būtų turėjęs pajudinti Pasaulinės ta šūkis esąs „Laisvė tautoms ir žmonėms“.
Siunčiami savo pogrindinės organizaci
rybos teisingumo jausmą ir užuojautą. De
jos, jie norėję ramiai pasiekti Turkiją,
ja, ne, Pasaulinė taryba nieko nepasakė.
šaudymasis prasidėjęs, kai jau buvo maty
.Žinoma, teisybė, kaip mes jau ir anks ti Trabzono miesto moskų minaretai.
čiau esame sakę, persekiojimas ir represi
Be kita ko, teismas buvo atidėtas, nes
jos dėl rasės, religijos ar politikos ir panei Bražinskai tegali susikalbėti tik per ver
gimas pagrindinių žmogaus teisių yra bjau tėją, o tas, kuris rugpiūčio 23 d. vertėja
resni baltųjų valdomuose kraštuose, nes jie vo. pasirodė netikęs ir buvo pašalintas.
apskritai bent iš vardo prisilaiko krikščio Ieškoma vertėjo.
niškos etikos ir savo elgesį dažnai teisina
DAR BUS DIDINAMI MOKESČIAI
savo įsitikinimais. Priešingai, komunisti
niai kraštai neturi lokių religinių įsitikini
„Jewish Chronicle“ rugpiūčio 25 d. iš
mų, kuriais jie vadovautųsi.
spausdintame pranešime iš Maskvos tvir
tina, kad Sov. Sąjungoje ruošiamas nau
„Tačiau toks argumentas jau atrodo nu
jas potvarkis, pagal kurį emigrantai turės
sidėvėjęs, kiek tai liečia PBT. ir, remda
susimokėti už jų vaikų mokymą.
miesi dr. Vissert Hoof pareiškimu, tikėtu
Bet visi tie nustatytieji ir nustatysimieji
me. kad Pasaulinė taryba turėtų liautis
naudotis įtartinai atrodančiais dvigubais (o mokesčiai, kaip vakariečiai galvoją, galį
gal leistina būtų pasakyti: olimpiniais) Sov. Sąjungai sudaryti blogą vardą. Užsie
nio žydų bendruomenės galinčios sudėti
standartais.
milijonus dolerių ir pradėti mokėti už no
rinčius išvažiuoti žydus. Bet toks reikala
vimas savo žydams išsipirkti sudarytų bloĮ JUGOSLAVIJĄ KONCERTUOTI
i gą įspūdi apie socialistinį kraštą.
Be kita ko, Maskvos žydų sluoksniai yra
Liaudies šokių ansamblis „Rasa“ išvyko paskaičiavę, kad tarp emigruojančiųjų 8
koncertuoti į Jugoslaviją — Zagrebą, Liub- iš 10 yra iš Gruzijos, Lietuvos ir mažų
miestelių.
lijaną, Dubrovniką.

SEPTYNIOS
TRAGEDI.IA OLIMPIADOJE
Rugpiūčio 5 d. rytą arabų teroristai, va
dinamosios juodojo rugsėjo grupės nariai,
užėmė olimpiados kaime Muenchene Izrae
lio atletų patalpą ir pareikalavo, kad Iz
raelis išleistų 200 kalėjimuose laikomų te
roristų.
Įeidami jie nušovė 2 Izraelio sporto gru
pės narius, o įkaitais paėmė 9 sportinin
kus. Vokiečių valdžios organai jiems siūlė
pinigų ir sąlygas išskristi. Pagaliau jie su
tiko, bet pasiėmė ir įkaitus. Trimis helikop
teriais nugabenti į aptemdytą karinį Muen
cheno aerodromą, vokiečių policijos šau
liams ėmus šaudyti, nužudė visus 9 įkai
tus, susprogdino vieną helikopterį, teroris
tų žuvo 5, vienas policininkas, labai su
žeistas helikopterio lakūnas. 3 teroristai
buvo suimti. Žuvo 1 pašalietis.
Egipto sportininkai išvažiavo tuojau, kai
tik paaiškėjo užpuolimas (jie bijoję, kad
teroras neprasidėtų prieš juos). Olimpiniai
žaidimai prasidėjo vėl po dienos pertrau
kos.
7 aukso medalius laimėjęs žydų kilmės
plaukikas amerikietis Mark Spitz buvo pa
skubomis su palydovais išgabentas namon.
Pasibaisėjimas tuo įvykiu aplėkė visą
pasaulį. Pasidalijo nuomonės ir dėl to, ar
olimpiada tęstiną, ypač kad sportininkų
mažėja: Izraelio atletai pasitraukė iš žaidy
nių, Sirija nutarė toliau nebedalyvauti, Fi
lipinai savuosius atšaukė, dalis norvegų
nutarė, kad nebegalima žaisti, kai 11 kole
gų buvo išžudyta.
Pasisakančiųjų už žaidimus svarbiausias
motyvas yra tas. kad olimpiadą uždaryti
reikštų pasiduoti teroristų ardomajai veik
lai, pripažinti jiems laimėjimą.

dienos

Dega miškai ir durpynai
Ilgu apie 700 kilometrų ruožu j šiaurės
rytus nuo Maskvos, netoli pačios sostinės,
dar tebedega didelis -plotas miškų ir dur
pynų, tokio dydžio, kaip Britanija (nufoto
grafavo metereologijos duomenis renkąs
satelitas).
Taip pat didelis plotas degąs apie Uralo
kalnus.
Jau anksčiau buvo rašyta, kad labai sun
ku gesinti ypač tais atvejais, kai ugnis per
simeta į durpinę žemę.

Nemokėti mokesčių!
47 Maskvos ir Charkovo žydų pasirašytas
pareiškimas pasiųstas prez. Podgornui. Ja
me nurodoma, kad žydams uždėtasis išva
žiavimo mokestis yra nekonstitucinis.
Atskiri veiklesnieji žydai ragina to mo
kesčio nemokėti.

Fisheris — pasaulinis čempionas
Po 20 sužaidimų rusas Spasskis atsisakė
toliau varžytis su amerikiečiu Fisheriu dėl
pasaulinio šachmatų čempionato, kuris 25
metus buvo rusų rankose.
Taigi Fisheris išėjo čempionu ir, be kita
ko, gaus dar 60.000 svarų.

Nemokėti!
Londonan suvažiavę įvairių kraštų žvdų
bendruomenių vadai nutarė, kad nereikia
mokėti Sov. Sąjungos nustatytųjų išvažia
vimo mokesčių.

Niekas kitas, tik Kanada

Pareiškęs pasitenkinimą, kad Britanija
pasiryžusi priimti Ugandos azijatus, Indi
jos užsienio reikalų ministeris nepasisakė
už tai, kad jo kraštas būtų linkęs bent ualį tų išvaromųjų priimti.
Kalinių protestas
Vienintelis kraštas, kuris žada keletą
Britanijos kalėjimų įnamiai pradėjo pro tūkstančių priimti, yra Kanada.
testuoti dėl savo teisių.
Judėjimas apėmė net keliolika kalėjimų. Mes norime maisto, mes...
Kaliniai atsisako eiti į kameras, o kai kur
Bangladešos sostinėje Daccoje opozicinė
lipa ant stogų ir ten leidžia laiką.
partija suruošė apie 20.000 savo šalininkų
sutraukusią demonstraciją, kurioje buvo
Spaudimas Ugandai
šaukiama: „Mes norime maisto, mes nori
Studentams ir bažnyčių vadovams pradė me drabužių, mes norime tokio gyvenimo,
jus reikšti protestą ir kitiems Afrikos kraš kuris vertas gyventi“.
tams vadinant rasizmu susidorojimą su
Opozicijos vadas Bašanis pakaltino vy
azijatais, Ugandos prez. Aminas jau ne riausybės sluoksnius, kad jie gyveną „pra
bežada išvaryti tų, 'kurie turi krašto pilie bangiuose dramblio kaulo bokštuose“.
tybę.
Britanija susirūpinusi, kad išvaromieji
nebūtų išleidžiami viską atiminėjant.

Profesoriaus mokestis už diplomą
Paprašiusiam leidimo išvažiuoti su šei
ma į Izraelį, Sov. Sąjungos elektrochemi
jos garsiam specialistui žydui prof. Benja
minui Leviūlui buvo uždėtas 150.000 dolerių
(apie 62.000 svarų) „diplomo mokestis“.
Jo reikalu į Sov. Sąjungos vyriausybę
kreipėsi daugiau kaip 500 Europos ir Ame
rikos mokslininkų.

Kaltinimas socialistų vadui
Sovietų ambasadorius Prancūzijai Abrasimovas pakaltino to krašto socialistų vadą
Mitteirandą „antisovietiškumu“, nes jis ne
seniai yra pasisakęs prieš sovietinį potvar
kį imti iš emigruojančių žydų mokesčius.
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BROLIO MYKOLO GATVE
Eduardas Cinzas pirmaisiais „Pradalgė
se“ išspausdintaisiais savo apsakymais,
ypač „Direktoriaus diena“ ir „Moriso Bredo užrašais“, prisistatė skaitytojui kaip
originalus, rimtas rašytojas, einąs visiškai
savitu keliu tiek rinkdamasis, ką rašyti,
tiek kaip. Dar neturėdamas savo kredite nė
vienos knygos, tais ir kitais apsakymais jis
labiau patraukė skaitytojų dėmesį ir susi
laukė 'didesnio kritikų vertinimo, negu kai
kurie po kelias knygas išleisdinusieji pro
zininkai. Kai mūsų proza verčiasi daugiau
tradicinėmis temomis, pasisemtomis dažnai
iš siauro pasauliui:©, Cinzas pasistengė iš
sitiesti. Toks direktorius, kaip jo „Direkto
riaus dienos“, tur būt, lietuviškame pasau
lyje būtų net neįmanomas.
Šiandien E, Cinzas jau yra ne tik tų
periodiniuose leidiniuose („Pradalgėse“,
„Metmenyse“, „Mintyje“) išblaškytų apsa
kymų, bet ir atskira knyga išleisto roma
no Brolio Mykolo gatvė autorius (išleido
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fon
das Chicagoje 1972 m. su D. RėklytėsAleknienės aplanku; kietai įrišta, 6 del.,
304 psl.). Tiesa, kai mūsų kritikai ir re
cenzentai labai mėgsta svarstyti žanro
kiautinius, sustos jie, greičiausia, ir ties
„Eirolio Mykolo gatve“ ir ieškos atsakymo,
ar čia romanas, ar ne, nes pats autorius
knygai jokios žanrinės etiketės neprilipdė.
Tuos klausimus kelti juos galės versti ir
tai, kad knyga sudaryta iš keturių atskirų
apsakymų, netvirtais siūlais tesusiūtų, ir
tai, kad knyga neturi ryškesnio pagrindi
nio veikėjo. Bet jiems nusistatyti už roma
ną, tur būt, padės galvojimas, kad ir gat
vė gali eiti jei ne pagrindinio veikėjo, tai
bent įvykių arenos pareigas, apjungti vei
kėjus. Tuo vienytoju ir jungėju čia eitų
Brolio Mykolo gatvė su Fontano gatve.
Pirmajame epizode, pavadintame „Lėkš
čių plovėjas“, susipažįstame su Jonu ir da
limi jo istorijos. Jis kaip tik pašalinamas
iš lėkščių plovėjo vietos. Be kita ko, tasai
Jonas yra lietuvis, kaip ir kunigas-darbininkas Paulius. Jis jau buvęs jūrininku,
dirbęs kasyklose, lėkščių plovėjų — gyve
nimiškasis patyrimas jam reikalingas, kad
turėtų medžiagos knygoms rašyti. Vėliau
skaitytojui paaiškėja, kad tas Jonas vieną
savo 'knygą net pardavė filmų bendrovei ir
už gautuosius pinigus pasistatė namelius,
kuriuose gyvena su buvusia operos daini
ninke. Taip, jis yra jau pakilęs aukščiau
už kitus, knygoje vaizduojamuosius paže
mintuosius — už kasyklose dirbančiuosius
ir vergiškose sąlygose laikomuosius kitus
svetimšalius, už belgiškąsias prostitutes,
kurių gyvenimui pavaizduoti skirta apsčiai
puslapių. Bet lietuvis jis ypatingas. Atro
do, kad tas Jonas (be kita ko, jis, kaip ir
nemaža dalis kitų 'knygos veikėjų, neturi
pavardės, vardu tevadinamas) yra jau vi
siškai sutapęs su gyvenamąja aplinka, ir
(knygoje maža tėra duomenų, kurie leistų
sakyti, kad jis dar tebesinešioja lietuvišką
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Paskaita XIX Lietuviškųjų Studijų
savaitėje 1972 m. liepos 18 d. StuttgartHohenheim
3. Bensheim-Auersbache 1955 m. vasa
rio 16 d. LB seniūnijai priklauso 68 nariai,
seniūnauja M. Petrauskienė, o tų pačių
metų birželio mėnesį VLB valdybai pateik
tas sąrašas net su 91 asmens pavardėmis.
Susirašinėjimas liečia 'beveik išimtinai šal
pos reikalus ir statistiką. Nuo 1956 m. va
saros seniūnu yra K. Karpavičius. Susira
šinėjimas nutrūkęs 1959 m. birželio 8 d.
4. Dlepholzas lietuviuose turi žymų var
dą, nes ten gimė Vasario 16 gimnazija. 1954
m. pradžioje gimnazijai iš Diepholzo išsi
kėlus į Huettenfeldą, Diepholzo lietuviška
sis gyvenimas dar kiek laiko gražiai judė
jo, tol, kol lietuviai gyveno 'bendrai stovyk
loje — kareivinėse. 1958 m. stovykla buvo
panaikinta, jos gyventojai išsklaidyti į tris
dalis: į Varei, į Osnabruecką, ir apie 60
asmenų likosi Diepholze. Iki stovyklos pa
naikinimo LB apylinkės reikalus tvarkė J.
Čaplinskas. 1958 m. birželio 20 d. buvo iš
rinkta apylinkės valdyba iš St. Auderio,
Mozuraičio ir Zakryzos. Kilus konfliktui
dėl Balfo įgaliotinio pareigų, pirmieji du
pasitraukė, jų vieton valdybon įėjo Lupšinis ir Kavolis, kuris buvo išrinktas pir
mininku. Balfo ir LB santykiai ilgesnį lai
ką nebuvo geri, ir dėl jų vis nesiliaudavo
erzelis. LB valdybon eilę metų buvo vis
renkami tie patys asmenys su mažais pa
keitimais. Pirmininku vis buvo J. Kavolis.
Iš solidarumo mokesčio su VLB vaidyba
atsiskaityta. 1961 m. spalio mėnesį buvo
įsteigta vargo mokykla, mokytojavo Jonas
Mozuraitis. VLB valdybos susirašinėjimas
baigiamas 1967 m. lapkričio 7 d., pakvi
tuojant solidarumo įnašų gavimą.
5. Dornstadto seniūnija VLB valdybos
archyvuose dokumentuota nuo 1954 m.
rugpjūčio 2 d. Tai senelių prieglaudoje
esantieji 8 lietuviai. Seniūnas B. Ujedinovas. Uoliai teikiamos statistinės žinios, mo
kamas solidarumo mokestis, tačiau šiaip
jau, aišku, jokios veiklos nėra ir negali bū
ti. Paskutinis B. Ujedinovo laiškas VLB

