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1941 birželio mėn. sukilėlių kapai Kauno kapinėse

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo sovietų- 
vokiečių karas. Norėdami atsipalaiduoti 
nuo prievarta primesto įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, lietuviai sukilo prieš rusus ir jau 
birželio 23 d. rytą iš Kauno radiofono pa
skelbė laikinąją vyriausybę.

Sukilimas buvo apėmęs visą Lietuvą ir 
jame dalyvavo apie 100.000 lietuvių patrio
tų, daugiausia jaunimo. Kovose žuvo apie 
2.000 sukilėlių.

Pagerbiant sukilime žuvusius patriotus, 
spausdinama tuo metu ministerio pirminin
ko pareigas ėjusio Juozo Ambrazevičiaus 
dalis kalbos, pasakytos laidojant 1941 m. 
birželio sukilėlius Kaune.

„Ne pirmas kartas šioje vietoje prasive
ria duobės, kad priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palaistyti tautos lais
vei.

Tačiau niekados toji duobė nebuvo tokia 
didelė, kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lietu
vos žemė yra ištroškusi laisvės.

Tai rodo, kokia stipri tėvynės meilė jau 
yra išaugusi jos vaikų širdyse, kad ištisi jų 
būriai — šimtai ir tūkstančiai — savu noru 
ryžtasi mirti, kad tik svetimiesiems never
gautų.

Pajaučiame šių gilių kapų akivaizdoje 
visos tautos pasiryžimą gyventi per mirtį.

' ' ■ '■ . . Z;K*' < Y.

LATVIAI D. BRITANIJOJE
Jaunas latvių studentas Andris Abakuks, 

Latvių Tautinės Tarybos padedamas, su
manė surinkti žinias apie D. Britanijoje gy
venančius latvius ir jų kultūrinį gyvenimą. 
Jis paruošė specialias anketas ir išsiuntinė
jo savo tautiečiams, gimusiems prieš 1957 
metus. Iš viso jis buvo išsiuntinėjęs 3.000 
anketų. Pilnai ar iš dalies užpildytų grįžo 
1.007.

Autorius pabrėžia, kad anketų daviniai 
daugiau reprezentuoja tuos latvius, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja latvių 
visuomeniniame gyvenime. Latvių Tautinės 
Tarybos turimieji daviniai ir anketų rezul
tatai leidžia manyti, kad aktyvių latvių 
esama apie 3.100-3.500. Iš jų apie 46% da
lyvavo Latvių Taut. Tarybos rinkimuose, 
su kurių rinkiminėmis kortelėmis -buvo ir 
minimoji anketa 1972 metų rudenį išsiunti
nėta.

Iš visų atsakiusiųjų 91% buvo gimę prieš 
1930 metus. (4% 1930-1939 m., 2% 1940- 
1949 ir 3% 1950-1954 m.). Tai rodo, kad ak
tyviau besireiškiantieji yra vyresniojo am
žiaus žmonės. 66% atsakiusiųjų buvo vy
rai.

Pasirodo, kad gana didelis latvių skai
čius pasisakė namie kalbą angliškai. Iš ne 
visai pilnai apdirbtų davinių aiškėja, kad 
per paskutinius 20 metų apie pusė visų įvy
kusių vedybų buvo mišrios. Ir tai, žinoma, 
liečia tik visuom. veikloje dar dalyvaujan
čias šeimas. Jeigu būtų imami visi D. Bri
tanijoj gyveną latviai, tai mišrių vedybų 
skaičius būtų dar žymiai didesnis.

Krūvon sutraukti apklausinėjimo rezul
tatai taip atrodo:

Atsakiusiųjų %
priklauso Dauguvos Vanagų oganizac. 64 
priklauso latvių parapijai 82
priklauso kitoms latvių org-joms 35 
reguliariai įskaito latvišką laikraštį 83 
reguliariai skaito latvių žurnalą 54 
skaito 3 ar daugiau latviškas knygas

per metus 62 
yra baigę ar lankę aukštesnes mokyklas 17 
yra Latvijos piliečiai (liečia gimusius

prieš 1940 m.) 67
turi nejud. nuosavybę (tik vyrams) 55 
turi automobilį (tik vyrams) 39

Atrodo, kad latvių naujųjų ateivių skai
čius (senų ateivių, berods, jie neturi) yra, 
tur 'būt, šiek tiek didesnis, negu lietuvių.