sielą. Mes žinome, kad jis turi spintoje lie
tuviškų knygų, kad jo operos dainininkė
Yvonė prieš kunigą Paulių kartą prakalba
lietuviškai ir net paskaito jam Henriko Nagio eilėraštį. Be to, Yvonės dukteriai jis
papasakoja, kaip Lietuvoje gelbėjo nuo
mirties jauną žydą. Kartą jis pasikalba su
atsitiktinai susitiktu iš Lietuvos atvažiavu
siu pareigūnu, ir tame jų pokalbyje dau
giau pasvarstoma, kas, kiek ir dėl ko kal
tas, kad Lietuvoje po karo dar vyko pilie
tinis karas, ir kaip reikėtų žiūrėti į visus
pasikeitimus Lietuvoje.
Kunigas-darbininkas Paulius dar tarptautiškesnis. Iš (knygos sužinome, kad jis
lietuvis, bet jam pirmoje eilėje rūpi sielų
išganymas. Apie kunigus-darbininkus ligi
šiol daugumas mūsų esame skaitę tik laik
raščiuose. Dabar su tokiu susiduriame ir
rašytojo (knygoje. Jis pavaizduotas tokiu
pat proletaru, koks tinka romano aplinkai,
bet rašytojas leidžia jam laimėti ir profe
sinėje sąjungoje tarp tų vadų ir vieną
smulkią sielą atvesti į tiesos kelią: savo
žmogiškojo katino persekiojama ir grasi
nama prostitutė Magi ryžtasi pagaliau pa
klausyti jo ir mesti savo profesiją.
„Raudonkepuraitės ir vilko“ epizode ra
šytojas vaizduoja dvi priešybes: darbda
vius ir darbininkus. Priešybėms išryškinti
vartojami tiršti dažai: darbdavių brutalu
mas, sauvaliavimas ir darbininkų beteisiš
kumas ir skurdas. Tai fonas, kuriame vyks
ta jaunos graikės Stepanos (be kita ko, ji
turi ir pavardę: Petronakis) drama. Mer
gina parsisamdo dirbti, ir parduotuvės sa
vininko sūnus Haris suvilioja ją, ir viskas
vos ne tragedija baigiasi, nes Stepana ban
do nusiskandinti, žinoma, suviliojimai ir
skandinimaisi galėtų atliepti tradicines
sentimentalias istorijas, bet E. Cinzas tai iš
vengia. Sentimentalumui nebelieka vietos,
kai matome, kad Haris yra su draugais su
silažinęs: jei jis suvilios tą naivią graikę,
tai jie turės sudėti ant stalo pralaimėtąją
sumą, o jei jam nepasisektų, tai jis turės
pratuštinti kišenę. Hariui pasisekė, bet
atėjo ir atpildas: Stepanos brolis patraukė
jam peiliu per gražuolį veidą.
Taip, E. Cinzo knygos pasaulyje tiršta
tokių dalykų, kurie mūsų kasdienybėje ne
įprasti. Jo smuklininkai patiki savo užeigines pasaugoti valkatoms. Jo valkatos („Se
nis Aimanas“ epizode) kalbasi su polici
ninkais kaip lygūs su lygiais. Prostitutės
maždaug panašios į vienuoles, įtik ta jų ne
laimingoji profesija... Kunigai valkatoms
sako pamokslus, kaip savo paklydusiems,
bet geriems broliams, dr dar vaišina juos.
Komunistai sugyvena su kunigais žymiai
geriau gal negu Guareščio romanuose.
Toks jau yra Eduardo Cinzo pasaulis, ku
riame apgyvendinti ne herojai, 'bet daugiau
vis paniekintieji geraširdžiai, pati žemiau
sia visuomenės klasė, kurią marksazmasleninizmas, tur būt, linkęs būtų nurašyti,
kaip nekovingą, jokių visuomeninių idealų

valdyboje gautas 1964 m. birželio mėnesį.
6. Duisburgo seniūnija 1956 m. sausio
mėnesį susijungė su Lintorfu. Pvz., 1958
m. rugpiūčio 31 d. seniūnas A. Mikalaus
kas mini, kad esą 18 narių, turinčių mokėti
solidarumo mokestį, bet susimoką tik 12.
Iš viso narių tuomet buvo 35. Lintorfe kurį
laiką veikė net vargo mokyklėlė, kurioje
dirbo Ona Boehm ir Regina Kumfertaitė.
Susirašinėjimas nutrūkęs 1961 m. gruodžio
5 d.
7. Apie Essen/Ruhr LB apylinkę išlikę
šiek tiek žinių iš 1955-1956 metų. Pirmi
ninkavo pradžioj Pr. Galinaitis, o 1956 m.
liepos mėnesį išrinktas pirmininku Jonas
Vaičekauskas. Iš Vaičekausko nėra likę jo
kio raštelio, o Galinaitis 1956 m. liepos 12
d. rašo, kad jis pirmininkavęs 10 metų. Ka
dangi LB įsteigta tik 1950 m„ tai reikia
manyti, kad Galinaitis buvęs pirmininkas
kitų prieš tai veikusių lietuviškų organi
zacijų.
8. Emsdetten 1962 m. buvo 51 narys, ir
veikė' vargo mokykla, vadovaujama Zitos
Balandytės. Buvo ruošiamos Kalėdų eglu
tės, ir apskritai ypač rūpinamasi lietuviš
kumo perdavimu jaunimui. Tas rūpestis la
bai ryškus pirmininko P. Umrazevičiaus
laiškuose. Štai vienas pavyzdys iš 1963 m.
sausio 7 d. laiško: „Nutautėjimas žengia
sparčiu žingsniu. Visam tam yra kaltas iš
sibarstymas ir mišrių šeimų sukūrimas“.
Jis kelia net mintį steigti uždaras lietuvių
kolonijas, prašant 'belgų vienuolio tėv. Pje
re (vėliau gavusio Nobelio taikos premiją)
pastatydinti namus. Tas projektas taip ir
likosi tik P. Umrazevičiaus laiškuose
VLB valdybai. Susirašinėjimas su VLB
valdyba nutrūkęs 1967 m. rugsėjo mėnesį.
9. Frankfurt/M. LB apylinkę įkurti VLB
valdyba 1961 m. prašė A. Mariūną. 1962 m.
pradžioje Maciūnas pranešė, kad Frank
furte įsteigta PLB apylinkė 1962 m. sausio
27 d. ir kad jai „priklauso visi lietuviai
čia jau nuo seniai veikiančios BALFo šal
pos apylinkės“. Balfo įgaliotiniu; Frankfurtui kaip tik ir buvo pats A. Mariūnas. Jis
perėmė ir LB apylinkės pirmininkavimą.
1962 m. gegužės mėnesį Mariūnas rašė
VLB valdybai: „Pagal PLB Vokietijos
Krašto statutą, pagal 'kurio nuostatus vei
kia Krašto valdyba, Frankfurto apylinkėje
narių nėra“. Tačiau to nepaisant, iš Frank
furto apylinkės daugiau kaip 150 narių da
lyvavo 1962 metų Krašto tarybos rinkimuo
se, o jos pirmininkas A. Mariūnas buvo iš
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SYDNĖJIŠKĖ LONDONE

„Mūsų Pastogėje“ rašoma:
„Sydnejiškė Dalia Čelkytė-Pearson jau
LIETUVIŲ POEZIJA VOKIEČIŲ KALBA metai kaip gyvena Londone, šiomis dieno
W. Fink leidykla Muenchene išleido mis lankosi Lietuvoje ir iš Vilniaus siun
stambią lietuvių poezijos antologiją ,Li- čia savo giminėms ir draugams linkėjitaudsches Lyrik“ (307 psl.).
KAS APIE KĄ KALBĖS
Vokiečių kalbon poeziją vertė ir anto
BENDRUOMENĖS.
SPAUDOS IR RADIJO
logiją paruošė universitete Muenchene dirDIENOSE
A. Strazdas, A. Vienažindys, Maironis, J.
Rugsėjo 16-17 d. d. Tabor Faunoje, Mi
banti lietuvaitė Liucija Baldauf.
Lietuvių poezijai antologijoje atstovauja chigan©, JAV, Lietuvių žurnalistų sąjungos
Baltrušaitis, Šatrijos Ragana, Vincas Sto valdybos organizuojamose bendruomenės,
nis, V. Mykolaitis-Putinas, K. Binkis, S. spaudos ir radijo dienose kun. K. PugeviNėris, J. Aistis, B. Brazdžionis, V. Ališas, čius kalbės „Lietuvių radijo valandėlių
A. Jasmantas, K. Korsakas, H. Radauskas, problemos“ tema. „Matydami dabartį, žvel
L. Andriekus, K. Bradūnas, V. Mačernis, E. kime į ateitį“ tema kalbės V. Alantas,
Mieželaitis, J. Degutytė, Just. Marcinkevi „Jaunesniosios žurnalistų kartos paruoši
čius, V. Bložė, V. Karalius, J. Vaičiūnaitė, mas“ — LŽS centro valdybos nariai, „Dėl
ko mūsų jaunimas neskaito lietuviškos
V. Palčinskaitė ir A. Bukontas.
spaudos“ — taip pat LŽS centro valdybos
RUOŠIAMASI KANADOS LIETUVIŲ
nariai, „Mūsų spaudos įtaka Lietuvai“ —
DIENAI
V. Rastenis.
Tokia diena bus spalio 7-8 d. d. MontreaSTUDIJŲ SAVAITĖ KANADOJE
lyje, ir į ją laukiama lietuvių ne tik iš įvai
Amerikos
žemyno Lietuvių fronto bičiu
rių Kanados vietovių, bet ir iš Chieagos ir
liai savo XVI studijų savaitę liepos 22-23
kitų artimesnių JAV vietų.
Spalio 7 d. bus sporto rungtynės, bendras d. suruošė Kanadoje, Springhurst Beach,
subuvimas-balius, dailės paroda, spalio 8 su prof. A. Klimo paskaita „Kalbotyra oku
d. koncertas, kuriame dalyvaus chorai ir puotoje Lietuvoje" ir G. Procutos — „So
tautinių šokių grupės. Bus ir jaunimo po vietinio auklėjimo ir švietimo nesėkmės ir
pavojai“ ir su menine programa — rašyt.
būvis.
A. Baronas skaitė jumoristinius eilėraščius,
SAULAITYTĖS POEZIJA ANGLŲ
o dainavo sol. V. Verikaitis.
KALBA

PALAIDOTAS L. PRAPUOLENIS

S. Zobarsko Manyland Books leidykla iš
Jau esame išspausdinę žinią, kad Chicaleido anglų kalba Marijos Saulaitytės eilė
goje mirė Leonas Prapuolenis, vienas 1941
raščių rinkinį „And you“.
m. sukilimo organizatorių. Kaip tik jam
Įvadą parašė prof. dr. Ch. Angoff.
buvo pavesta vadovauti sukilimui, ir jis
per Kauno radiją paskelbė naujos vyriau
neturinčią, lumpenproletariatą, gorkiškas sybės sudarymą.
padugnes, vertas ne išganymo, kaip rašyto
Jo laidotuvėse liepos 29 d. dalyvavo net
jo ir įkunigo-darbininko Pauliaus malone penki 1941 m. laikinosios vyriausybės na
atsitiko su prostitute Magi, 'bet sunaikinti, riai — pik. K. Škirpa, prof. J. Brazaitis,
kaip parazitus. E. Cinzas apgyvendino vi prof. dr. A. Darnusis, prof. B. Vitkus ir
są jų būrį savo knygoje!
prof. M. Mackevičius.
E. Cinzas pasakodamas stengiasi būti
L. Prapuolenis, gimęs 1913 m. Daugėlaisantūrus, palikti: vietos ir Skaitytojui pri čiuose, Kybartų vis., Vilkaviškio aps., buvo
dėti savo fantazijos. Žodyne šen ten iššoka baigęs karo mokyklą ir Klaipėdos prekybos
vienas kitas žodelis, kuris, greičiausia, da institutą. Lietuvoje priklausė Lietuvių ak
lį skaitytojų vers susiraukti, o kai ką ir pa tyvistų frontui, svetur yra vadovavęs Eu
piktins. Bet tegu tai būna tik be kita ko. ropos Lietuvių fronto bičiuliams, buvęs
Tačiau vieną į akis (besimėtančią šios kny atstovu Vlike.
gos ydą reikėtų iškelti — reportažinius
MIRĖ PROF. O. P. BACKUS
puslapius ir tuos atvejus, kai kuris nors
veikėjas staiga ima ir puslapio monologu
Mirė žymus amerikiečių istorikas Osval
papasakoja ištisą istoriją. Beletristai žino das P. Backus.
ir suranda kitų būdų, kurie leidžia išsi
Jis domėjosi senąja Lietuva ir rašė apie
versti Ibe reportažinių pasakojimų, ir pats ją. Ruošėsi išleisti kelis Didžiosios Lietu
E. Cinzas tai yra įrodęs šios knygos pusla vos kunigaikštystės žinynus, buvo į Lietu
pių puslapiais, ir savo apsakymuose jis yra vą pasiuntęs medžiagos disertacijai rinktis
atsikratęs tos ydelės. Tikimės, kad kitose savo buvusį studentą.
knygose jis tai išvengs.
O jo „Brolio Mykolo gatvę“ sveikiname. ĮTRAUKTAS TAUTOSAKOS SEMINARO
PROGRAMON
Europoje ypač maža rašančiųjų lietuvių.
Tarp jų dabar turėsime Ed. Cinzą jau su
Freiburgo universitetas Vakarų Vokieti
apčiuopiamu kraičiu — pirmagime knyga. joje savo tautosakos programon įtraucė
O ta pirmagimė žada būti tik pirmoji, nes kun. V. Bagdonavičiaus studiją „Kultūri
rašytojas jau bebaigiąs romaną „Raudono nės gelmės pasakose“ (veikalo I tomas yra
jo arklio vasara“.
išleistas anglų kalba, o II tomas jau išvers
tas, bet dar neišleistas).
K. Abr.

rinktas Krašto tarybon ir valdybon. 1965
m., iškilus konfliktui su A. Mariūnu,
Frankfurto LB apylinkės egzistencija bai
gėsi. Į VLB valdybos išsiuntinėtus atsiklausimo raštus visiems Frankfurto apy
linkės sąrašuose įrašytiems lietuviams, ar
jie yra ir ar nori būti LB nariais, teatsilie
pė tik 3 asmenys.
10. Fuerth ('anksčiau Zimdorf) LB apy
linkės susirašinėjimas su VLB valdyba
baigtas 1957 m. sausio mėnesį. Apylinkei
vadovavo K. Butkus. Tada buvo 33 nariai.
KUN. BRONIUS LIUBINAS

11. Gauting LB apylinkę sudarė džiovi
ninkų sanatorijos lietuviai pacientai. Jų
skaičius, suprantama, įvairavo, nes ligoni
nėje retai kas išbūna dešimtmečius, nors
Gautinge pasitaikė ir tokių. Pvz., 1954 m.
Gauitingo LB apylinkei priklausė 37 nariai.
Ilgainiui skaičius vis mažėjo. Apylinkės
pirmininkų eilėje randame T. Uogintą, J.
Oleką, A. Kajutį, J. Vaivadą ir galiausiai
J. Bartašką. 1971 m. birželio mėnesį, neli
kus Gautingo sanatorijoj jokio lietuvio,
apylinkė savaime išnyko.
12. Gross Ringe 1956 m. buvo 59 LB na
riai. Jiems vadovavo J. Geidžius, o nuo
1962 m. jo sūnus Dovidas. Susirašinėjimas
baigiasi 1963 m. pradžioje, pasibaigus Bal
fo veiklai. Atrodo, kad toje apylinkėje ki
tokios veiklos kaip ir nebuvo, išskyrus su
sitikimus, atsiimant Balfo šalpos gėrybes.
13. Heidesheimo LB apylinkės egzista
vimas buvo labai glaudžiai susijęs su 4204
LS sargybų kuopas likimu. Pirmiausia
(1952) dalis tos kuopos, o paskui (1954) ir
visa buvo atkelta iš Bad Kreuznacho į ma
žutį kaimelį, vardu Uhlerborn, administraciškai priklausantį Heidesheimo kaimui.
4204 LS sargybų kuopa nešiojo Vytauto
Didžiojo vardą ir nuo seno gražiai reiškėsi
lietuviškoje veikloje, puoselėjo lietuvišką
sias tradicijas. Jai vadovavo, kol ji buvo
Uhlerborne, kapitonai Viktoras Vilkutaitis, Otonas Blumchinas dr ilgiausiai Juozas
Matulaitis. Ilgainiui iš grynai lietuviškos
kuopos pasidarė mišri, buvo joje sukurtas
net ištisas ukrainiečių būrys. Lietuvių ben
druomenės veikla, nors buvo labai glau
džiai susijusi su kuopos kaip vieneto gyve
nimu, bet stengėsi išlaikyti kiek įmanoma
daugiau savarankiškumo. Į LB apylinkės

narius jau gana anksti buvo įrašydinti kuo
pos vyrų šeimų nariai, o taip pat ir vienas
kitas lietuvis, gyvenąs netoli nuo Heides
heimo, daugiausia susijęs arba giminystės
ryšiais su kuriuo nors 4204 LS sargybų
kuopos nariu1, arba draugystės — pirmoj
eilėj į pensiją išėjusieji buvusieji Lietu
vos kariuomenės karininkai. Kartais, teritoriškai žiūrint, jie gyveno arčiau kitų LB
apylinkių nei Heidesheimas, bet su Heideshedmu mieliau buvo bendrauti ir bendra
darbiauti. Tad šioje apylinkėje buvo ypač
ryškiai jaučiamas sunkumas suderinti ka
riškus uždarumo reikalavimus su natūra
liais lietuvių bendruomenės gyvavimo rei
kalais. Kai 1954-1955 m. lietuviškųjų LS
kuopų vadai stengėsi išgauti LB organiza
cijoje specialų statusą, tai iš Heidesheimo
apylinkės tuoj buvo kreiptasi į VLB valdy
bą, klausiant, ką daryti. Įdomi citata iš
4204 LS Co apylinkės sekretoriaus Juozo
Kriščiūno laiško VLB valdybos pirminin
kui Pr. Zundei 1954 m. gruodžio 30 d.: „Šių
metų lapkričio mėn. 30 dieną Lbr Svc Co
kuopų vadai savo turėtame susirinkime
Wormse nutarė sulaikyti siuntimą Vokieti
jos Krašto Valdybai tautinio solidarumo ir
darbo pajamų mokesčių 50% surinktų iš
apylinkės narių. Šį nutarimą man pranešė
mūsų kuopos vadas Matulaitis Juozas tuoj
po nutarimo gruodžio 1 dieną, kad Valdy
bai daugiau pinigų nesiųsčiau iki bus pa
statytas koks tai barakas dėl gimnazijos.
Motyvas: esą daug pinigų Valdyboje nu
byra pro šalį. Gruodžio 22 vėl man kuopos
vadas pasakė, kad iki bus pastatytas mi
nėtas barakas pinigus siųsčiau majorui
Augustaičiui į Heidelbergą. Paskutiniame
pasikalbėjime su 'kuopos vadu Matulaičiu
nurodžiau VLB statutą ir PLE» apylinkių
pirmininkams ir seniūnams nuostatus PLB
mokesčių reikalu...“. VLB valdybos pirmi
ninkas Pranas Zunde atsakė, kad tokie rei
kalavimai neteisėti. VLB valdyba susiraši
nėjo tuo klausimu su LS ryšininkais J. Augustaičiu Heidelberge ir J. Venckum Kaiserslauterne, o Heidesheimo LB apylinkės
valdyba, tiksliau sakant, J. Kriščiūnas, ir
toliau siuntė solidarumo mokesčius VLB
valdybai normalia tvarka. Tačiau kito LS
kuopų vadų nutarimo punkto ir čia buvo
laikytasi, ir tai ilgiau, negu; kitose LS lie
tuvių kuopose, būtent, kad kuopos vadas
savaime yra ir LB apylinkės pirmininkas.
Taip iki pat kuopos likvidavimo 1964 m.
gruodžio 31 d. jokių apylinkės valdybos

PENKIOS MINUTĖS

Kiekvienas žmogus turi savo skonį. Ir
apie skonį su nieku negalima ginčytis. Tai
grynai asmeniškas dalykas. Tik viena yra
bendra — visi nori valgyti ir valgo. Vieni
prasčiau, kiti geriau. Vieni dažniau, kiti
rečiau. Vieni daug, kiti mažai.
Daug sunkiau yra greitai pajusti žodinio
maisto Skonį. Pirmas rašinio ar knygos žo
dis dar nieko nepasako. Perskaičius keletą
eilučių ar visą puslapį — irgi dar negalima
padaryti jokios išvados, ar čia bus geras
maistas, ar ne. Kartais tik visą rašinį ar
'knygą perskaičius, pilną lėkštę ištuštinus,
pajuntama, ar žodinis maistas buvo ska
nus, ar neskanus.
Gal dešimtis žodžių ar sakinių mums ne
patiko. Tiek to! Skaityk toliau. Vienuolik
tas žodis ar sakinys gali jau būti tas, ku
rio tu tikėjaisi. Radai grūdą tarp pelų. Tas
grūdas, pasėtas tavo galvoje, gali duoti vi
są eilę naujų minčių. Tavo mintys prasi
verš žodžiais, žodžiai virs darbais.
Tas rastasis trupinėlis gali būti pradžia
naujos išminties, (kurios žmonijai taip la
bai trūksta.
Išminties, kuri teisingai viską sprendžia
įvairiose aplinkybėse, yra brangiausias tur
tas, kurį žmogus gali įsigyti. Išmintyje yra
gyvenimo prasmė, tikrojo gyvenimo tikslo
pažinimas, šviesa, kuri neleidžia žmogui
vaikštinėti tamsybėse. Ji yra mylinti, kas
gera. Pramatanti ir atnaujinanti, (plg. Ism.
7).
Kur tokia išmintis randama? Aišku, kad
ne žurnalistikos sensacijose, ne dabarti
niuose kompiuteriuose ir ne visuose moks
luose.
Išmintis randama gerame žodyje.
Bet ir vėl klausimas. Koks žodis yra ge
ras? Toks, kuris pasakytas ar parašytas
geru tikslu, gera intencija patarnauti žmo
nijai jos fiziniame, protiniame ir dvasinia
me 'gyvenime.
Visame krikščioniškame pasaulyje šv.
Rašto žodis yra pats svarbiausias. Jame vi
sos išminties pradžia ir pabaiga.
Australijos sociologas dr. L. Hemingway
sako, kad kas turi savo namuose šv. Raštą,
tas turi viso pasaulio knygas. Tik neužten
ka jį turėti. Jį reikia skaityti. Nors penkias
minutes į dieną. Iš jo imtasis maistas stip
rins mus ištisą dieną.
***

Mano mintys ne kaip jūsų mintys, ir jū
sų keliai ne kaip mano keliai, sako Vieš
pats. Kiek dangus yra aukštesnis už žemę,
tiek mano keliai yra aukštesni už jūsų ke
lius ir mand mintys aukštesnės už jūsų
mintis (Iz. 55).
(Iš žodžio Liturgijos).
A. J. S.

rinkimų nebuvo, jai pirmininkavo kuopos
vadas kpt. J. Matulaitis, o sekretoriavo J.
Kriščiūnas, iš karto LS seržantas, vėliau
pakeltas LS leitenantu. 4204 LS lietuvių
kuopoje — Heidesheimo LB apylinkėje vi
są laiką buvo vystoma gyva lietuviška
veikla. Nebuvo praleidžiama nepaminėjus
jokios lietuvių tautinės šventės. Kiekvie
nais metais minėta Vasario 16-toji, Rugsė
jo 8-toji, o ypač iškilmingai Lapkričio 23čioji, Lietuvos kariuomenės įkūrimo šven
tė. Kuopoje taip pat buvo surengti daini
ninkų iš užjūrio ir kitokių menininkų pasi
rodymai, koncertai. Čia dainavo Janina
Liustikaitė, Prudencija Bičkienė, Liudas
Stukas, deklamavo Eliza Gedikaitė-Tamošaitienė, humoristinę programą išpildė Vi
talis Žukauskas, o Vasario 16 gimnazijos
tautinių šokių grupės mažesnės sudėties at
vykdavo kasmet po kelis kartus. Taip pat
kasmet vis būdavo suruošiama viena ar ki
ta lietuviška tema paskaita ar net jų cik
lai. Kūčių vakarą visuomet būdavo bendra
tradicinė kūčių vakarienė su eglute ir do
vanomis vaikams. Į šią kūčių vakarienę
eilę kartų buvo pakviesti ir viengungiai
Vasario 16 gimnazijos mokytojai. Kuopa
taip pat prenumeravo visą eilę lietuviškų
laikraščių, nuolatos buvo renkamos aukos
Vasario 16 gimnazijai, o ypač tada, kai bu. vo statomi naujieji klasių rūmai, šelpiami
ligoniai, neužmirštamas Tautos Fondas ir
kiti lietuviškieji reikalai. Kuopos rajone
buvo gražiais lietuviškais motyvais įrengta
koplytėlė, kurioje 'kas sekmadienį būdavo
laikomos lietuviškos pamaldos. Kuopos
aikštėje tautinių švenčių metu ant aukšto
stiebo būdavo iškeliama Lietuvos trispal
vė. Apskritai kalbant, vos įžengus per lie
tuvių vyrų saugomus kuopos rajono var
tus, būdavo pasijuntama tartum atsidūrus
mažoje Lietuvoje.
LB apylinkės narių skaičius sukosi arti
100, solidarumo mokestis mokamas punk
tualiai ir pilnai.
Baigiantis 1964 metami?, 4204 LS lietu
vių sargybų kuopa buvo likviduota, jos na
riai išsklaidyti po kitas lietuviškas ir ne
lietuviškas kuopas (pvz., vadas (kpt. J. Ma
tulaitis į jokią lietuviu kuopą nebuvo pri
imtas, turėjo prisiglausti pas vokiečius, o
vėliau pas lenkus). Netoli Heidesheimo,
kuris yra tik apie 10 kilometrų nuo Mainzo,
likusieji lietuviai ilgainiui susiorganizavo į
Mainzo LB apylinkę.
(Bus daugiau'
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STUDIJINĖS DIENOS
XIX EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ Vokietijos lietuvių bendruomenės apylin
kes. Pristatydamas prelegentą, dr. K. J. Če
SAVAITĖ

šiemet vyko '.Čepas 17-23 <1. d. tose pačiose
Rottenburgo vyskupijos 'katalikų akademi
jos (Stuttgart-Hoheiaheim, Paracelisus-Str.
91) patalpose. kuriose buvo suruoštos ir
paskutiniaisiais dvejais metais. Dalyviai
pradėjo rinktis liepos 17 popiet. 20 vai.
įvyko susipažinimo vakarienė.

XIX Studijų savaitė pradėta liepos 18
d. rytą pamaldomis, kurias laikė prof. dr.
J. Jūraitis iš Šveicarijos. Jis kvietė visus
pasimelsti už nuolatinį studijų savaičių da
lyvį ir paskaitininką prof. dr. Z. Ivinskį,
kuris savo tauria asmenybe įnešdavo gied
rios nuotaikos į šiuos lietuviškosios inteli
gentijos pobūvius. Prof. Jūraitis, rūpinda
masis dvasiniu patarnavimu, visą savaitę
kasryt aukojo šv. mišias, vis pateikdamas
gilių ir originalių minčių pamoksluose.
Oficialiai Studijų savaitę atidarė jos mo
deratorius dr. K. J. Čeginskas liepos 18tąją, 9.45 vai., linkėdamas, kad šis kultū
rinis lietuvių bendravimas būtų indėlis į
pasaulio kultūrą ir liudytų Lietuvą šioje
pasaulio dalyje. Jis priminė tragiškuosius
įvykius tėvynėje — ugnį ir kraują — ir pa
vergėjų pastangas nuslėpti juos nuo pasau
lio akių. Tačiau pro visas užtvaras prasi
veržia galingas slopinamos tautos šauks
mas — Laisvės, laisvės... Būtume kurti,
jei jo neišgirstume.
Gedime dėl ankstyvos prof. dr. Z. Ivins
kio mirties. Savo kruopščiai paruoštomis,
vis ką nors nauja paskelbiančiomis paskai
tomis jis kėlė lietuviškųjų studijų lygį. As
meniškai jis buvo šiltas, užkrečiantis entu
ziazmu. Net pernai, jau ligos nukamuotas,
jis skaitė paskaitą ir gyvai dalyvavo mūsų
kultūrinėje puotoje.
Atsistojimu pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę ir mirusieji patriotai.
Moderatorius pastebėjo, kad nuolatiniam
studijų savaičių dalyviui, rengėjui ir pa
skaitininkui dr. J. Griniui šiemet sukako
70 metų amžiaus, jį pasveikino ir palinkė
jo neapleisti lietuviškosios kūrybos barų.
Stud. Kr. Pauliukevičiūtė įteikė jubiliatui
puokštę gėlių.
Dr. K. J. Čeginskas dėkojo paskaitinin
kams, palankiai atsiliepusiems į jo kvieti
mą ir per trumpą laiką paruošusiems savo
pranešimus. Perskaityti sveikinimai.
Pirmasis XIX Liet, studijų savaitės pa
skaitininkas buvo kun. Br. Liubinas, ant
radienio rytą skaitęs istorinę apžvalgą apie

ginskas nurodė jo kvalifikacijas kalbėti ta
tema. Kun. Liubinas daug metų dirba VLB
vadovybėje kaip Valdybos pirmininkas ir
vicepirmininkas, kaip Tarybos narys ir ei
nąs įvairias kitas pareigas. Jis taip pat pa
brėžė, jog šiame lietuviškosios inteligenti
jos sąskrydy pritinka pirmiausia kalbėti
apie Vokietijos lietuvių bendruomenę, nes
ji daugelį metų globoja studijų savaites ir
jas finansiškai remia.
Paskaitininkas pastebėjo, kad jo prane
šimas yra tąsa praeitais metais apie Vo
kietijos LB skaityto pranešimo. Jis nebus
baigtas ir šiemet. Šįkart kalbėsiąs apie
VLB apylinkių veiklą. Sukauptą medžiagą
suskirstė į dvi dalis — į iki šios dienos
veikiančių ir jau nustojusių veikti apylin
kių apžvalga. (Paskaita spausdinama „Eu
ropos Lietuvyje“).
Po paskaitos pasisakė keletas senųjų LB
veikėjų. Jie kalbėjo apie LB apylinkių ir
aplamai apie lietuviškosios veiklos menrėjimo priežastis. Iš kitų kraštų atvykę sve
čiai lygino lietuvybės padėtį savo gyvena
mosiose šalyse su Vokietijos. Prieita išva
da. kad šios dienos tema davė medžiagos
liūdniems svarstymams, tačiau iš faktų,
kad ir liūdnų, galima ir reikia mokytis.
Pirmoji Studijų savaitės diena buvo per
krauta pranešimais ir diskusijomis, nusitę
susiomis iki vidurnakčio. Popietinių prane
šimų seriją pradėjo prof. dr. Mickūnas.
Kauno politechnikos instituto radijo ir
elektronikos fakulteto prodekanas, ilgesnį
laiką dirbąs mokslinį darbą Muench ei o
universitete. Jo pranešimo tema — Mok.Io
ir mokslinio darbo sąlygos dabartinėje Lie
tuvoje.
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kyklose, išvengia karinės prievolės atliki
mo: karinį parengimą išeina studijų metu.
Darbo krūvis yra žymus: 36 privalomos
valandos per savaitę (12 valandų paskaitų,
NAUJIESIEMS MOKSLO METAMS
pratybos, laboratoriniai darbai ir t. t.).
„Tiesoje
“ išspausdintoje. „Eltos“ žinioje
Technikai, baigę tris kursus, eina į fabri
kus gamybinio darbo. Baigę keturis kursus, , pasakoj an a, kad rudenį pradės darbą 23
jaunieji specialistai skirstomi į gamyklas. | naujos bendrojo lavinimo mokyklos. Pagal
kur turi dirbti dvejus metus. Tai vadina-' naujau .'.s projektus mokyklos pastatytos
, .zbar e. Rokiškyje, Ukmergėje ir kituose
moji priešdiplominė praktika.
Tą patį aukštosios mokyklos kursą gali-: r.- estuose. Dešimt mokyklų gavusios nau
ma baigti vakariniame mokyme. Čia dir jus ben.i .abučius, kuriuose galės apsigy
bama 16 valandų per savaitę (4 dienas po venti ariii 2 tūkst. moksleivių.
Į mokyklas dirbti ateisią 1.756 nauji mo
4 valandas). Vakarinio mokymo studentai
dienos metu dirba įmonėse ir gauna nor kytojai.
Dar pavasarį buvę pradėti leisti mokyk
malią algą, bet užtat negauna stipendijų.
Studijų laikas čia ilgesnis — 6 metai. Jas loms vadovėliai, kad jų pakankamai būtų
baigia mažesnis studentų % (apie 30%). rudenį. Mokykloms su dėstomąja lietuvių
Kauno politechnikos institute yra ir ne kalba išleista 121 vadovėlis 3.466.000 eg
akivaizdinis skyrius, kur studijuojama ko- zempliorių tiražu.

respondenciniu būdu. Neakivaizdinio sky
riaus studentai taip pat negauna stipendi
jų.
Lietuvos aukštosiose mokyklose mokslas
einamas pagal tipinius mokslo planus visai
Sovietų Sąjungai. Institutas gali juos keis
ti 20%. Dėstoma lietuvių kalba, bet yra ir
rusų grupių, kurias Kauno politechnikos
institute sudaro apie 20% visų studentų.
Stipendija pirmaisiais mokslo metais sie
kia 35 rbl. Kasmet pridedama po 10 rbl.
73% studentų gauna stipendijas. Pragyven
ti iš jų, ypač pradžioj, labai sunku.
Pedagoginiai aukštųjų mokyklų laipsniai
yra: asistentas, dėstytojas, vyr. dėstytojas,
einąs docento pareigas, docentas ir profe
sorius. Aukštieji mokslo laipsniai — moks
lo kandidatas ir daktaras.
Atlyginimai aukštųjų mokyklų personalo
nėra dideli: gamyklos moka daugiau. Todėl
sunku gauti gabių žmonių, nes jie nueina į
smyklas. Asmenys, turį mokslinius laips
nius, gauna žymiai didesnius atlyginimus.
Dabar norima aukštųjų mokyklų darbuoto
jų atlyginimus pakelti, bent sulyginant
juos su gamyklų mokamais.
Baigdamas savo pranešimą, prof. Miokūnas pageidavo tampresnių ryšių tarp tėvy
nės ir išeivijos.

Į mokyklą vaikai ateina normaliai 7 me
tų amžiaus. Pradžios ir vidurinysis moks
las tęsiasi 11 metų (kitur Sovietų Sąjungo
je 10 metų). Eirandos atestatą jaunuoliai
gauna būdami 18 metų amžiaus. Patekti j
(Bus daugiau)
aukštąsias mokyklas nėra lengva, nes no
rinčiųjų studijuoti yra žymiai daugiau, ne
gu laisvų vietų. Todėl reikia laikyti įstoja
muosius egzaminus.
LANKĖSI JAV GENERALINIS
KONSULAS
Lietuvoje aukštosios mokyklos yra Vil
niaus universitetas, institutai ir akademi
Lietuvoje lankėsi JAV generalinis kon
jos. Vienas institutų yra Kauno politechni
sulas Leningrade R. Glaistenas su šeima.
kos institutas. Jis gimė 1950 m. Kauno
(Vytauto Didž.) universitetą padalijus į
GĖLIŲ PARODA
Kauno politechnikos ir medicinos institu
Ukmergės rajono moterys suruošė gėlių
tus.
Jaunuoliai, studijuoją aukštosiose mo parodą.

Nėra ir nebuvo nei Stalino, nei
Molotovo

Praeitų metų pabaigoje Vilniuje išėjo iš
spaudos trečiasis ir paskutinysis „Mažo
sios Lietuviškosios Tarybinės Enciklopedi
jos“ tomas. Pradėta leisti 1966 metais, en
ciklopedija sudaro tris stambius tomus, ku
rių pirmasis apima 735 puslapius, antrasis
(išėjo 1968 m.) — 958 psl. ir trečiasis —
953 psl. Enciklopedija išleista sovietinės
Lietuvos Mokslų Akademijos vardu, o ją
redagavo vėsa eilė akademijos narių su jos
prezidentu J. Matuliu priešakyje. Pvz.,
antrame tome bendradarbiavo daugiau
kaip 700 autorių.
Nenoromis peršasi palyginimas su bostoniške „Lietuvių Enciklopedija“. Šios su
papildomuoju tomu išėjo 36 tomai. Bet ji
yra 'bendrinė, ne vien lituanistinė enciklo
pedija, taigi joje yra sukaupta daug me
džiagos, kurią galime rasti kiekviename pa
našiame leidinyje svetimomis kalbomis.
Tuo tarpu vilniškė yra išskirtinai lituanis
tinė enciklopedija, ji yra stambesnio for
mato, be to, viename puslapyje sutelpa po
tris skiltis (bostoniškėje — dvi). Išeitų,
kad sovietinė enciklopedija savo lituanisti
niu turiniu atstoja bent 10 bostoniškio dy
džio tomų.
Vilniškės enciklopedijos pratarmėje sa
koma, kad ji apimanti apie 25.000 straips
nių. Tektų nuoširdžiai pasidžiaugti tokiu
vienkartiniu lituanistinės medžiagos su
kaupimu viename leidinyje, nepraskiedus
turinio svetimybėmis, prieinamomis ir ki
tuose raštuose.
Tačiau pasitenkinimas naujai pasiro
džiusią) a lietuviškąja enciklopedija vis
daugiau blėsta, juo labiau skaitytojas įsi
skaitė jos turinį. Pačioje pratarmėje išve
dama, kad enciklopedijoje „marksistiškai
nušviečiama lietuvių tautos praeitis, daug
vietos skiriama istorijai, revoliuciniam ju

dėjimui ir kovai už Tarybų valdžią Lietu
voje“.
Be abejojimo, būtų bergždžias dalykas
laukti, kad „anapus“ leidžiamoji enciklope
dija būtų suredaguota objektyvaus mokslo
pagrindais. Ji savaime turi būti „marksis
tinė“. Bet maskvinio modelio „marksiz
mas“ yra savitas, sovietinis, dargi stipriai
atmieštas didrusiškuoju imperializmu. Ne
gana to. Jis kaitaliojosi pagal tai, kas sėdi
Kremliaus viršūnėse ir kas rankoje laiko
dirigento lazdelę arba, tiksliau pasakius,
vėzdą, pagal kurį groja „marksistinio“ or
kestro muzikantai. „Šventojo Iljičo“ laikais
sovietinis „marksizmas“ buvo kitoks, ne
kaip „genialiojo tėvo ir mokytojo“ Stalino
gadynėje, o dar kitoniškas „kukurūzininko“ Nikitos viešpatavimo metu. Dabartinė
„kolektyvinė vadovybė“, sudaryta iš blan
kių žmogystų, kildina savo autoritetą iš

venti Maskvon, kad kasdien galėtų paklūpauti prie Lenino mumijos...
Juokai juokais, o Adolfas Rimka „įam
Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija žintas“ enciklopedijoje vyriausiai todėl,
kad 1917 m. keturis mėnesius buvo Leni
no šoferis Petrograde, Kazys Rimša gi įėjo
Lenino mumijos ir pagal reikalą sauvališ- į istoriją dar ir todėl, kad „1923-24 pra
kai cituoja iš jo gausių publicistinių raštų džioje, būdamas studentu, su kitais slaugė
tuos padrikus sakinius, kurie jai atrodo V. Leniną“. Sovietinis generolas majoras
naudingi dienos reikalui.
Juozas Bartašiūnas, atlikęs ilgą stažą So
Nors maskvinis „marksizmas“ preten vietuos čekoje ir vėliau Lietuvoje liūdnai
duoja į „mokslą“, bet jis su tikruoju moks pagarsėjęs kaip partizaninio judėjimo kru
lu turi tiek pat bendra, kiek astrologija su vinas malšintojas, turi dar ir tokį istorinį
astronomija. Visas enciklopedijos turinys nuopelną: 19,18 m. jis tarnavęs latvių ka
sudarytas pagal Kremliaus politinio biuro riniame būryje Kremliuje. „B. teko kalbė
dailidžių sumeistruotą Pro'krusto guolį, ne tis su V. Leninu“!!!
gailestingai nukapojus viską, kas neįtelpa į
Panašių pavyzdžių galėtume dar priran
aną formą. Kremlaus „rašto žmonės“ pa kioti, 'bet užteks ir šių kelių, liudijančių
kreipia marksistinį „mokslą“ pagal tai, kas apie Vilniuje veikiančio komunistų parti
atrodo naudinga valdančiajai grupei. Tad jos istorijos instituto aptiekorišką tikslu
būtų paika ieškoti enciklopedijoje objek mą.
tyvumo. Jos turinys yra akivaizdžiai ten
Visa, kas susieta su Lietuvos nepriklau
dencingas. Enciklopedijos redaktoriai, di somybės laikotarpiu, menkinama, netgi
dele dalimi Mokslų Akademijos ar kitų niekinama, tuo tarpu viskas, kas susiję su
skambaus vardo institucijų nariai, turėjo Rusija, aukštinama ir keliama į padanges.
vis dairytis gyvenamojo momento maskvi- Tuo netenka stebėtis, iš enciklopedijos pa
nių direktyvų ir klausinėti cenzorių „Čevo tyrus, kad istorijos skyriaus vyriausiasis
izvolite“? (ko pageidaujate?).
redaktorius buvo J. Žiugžda, kuriam už
Vakarų Europos publicistinės kalbos var pataikūnišką maskvinių didrusiškųjų di
tosenoje paskutiniais laikais yra prigijęs rektyvų uolų vykdymą buvo suteiktas
graikų kilmės žodis „akribija“, kas reiškia Mokslių Akademijos akademiko titulas ir
tikslumą, pereinantį kartais į pedantišku kuris pasižymėjo akivaizdžiu Lietuvos is
mą. Kaip jau citavome, lietuviškoji sovie torijos iškraipymu ir ypač, kažkaip nesko
tinė enciklopedija savo pratarmėje sakosi ningai mėgaudamasis, dergė nepriklauso
Skirianti daug vietos „revoliuciniam judė mybės gadynę. Tik pasiskaitykime, kaip
jimui ir kovai už Tarybų valdžią Lietuvo perteikiama Lietuvos okupacija: „Pasinau
je“. Ir iš tikrųjų enciklopedijoje su nepa dodami palankiomis rev. situacijos sąly
mėgdžiojama akribija suminėtas net men gomis ir padrąsinti to fakto, kad jų šalyje
kiausias „revoliucinio judėjimo“ dalyvis, yra Raudonosios armijos dalinių, darbo
kuo nors prisidėjęs prie komunistų parti žmonės, vadovaujami LKP, 1940. VI. 15-17
jos ar kurio jos padalinio, kaip antai: „rau nuvertė faš. valdžią“. Tai ir viskas, ką pa
donosios pagalbos", „komunistinio jaunimo tiriame apie šią siaubingą Lietuvos trage
organizacijos“ ir pan.
diją.
Pvz., iš enciklopedijos sužinome apie Ka
Sunku įsivaizduoti dar grubesnį taip ne
zį Stonį, gimusį 1899 m. prie Akmenės: tolimos praeities klastojimą! Nė vienu žo
„1918-19 proletarinės revoliucijos Lietuvo džiu neužsimenama nei apie Stalino-Hitleje dalyvis. 1911-30 kumetis; 1930-1948 vals rio paktą, kuriuo du tironai akiplėšiška?
tietis, 1919 milicininkas Viekšniuose. 1944- pasidalijo silpnesnėmis rytų Europos vals
1950 Viekšnių liaudies gynėjas, 1948-1958 tybėmis, nei apie 1939 m. spalio 10 d. sa
kolūkietis. Nuo 1962 pensininkas“. Arba vitarpinės pagalbos sutartį, kuria Maskva
vėl: „Adomaitienė Ona (Širvytė; g. 1898 dar kartą pasižadėjo visomis aplinkybėmis
Maigiškiuose, Rokiškio raj.) — revoliuci gerbti Lietuvos valstybės nepriklausomy
nio judėjimo dalyvė. Kilusi iš valstiečių. bę, nei apie prasimanytais kaltinimais pa
1915-1918 dirbo siuvėja Petrograde. 1918- grįstą Molotovo ultimatumą 1940 m. birže
1922 komunistų partijos narė. 1918-19 Ro lio 14 d., nei apie raudonosios armijos įsikiškio aps. k-to sekretorė. 1919 evakavosi į verž'mą Lietuvon 1940 m. birželio 15 d.,
Smolenską. 1945 atvyko į Kauną. Dirbo nei apie Molotovo padėjėjo Dekanazovo at
siuvykloje „Danga“. Nuo 1956 pensininkė, vykimą į Kauną bei jo vaidmenį, klastingu
gyvena Maskvoje“.
būdu vykdant Lietuvos aneksiją.
Tur būt, šios „revoliucionierės“ nuopel
Skaitai sovietinės enciklopedijos versiją
nas, dėl kurio ji pateko enciklopedijom tė-|, apie Maskvos agresiją prieš Lietuvą bei
ra tas, kad, gavusi pensiją, ji išvyko gy kitas Baltijos valstybes ir pats nežinai, ar

KIPRIEČIAI LIETUVOJE

Į Lietuvą buvo atvažiavusi grupė kipriečių.
TADŽIKIJOS DIENOS

Lietuvos miestuose ir rajonuose buvo su
ruoštos Tadžikijos mokslo dienos. Paskai
tas apie savo 'kraštą skaitė tadžikai.
KAMOS AUTOMOBILIŲ FABRIKUI

Vilniaus „Komunaro“ įmonė pagaminusi
Karnos automobilių fabrikui 20 gręžimo
staklių. Tam automobilių fabrikui iki penk
mečio pabaigos būsią pagaminta 250 ma
šinų.
Karnos adresu būsianti siunčiama visų
Vilniaus staklių gamybos produkcija.
KLAIPĖDOS TEATRE

UTENOS VYRŲ CHORAS

Klaipėdos teatras naująjį sezoną pradė
Jis esąs suorganizuotas prieš trejetą me jo gastrolėmis Palangoje.
O namie, Klaipėdoje, sezonas būsiąs pra
tų, dabar turįs 60 dainininkų, esąs daug
kur koncertavęs, o jubiliejinėje dainų dėtas Šekspyro „Koriolano“ pastatymu.
Ruošiamasi statyti gruzino N. Dunbašventėje Vilniuje laimėjęs pirmąją vietą.
drš; pjesę „Nesijaudink, mama“. Maskvie
tis režisorius A. Burdonskis pakviestas pa
IŠ ŽINIŲ APIE PICTĮ
statyti rusų klasikų veikalą. Į pastatymų
Molėtų rajono kambainininikams, „Tie
planą įtraukta vengro F. Tarus pjesė „Gė
sos“ pranešimu, nelengva dirbti: javai iš
lytės ant antkapio“ ir J. Grušo „Barbora
gulę, šiaudai minkšti, trukdo trumpalai
Radvilaitė“.
kiai lietūs, bet iki rugpiūčio 12 d. jie buvo
nupiovę 4.361 ha javų ir prikūlė 71.419 cnt.
PIRMOKŲ KAKLARAIŠČIAI SU
grūdų.
UŽRAŠAIS
Didžiausiame Šakių rajono Lenino vardo
Pernai
Kauno
S. Nėries vardo vidurinėje
kolūkyje kirtėjų laukę 1.310 ha javų. Per
pirmąją savaitę buvo nukirsta apie 200 ha mokykloje buvo įvesta naujovė: pirmosios
kviečių, nors ir trukdė lietūs. Iš ha pri'ku- klasės mokiniams duoti geltoni kaklaraiš
čiai su perspėjamuoju kelio ženklu „Atsar
liama 43-48 centnerių.
Prienų rajono Vyšniūnų kolūkyje kas giai! Vaikai“. Vairuotojai, pamatę tokį
dien priilkuliama po 50-60 tonų grūdų. Me ženklą, sako, mažina greitį, pėstieji perve
chanizatoriai dirbą ir poilsio dienomis, ir da per gatvę, palydi.
Dabar tokie kaklaraiščiai pradėti masiš
jiems duodami nemokami pietūs, ir už
kruopščiai nukirstus sugulusius javus mo kai gaminti, ir šiais metais juos dėvėsią
jau apie 50 tūkst. pirmokų, kurie pradės
kamas 50 procentų didesnis atlyginimas.
Zapyškio kolūkio laukuose dirbama iki lankyti vidurines mokyklas.
sutemų. Nors javai vietomis esą gerokai su
gulę, bet kombainininkas V. Guoga jau „TRIMITO“ KONCERTINĖS KELIONĖS
kertąs antrąjį šimtą hektarų. Iš hektaro
Lietuves valstybinis pučiamųjų instru
gaunama po 25 cnt. Per valymo mašinas, mentų orkestras „Trimitas“ šią vasarą kon
šilumines džiovyklas ir ventiliacinius įren certavo Kolos pusiasalyje, Murmansko ir
gimus jau perleista apie 800 tonų, valsty
Rusnės žvejams, Poliarinės šiaurės jūrei
bei atiduota 100 tonų pačių geriausių grū viams ir pasieniečiams. Latvijos darbinin
dų.
kams ir Rygos pajūrio poilsiautojams.
DARBO IR POILSIO STOVYKLOSE

Rudenį koncertuosiąs Maskvoje.

Studentų ir moksleivių darbo ir poilsio
JONIŠKIO PAŠARAI
stovyklose Lietuvoje, kaip rašoma „Tieso
Joniškio pašarų gamyklos ligi šiol paga
je“, jau prasidėjo antroji pamaina.
Pirmosios pamainos studentai atlikę dar mino jau milijoną tonų kombinuotų paša
bų už 1 mil. 850 tūkst. rublių, žemės ūkio rų.
darbų buvę atlikta už 261 tūkst. rublių.
I šiais metais pagaminta 60 tūkst. tonų.

tenka daugiau stebėtis vilniškių akademi
kų, daktarų ir mokslo kandidatų nepa
mėgdžiojamu primityvumu, ar jų atsainiu
įžūlumu, ar jų bet kurias žmogaus savigar
bos ir tautinės garbės ribas peržengiančiu
servilizmu okupantui!
Enciklopedijos „moksliškumą“ paryški
na dar keli pavyzdžiai. Randame Pavelą
Filatovičių Mišatkiną, iš Pavolgio kilusį
burlioką, kurio saitai su Lietuva prasidė
jo nuo 1952 metų, kai šis maskolis iš Murmancko, kur buvęs laivų statyklos darbi
ninku, atsirado Klaipėdoje, kur, kaip ir de
ra „didžiosios rusų tautos“ atstovui, ūmai
padarė karjerą ir tuojau pat pasidarė „Bal
tijos“ laivų statykloj „surinkėju“, o vė
liau ir cecho meistru. Tai ir visi šio „va
riago“ nuopelnai.
Tokių Mišatkinų enciklopedijoje knibž
dėte knibžda. Net su fotografijomis atvaiz
duoti visi Kremliaus politinio biuro nariai
ir kandidatai, nors retas jų bus įkėlęs koją
Lietuvon ir nors jie savaime nieko ben
dra neturi su Lietuva ir lietuvių tauta.
Kad tarp politinių biuro atvaizduotų na
rių nestinga M. Suslovo, yra 'savaime su
prantama, atsiminus šio antrojo Muravjo
vo Koriko vaidmenį naujausių laikų Lie
tuvos istorijoje. Enciklopedijos redaktoriai
šiuos potentatus įterpė į lietuviškąją en
ciklopediją. nes to reikalauja Kremliaus
direktyvos. Pelitinio biuro nariai yra tie
vyriausieji Sovietuos valdovai, kuriuos ki
niečių komunistai taikliai vadina „raudo
naisiais carais“. Bet mūsų nuostaba dar
toli gražu nesibaigia: Lietuviškoji enciklo
pedija nepažįsta nei Stalino, nei Molotovo,
nei Dekanozovo, nei paskutinio maskvinio
atstovo Kaune Pozdniakovo!
Kaip gi čia dabar, draugai akademikai,
daktarai ir kitokie fariziejai? Redagavote
Mokslų Akademijos vardu enciklopediją,
atstovavote neklaidingam
„moksliniam
marksizmui“, paminėjote, anot žinomos
Krylovo pasakėčios, net menkiausią „revo
liucinio judėjimo“ sutvėrimėlį, o nepaste
bėjote tokio superdramblio, kaip Stalinas!
Juk jam valdant Lietuva buvo aneksuota,
įjungta į Sovietų Sąjungą, išsivadavo iš
„buržuazinio jungo“, be jo nieko negalėjo
įvykti, o lietuviškoje enciklopedijoje teap
tinkame, kad „Staliniečio kelias“ buvęs
Troškūnų rajono laikraštpalaikis, „Stalinietis“ tv/zęs Obelių rajono laikraštukas,
ėjęs dukart per savaitę, panašiai kaip pro
vincijoje leisti „Stalino keliu“ ir „Stalino
vėliava“. Tai ir viskas, ką patiriame iš en
ciklopedijos.
Ir vėl tenka stebėtis akademikais, dakta
rais ir mokslo kandidatais, kurie net ne
paaiškino skaitytojui, kas gi nutiko tam
„genialiajam tėvui ir mokytojui“, kurio
„konstitucijos saulės“ po Okupacijos vyko
parsivežti visa delegacija su apgailėtinu
naivėliu Justu Paleckiu priešakyje, ku

riam, savo iškilų talentą suprostituitinusi
(dovanokite už užgaulų, bet pelnytą išsi
reiškimą!), Salomėja Nėris rašė ilgiausią
odę, prieš kurį daugiau kaip dešimtmetį po
okupacijos šliaužiojo kaip šliužai visa so
vietinės Lietuvos naujoji ponija. O iš lie
tuviškosios enciklopedijos net negalima pa
tirti, kas gi buvo tas Stalinas.
Enciklopedijoje 15 eilučių pašvęsta Lie
tuvos rusui, 'matomai, carų laikų kolonistų
palikuoniui Levui Molotckui, bet nė žodžio
nėra apie Molotovą, kurio parašas padėtas
po slaptais susitarimais su vokiečių na
ciais. Tuose susitarimuose įsakmiai ir pa
kartotinai minima Lietuva, ir juose ap
sprendžiamas jos likimas. Tais slaptais su
sitarimais pasirėmęs. Molotovas galėjo ci
niškai sufabrikuoti ultimatumą tuometinei
Lietuvos vyriausybei. Jeigu jau enciklope
dijoje nėra tokių stambių ryklių kaip Sta
lino bei Molotovo, tai, aišku, nėra ko ieš
koti palyginti smulkių žuvų kaip Dekano
zovas bei Pozdniaikovas, nors jų vaidmuo
okupacijos pradžioje buvo Lietuvai lemtin
gas. O Klaipėdon gero gyvenimo iš Mur
mansko atvykusį laivų statyklos darbinin
ką Pavelą Filatovičių Mišatkiną Mokslų
Akademijos redaguotoje enciklopedijoje
surandame.
Būtų neteisinga teigti, kad visoje vilniš
kėje enciklopedijoje nieko nėra vertinga.
Joje aptinkame straipsnių, kurie pasižymi
ir didesniu ar mažesniu objektingumu.
Hitleris savo „reichą“ kūrė tūkstančiui
metų. Stalino „saulė“ užtemo, vos praėjus
keleriems metams nuo tirono mirties. Jis
visiškai nuasmenintas. Jo mumija buvo
patylomis išvilkta iš Lenino mauzoliejaus.
Liko vienui vienas „šventasis“ be konku
rencijos. Kaip ilgai, niekas negali pasaky
ti. Bet esame tikri, kad praeis ir dabarti
niai kraupūs negandos metai. Kai lietuvių
tautai vėl sutvieks laisvės saulė, busimosios
kartos, vartydamos sovietinę enciklopedi
ją, bodėsis tokiu padlaižiu kaip Juozas
Žiugžda ir tokiu maskoliams besitaikstančiu istorinių mokslų kandidatu kaip Ro
mas Šarmaitis, Lietuvos komunistų parti
jos istorijos instituto direktorius.
Petras Volungė

PS. Liepos 4 d. „Europos Lietu no“ nu
meryje atspausdintame straipsnyje „Sajano kalnuosna ir prie Amūro“, rašydamas
apie „Literatūros ir Meno“ vyr. redakto
riaus pavaduotoją E. Matvieką, padariau
prielaidą, ar jis tik nebūsiąs atkomandiruotas iš svetur lietuvių „kūrybinių są
jungų“ prižiūrėti.
Iš patikimų šaltinių nūn patyriau, kad
E. Matviekas yra Lietuvos latvis, kilęs iš
Palatvijo.
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Europos Lietuvių Kronika VOKIETIJA
LIETUVIAI OLIMPIADOJE
Muencheno olimpiadoje Birutė Užkuraitytė 200 m plaukime į finalą nepateko. Jos
laikas 2 min. 31.11 sek. Aukso medalį ga
vusios auistralės S. Gould laikas 2 min.
23.07 sek.
Taip pat Birutė rungėsi ir 400 m. kom
pleksiniame plaukime, bet į finalą nepate
ko. Jos laikas 5 min. 20.05 sek., šio plauki
mo nugalėtoja austrailė G. Nil nuplaukė per
5 min. 11.89 sek.
Birutė Vilniaus „Tiesos“ korespondentui
su 'apmaudu kalbėjo, kad taip blogai šiais
metais per varžybas ji nėra plaukusi.
Kaip jau žinome, 800 m 'bėgime Nijolė
Sabaitė 'išsikovojo sidabro olimpinį medalį.
Romualdas Eite, 3000 m su kliūtimis bė
gikas, iš 50 dalyvių pateko į geriausių as
tuonių bėgikų finalą. Bet atbėgo septintas
8 min. 34.6 sėk. laiku. Nugalėtojo K. Keino
laikas 8 min. 23.6 sek.
(Reikėtų pažymėti, kad anglų dienraščiai
Užkuraitytės pavardę rašė Ujkuraityte, c
Bitės, kaip buvo pastebėta ir Muencheno
olimpiados lentoje, Bitte.
Lietuviai sportininkai anglų televizijos
pranešėjų buvo vadinami rusais: rusė Sabaitė, rusas Bitė ir rusė Užkuraitytė.

LAIMĖJIMAI OLIMPIADOJE
Muencheno olimpiadoje V. Česiūnas ir Y.
Laibanov dviviete kanadiško stiliaus kanu
laimėjo aukso medalį.
M. Paulauskas Sov. Sąjungos krepšinio
komandoje laimėjo aukso medalį.
JAV žaidėjai atsisakė priimti jiems te
kusi sidabro medalį: sako, kad Sov. Sąjun
ga neteisėtai laimėjo.
R. Plungė rutulio stūmime nepajėgė pa
siekti net savo paties geriausio rezultato.
K. Šapkai nepasisekė šuolis į aukštį —
triukšminga 'aplinka neleido jam susikaup
ti.

LONDONAS

Sąskrydžio metu šalia kitos gaivios pro
gramos dar bus Vlado Narbuto dailės dar
bų paroda.
Viskas prasidės punktualiai 6 vai., 35 Meridale Street West, netoli miesto centro,
tarp Salop St. ir Worcester St.
Pamaldose už Lietuvą rūgs. 24 d. giedos
sąskrydžio solistė Birutė Valterienė ir bus
kitų svečių. Jos įvyks 12.30 vai. St. Thomas
of Canterbury, Haywood Rd., Tettenhall.
Visi visur maloniai laukiami!

ALKB Taryba

CORBY
M. VEREIKA LIGONINĖJ
Rugpiūčio 29 d. Corby j e gyvenantį M.
Vertiką ištiko nelaimė: einantį skersai ke
lio, mašina jį partrenkė ir smarkiai jam
sužalojo koją ir galvą,
Ketteringo ligoninėje kojai buvo padary
ta operacija. Po operacijos jaučiasi geriau,
kaulas nesulaužytas. Tačiau teks keletą sa
vaičių pabūti ligoninėj.
Ligonis patenkintas, kad corbiškiai ir
ketteringiškiai lietuviai aplanko, nepamirš
ta savo tautiečio.
Linkime greit pasveikti ir grįžti pas mus.
Ketteringiškis J. Liobė

GLOUCESTERIS

EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ
Rugsėjo 23 d. DBLS Gloucester!© ir
Stroudo Skyrius rengia ekskursiją į Bradfordą — į lietuvių veiklos 25 metų sukaktį.
Aplankysime lietuvių Vyties klubą, kuria
me daug kas dar nėra buvęs.
Išvykstame iš Stroudo 9 vai. rytą iš
miesto centro, iš Gloucester!© 9.30 vai. nuo
ukrainiečių klubo, 37 Midland Rd.
Prašom nesivėlinti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
VISUS KVIEČIAME!

ANTRASIS DAINAVIECIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris
„Dainava“ ruošia antrą turgelį — Jumble
Sale — spalio 21 d., šeštadienį, nuo 11 vai.
iki 5 vai. popiet, Portobello Club Court
Room, Portobello Road, London, W.ll.
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 t.t.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

„Dainavietės“

PALAIDOTAS A. A. B. KURTINAITIS

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,
Bradford© centre.
Pradžia: 5.30 vai. v.

Rengėjai

Jau esame rašę, kad rugsėjo 3 d. rytą
staiga mirė Cippenham, prie Slough,
Bucks., įgyvenęs Bronius Kurtinaitis, 62 m.
RUDENS BALIUS
amžiaus.
Rugsėjo
30
d., šeštadienį, Lietuvių Sody-:
Jis palaidotas rugsėjo 11 d. po pamaldų,
kurios buvo vietinėje Cippenham bažnyčio boję rengiamas Rudens balius. Jau pasam-i
dytas geras orkestras, veiks bufetas, šokiai
je.
iki 1 vai. ryto. Įėjimas, įskaitant bufetą,
£1,00. Londono ir Sodybos apylinkių lie-:
BOLTONAS
tuviai maloniai prašomi dalyvauti. Norin-i
tieji nakvoti Sodyboje, prašomi parašyti ar!
PARODA BOLTONE
paskambinti Sodybos administracijai.
Boltono Meno galerijoje spalio 7 d. —
lapkričio 4 d. ruošiama lietuvių, estų, lat
ŠAUDYMO VARŽYBOS
vių ir ukrainiečių rankdarbių ir meno kū
Rugsėjo
24 d„ sekmadienį, Sodyboje
rinių paroda.
Eksponatus parodai parūpins apie Bolto- vyksta pistoletų šaludymo varžybos tarp
Anglijos ir JAV.
ną gyvenantieji šių tautybių atstovai.
Anglijos pistoletų šaudymo komandą su
Parodą organizuoja Pavergtųjų tautų ko
daro
Headley Park Club pistoletų sekcijos
mitetas Boltone.
Parodoje numatoma išstatyti ir patrauk nariai.
Teko patirti, kad olimpiadoje Britų pis
lių gintaro darbų.
toletų
šaudymo komandoje yra net 5 So
Lietuvių skyrių parodoje ruošia K. Ste
ponavičius. Patalpas yra parūpinęs Paverg dybos Klubo nariai.

RUOŠIAMAS JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
ESSLINGENE
Rugsėjo 30 ir spalio 1 d. d. Esslingene
prie Stuttgarto suplanuota sukviesti jauni
mą iš Baden-Wuerttembergo. šitą informa
cinio pobūdžio suvažiavimą apsiėmė globo
ti bei remti Stuttgarto Apylinkės Valdyba
ir kiti. Esslingenas — vieta patogi ir kai
kam jau pažįstama.
Keletas mūsų krašto jaunuolių apsiėmė
šitą suvažiavimą konkrečiai organizuoti ir
pravesti; jų priekyje: studentai Alfr. Rep
šys, Stuttgart, ir Alfr. Lucas-Lutz, Nuer
tingen. Jaunimas iš anksto kviečiamas
(ruoštis ir Esslingene dalyvauti.

CLEVELANDO LIET. TAUT. ŠOKIŲ
GRUPĖ „GRANDINĖLĖ“ STUTTGARTE
Ji atvyko rugp. 12 d., iš vakaro prieš kon
certą. Sekančios dienos ryte fiziškai pasi
stiprinusi ir dvasiškai atsigaivinusi pamal
dose Marienheime, kurias atlaikė kun. K.
Senkus, ji apie pietus nuvyko į Killesbergą
ruoštis koncertui. Tenai jų fiziniu pastipri
nimu rūpinosi Z. Glemžienė, Sabai ir kiti
taikintojai.
Gražaus lietuviško jaunimo iš Amerikos
pasižiūrėti, jų įvairiaspalviais rūbais pasi
grožėti, jų nuotaikingos muzikos pasiklau
syti, jų meniškai išpildomų šokių stebėti į
Kiillesbergo estradą prisirinko, gal būt, iki
pusantro tūkstančio žmonių; tarp jų atvyko
lietuvių apie keli šimtai ne tik iš Baden
Wuerttem'bergo, bet ir iš Bavarijos, Hesseno ir tolimesnių karštų. Prieš pat koncertą
lietuvių tautinius šokius trumpai apibūdi
no G. Šlikas, kad visi juos geriau suprastų.
Grojant septynių asmenų orkestrui, ku
riam vadovauja Dalia Kavaliūnaitė, ir plo
jant gausiai miniai, visi šokėjai įžygiavo į
aikštelę, na, ir prasidėjo koncertas, kokio
nebuvę nei „Tėvynėje Nepriklausomybės
(laikais“ ir kokio nematę „Tarybų Liet irio
je“, kaip tvirtino eilė dalyvių. Vystėsi, pynėši, raizgėsi žavinčiai margos poros bei
gretos, sukosi ratukai, tai linko žemyn, tai
(kilo oran, kaitaliojosi, štai marguliavo mer
gaičių būrys, jas pakeitė kitas, prie jų pri
sijungė vyrai; vienai grupei šokį baigiant,
pasirodė kita, ir taip apie dvi valandas ..
Įvairiaspalvius menininkus stebėjo minios
žmonių, o visa eilė fotografų bei filmuotųjų
šokėjus mėgino pasiimti bent nuotraukose.
„Grandinėlės“ vyriausias direktorius Liu
das Sagys kartu su bendradarbiais Gintau
tu Neimanu ir kitais šią lietuviško meno
nešėjų grupę yra pakėlęs į gania aukšto me
no nešėjų tarpą.
Jiems žmonės ne tik karštai plojo, bet ir
markučių nepašykštėjo. Jiems (priimti Stut
tgarte komitetas ir šioje vietoje nuoširdžiai
dėkoja: visiems, kurie finansinės paramos
suteikė, o ne tik 50 pfenigių davė.
Po „Grandinėlės“ koncerto, vakarienės
metu, VL Bendruomenės Stuttgarto Apy-

LIET. SODYBA

tųjų tautų komiteto sekretorius H. Vainis.

WOLVERHAMPTONAS
ANGLUOS LIETUVIŲ SĄSKRYDYJE
Kas pageidautų nakvynės Anglijos lietu
vių sąskrydžio metu rugsėjo 23 d„ malonės
iš 'anksto pranešti J. Narbutienei, 177 Re
gis Rd„ Tettenhall, Wolverhampton WV6
8XF.

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.

linkės Valdybos pirmininkė Z. Glemžienė,
dėkodama Al. Sagienės asmenyje, „Grandi
nėlei“ įteikė rinktinių gėlių. Kun. V. Šarka,
Hamburg, kuris iš visų daugiausia ruošė
kelią, kad ši puiki grupė galėtų V. Vokieti
joje keliose vietose koncertuoti, išreiškė
džiaugsmą jos pasisekimais, įteikė dovanų
atminimui ir linkėjo, toliau keliaujant, iš
silaikyti pasiekto meno aukštumoje. „Gran
dinėlės“ vardu L. Sagys reiškė pasitenkini
mą ir viltį, kad liet, jaunimas meno pagal
ba galėsiąs toliau stiprėti savos tautos dva
sioje. Užbaigai studenčių kvartetas pilną
salę tautiečių dar pradžiugino poezija ir
dainomis.
Rugpiūčio 14 d. ryte „Grandinėlė", atsi
sveikinusi su Stuttgartu, autobusais iške
liavo Romos link.
Tarp visos eilės prominentiškų svečių
koncerte klausėsi JAV generalinis konsu
las Stuttgarte kartu su šeima. BadenWuerttembergo Vid. Reikalų Ministerijos
atstovas Ministerialrat dr. Wottge su žmo
na, V. Vokietijos kat. vyskupų delegatas
lietuviams prel. dr. Aviža iš Muencheno,
V. E. L. S. direktorius dr. Celiešius iš Bad
Woerishofeno ir kt.
Šalia dviejų svarbiausių organizatorių —
k. K. Senkaus ir Z. Glemžienės, — šiam
koncertui pasisekti arba „Grandinėlei“ pri
imti padėjo eilė kitų: kun. Šarka pasirūpi
no programų ir plakatų išspausdinimu,
mokyt. F. Skėrys ir kiti iš kalno koncertą
reklamavo, Lucai, Sabai, Lėmanienė, Rep
šienė ir kitos rūpinosi pagaminti užkan
džių bei gėrimų pristatyti, programas par
davinėti bei aukas rinkti.
(Lietuvis Baden-Wuerttemlberge)

KAS ŽINO GERĄ PATARIMĄ?
Viena tautietė iš Waiblingeno prašo jai
surasti „Lietuvišką A. B. C.“ Ji norinti ge
riau išmokti lietuvių kalbą.
Tai jau kelintas asmuo, kuris į kun. K.
Senkų Stuttgarte kreipėsi su panašiu pra
šymu. Tačiau K. Senkus tuo tarpu nežino,
kaip čia pagelbėti.

„Darbininkas“ rašo, kad prof. Z. Ivins
kio rankraščiai ir archyvas buvo sudėta į
30 dėžių ir pergabenta į naują P. Ivinskie
nės butą Bonnoje, bet ne visos dėžės. 29
si:krautos Baitisches Institut patalpose.
Numatoma jas nugabenti į Romą.
Esąs sudarinėjamas velionies profeso
riaus knygų ir filmų sąrašas jo bute Ro
moje.
Bonnoje sutvarkyti profesoriaus paliki
mo buvo iš Romos atvykę kun. R. Kra
sauskas ir kun. P. Jatulis.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
PADĖKA

JAPONAI LIETUVOJE
Į Lietuvą buvo atvykusi Japonijos socia
listinio jaunimo lygos delegacija, kuri su
sipažino su Vilnium, susitiko su komjauni
mo vadovais, lankėsi universitete, įmonė
se, Trakuose.

Rajono Skautų Vadija
Nuoširdžią padėką reiškiame J. E. Lie
tuvos Atstovui V. Balickuii ir poniai, Socia
linio ir Sporto Klubo Valdybai, kun. J. Sakevičiui, V. Jurienei, P. Senkuvienei, A.
Pranskūnui, K. Makūnui, V. O'Brien, E. R.
Šovoms, Sodybos Vedėjams.

Rajono Skautų Vadija

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas rug
piūčio 22 d. išsiuntė raštą Jungtinių Tautų
Gen. Sekretoriui Kurt Waldheimuii, prašy
damas dėti pastangų sustabdyti komunistų

pastaruoju metu vykdomąją persekiojimų
bangą Lietuvoje ir Čekoslovakijoje. Laišką
pasirašė PET pirmininkas Stefan Korbonski ir gen. sekretorius Feliks Gadomski.
Rašte pabrėžiama: „Pasaulis stebi gru
biai pažeidžiamas žmogaus teises dviejuo
se kraštuose. Tai vykdo, ciniškai pažeis
dama savo įsipareigojimus J. Tautų Chartai ir Visuotinei žmogaus Teisių Deklara
cijai, didelė valstybė, J. Tautų narys“.
Dėl padėties Lietuvoje PET laiške nuro
doma: Sovietų Sąjunga, po antrojo pasau
linio karo prievarta įjungusi Lietuvą į ko
munistų imperiją, 'be atvangos vykdo reli
gijos tame krašte persekiojimo bei naikini
mo kryptį. Tokie veiksmai kelia lietuvių
tautos — ginančios savo religinę bei tau
tinę laisvę — atkaklų pasipriešinimą. Tai
neseniai tragišku 'būdu išryškėjo, kai susi
degino trys lietuviai ir įvyko kruvinos riau
šės su milicija Kaune bei kituose Lietuvos
miestuose. Su 17.000 asmenų pasirašyta pe
ticija veltui kreiptasi, prašant religijos lais
vės Lietuvoje priespaudoje gyvenantiems.
Čekoslovakijoje. Dubčeko vyriausybę pa
keitus sovietams tarnaujančia Husako vy
riausybe, šiuo metu stebime neteisėtas poli
tines bylas, kur kaltinami šimtai buvusių
Dubčeko šalininkų.
„Pavergtųjų Europos Tautų Seimas, at
stovaudamas laisvajame pasauly neginčija
moms teisėms Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Len
kijos, Rumunijos ir Vengrijos, būdamas gi
liai sukrėstas nekaltų gyventojų persekio
jimo komunistų valdomose Lietuvoje ir Če
koslovakijoje, prašo tamstą kreiptis į So
vietų Sąjungos vyriausybę ir jos satelitinį
režimą Prahoje, siekiant, kad jie gerbtų J.
Tautų chartos ir Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos dėsnius ir liautųsi politiniais
ir ideologiniais sumetimais vykdžiusios
įvairaus pobūdžio persekiojimą.
„Jūsų anksčiau skelbtieji pareiškimai dėl
žmonių kančių teikia mums viltį, kad ir
vėl pasisakysite šiuo reikalu, kuris taip ne
pakenčiamas viso pasaulio prie taikos prisirišusioms tautoms“.
(ELTA)

Tėvas dr. Konstantinas Gulbinas, vie
nuolis kapucinas, ruošia ilgesnį straipsnį
apie Lietuvos Bažnyčios padėtį paskutinia
me dešimtmetyje. Jis pasirodys vokiečių
spaudoje.
Vechtos lietuviai buvo atvykę su seselė
mis ir kitu senelių prieglaudos personalu į
lietuvių tautinių šokių ansamblio „Gran
PAMIRŠTOS PEREINAMOSIOS
dinėlės“ koncertą Hamburge. Visi buvo su
VĖLIAVOS
žavėti šauniu Amerikos lietuvių jaunimo
pasirodymu scenoje.
R. Masteika „Tiesoje“ apie pereinamąsias
Hannoverio lietuviai nusisamdę autobu vėliavas rašo:
są ir padarė gražią ekskursiją į Hambur
„Ne viename kolūkyje, įstaigoje teko ma
gą, į „Grandinėlės“ tautinius šokius Ham tyti jas stovinčias kampe: pamirštas, apleis
burgo universiteto didžiojoje salėje.
tas. Gal būt, po stiklu padėti jas ne visi
turime kur, tačiau sukalti paprastą stoveMIRUSIEJI
lį — tikrai nesunku. Tuo būtų išreikšta pa
Vilius Krolis, gimęs 1908. IV. 10 Palapiš- garba darbo rankoms, o šlovės relikvija pa
kių kaime, Šiluvos vis., Raseinių aps., mi puoštų ir įkvėptų“.
rė 1972. VII. 14 Moellno miesto ligoninėje.
Palaidotas 1972. VII. 18 Schwartzenbeko
miesto kapinėse.
PAIEŠKOJIMAS
Velionis buvo giedras, švelnaus charak
Jankauskas
Zigmas. Juozo sūnus, gimęs
terio žmogus. Mėgo muziką, grojo smuiku
ir kitokiais instrumentais. Paliko du sūnus 1910 m., atvažiavęs į Angliją 1944 m., pats
ir vieną dukrą. Į laidotuves atvyko dukra ar žinantieji apie jį prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.
iš Kanados.
PROF. Z. IVINSKIO RANKRAŠČIAI IR
ARCHYVAS

Lietuvių Skautų Sąjungos Vyriausias
Brolijos Skautininkas v. s. Petras Molis,
pasinaudodamas brangiu sau atostogų lai
ku, ryžosi aplankyti visus skautiškus ra- Lietuvių Bendruomenės Menuningeno apy
jonus, susitikti vadovus, vienetus ir rėmė linkės pirm. V. Bernotas sveikina Vasario
16 Gimnazijos tautinių šokių grupę
jus (bei tėvelius ir plačiąją visuomenę.
Vyriausias Skautininkas aplankė tolimos
Australijos rajono, Kanados, Amerikos tri
jų rajonų, Anglijos ir Vokietijos vienetus.
Rugsėjo 3-6 d. d. jis su šeima lankėsi
Londone — Lietuvių Namuose, Lietuvos
Pasiuntinybėje, Lietuvių Sodyboje ir Socia
liniame ir Sparto Klube.
Susitikimas su LSB VS v. s. Petru Moliu,
jo jaunatviškas pasiryžimas ir skautiškos
pareigos jausmas paliko gilų ir nepamiršta
mą prisiminimą visiems, kuriems teko susi
tikti.
LSB VS v.s. Petrui Moliui ir šeimai mes,
Anglijos rajono vadovai ir vadovės, reiš
kiame skautišką lietuvišką ačiū.
Linkime nuotaikingos tolimesnės kelio
nės Europoje. Sėkmės ir laimingos keliones
grįžti į namus ir pasisekimo Brolijos skau
tiškoje veikloje.
Liekame budėdami.

PAV. TAUTŲ ORGANIZACIJA —
Į J. TAUTAS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 Cantenbury,
Tettenhall. Pamaldos už Lietuvą. Da
lyvauja solistė Birutė Valterienė ir
kt. svečiai. Pradžia 12.30 vai.
STOKE-ON-TRENTE — spalio 1 d., 12.15
vai.. Tunstall.
NOTTINGHAME — spalio 1 d.. 11.15 vai..
Liet. Židinyje.

...Kaip lapai krinta visos mano dienos,
O jų takais tik nuodėmes nešuos.
Pašauksi Tu mane — ir stosiu vienas
Atsiskaityt už žingsnius žemės šios.
Posmelis iš MARIJOS LITANIJA leidinė
lio, šiomis dienomis išleisto Australijoje.
Ši Marijos Litanija L etuvoje žinoma V.
Mykolaičio-Putine vardu. Iš viso per 65
litanijas.
Leidinėlio kaina 0.70.
Mykolas Krupavičius — ATSIMINIMAI.
Ši knyga vaizduoja, kaip susidarė kovingo
lietuviškumo ir kovingos krikščionybės
junginys M. Krupavičiaus asmenyje. Lei
dinys kietais apdarais, didelio formato, 360
psl. Leidinio kaina, įskaitant persiuntimą,
£4.50.
Abu leidiniai gaunami: Dainora, 14,

Priory Rd.. Kew, Surrey.
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