Didingas tai momentas, bet ir graudus. 
Graudu su kritusiais didvyriais išsiskirti 
kovos draugams, tėvams ir artimiesiems; 
graudu ir laikinai vyriausybei.

Kovos draugams ir kariams — vienas 
nusiraminimas — partizanai kovojo ir žuvo 
didvyriškai, kaip kovoja narsiųjų pasaulio 
tautų sūnūs...

Tėvams, giminėms ir artimiesiems tėvy
nės vardu dėkojame, kad išaugino ir ati
davė tėvynei tai, ką jie turėjo brangiausia.

Visai tautai graudu, kad neteko tų žmo
nių, kurie jos gyvenimo pažangai buvo rei
kalingi; neteko idealiausių žmonių.

Pasiliko tačiau viltis, kad jų kraujas ne
išgaruos be vaisių šioms dienoms ir atei
čiai.

Šios tylios kuklios laidotuvės, kaip tylus 
ir kuklus buvo mūsų partizanu pasiaukoji
mas, ateityje pavers jų kapus gausiai lan
koma vieta. Tylos ir ramybės.

Tos ramybės, kurioje telkėsi ir bręsta 
nauja dvasios energija naujam gyvenimui 
kurti ir dėl jos kovoti.

Skyrium ar būriais lankydamiesi prie šių 
partizanų kapų, stiprėsime dirbti, o jei rei
kės ir mirti dėl to idealo, dėl kurio jie au
kojosi, būtent, vėl Lietuvos laisvei.“

Tačiau visais kitais atvejais, bent iš pavir
šiaus žiūrint, išeiviškasis gyvenimas rieda 
labai panašia kryptimi. Būtų nepaprastai 
įdomu ir naudinga, jei atsirastų lietuvis 
studentas ar moksleivis, kuris imtųsi tokio 
darbo, kokį atliko latvis A. Abakuks.

Pranešimas
DBLS-gos suvažiavime Londone nutarta 

kasmet rengti vieną didelį bendrą lietuviu 
parengimą Anglijoje. Taip pat nutarta pir
mą tokį parengimą rengti Bradforde.

Tokiam parengimui reikia visiems iš 
anksto ruoštis, todėl dabar pranešame:

Parengimas bus rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
gražioje ir didelėje salėje Victoria Hall, 
Shipley, apie pora mylių nuo Bradfordo 
centro. Kadangi data artimai sutampa su 
rugsėjo 8, tai parengimas ir bus kaip Tau
tos šventės minėjimas.

Numatoma trumpas įžanginis žodis ir 
meninė dalis. Jau pakviestas labai retas 
svečias Šv. Cecilijos choras iš Škotijos ir 
mielai sutiko atvykti.

Kadangi šis minėjimas mūsų visų ben
dras, tai maloniai prašomos visos mūsų 
meninės pajėgos, kurios norėtu ir galėtų 
nors trumpai papildyti meninę programą. 
Dainininkai ir taut, šokių šokėjų grupės la
bai pageidautinos. Norintieji dalyvauti, 
prašome nedelsiant pranešti rengėjams.

Linksmajai daliai — šokiams gros labai 
geras orkestras. Bus savas baras, užkan
džiai ir karštos kavutės.

Pradžia 5 vai. vak.
Skyrių ir organizacijų vadovybės jau da

bar prašomos pradėti organizuoti ekskur
sijas. Bus laukiami visi grupėmis ir pavie
niai. Atsiminkime, rugsėjo 22 d. visi susi
tinkame Bradforde!

Rengėjai: DBLS-gos Bradfordo skyrius 
ir

Vyties klubas

' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
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KINIJA NEPRITARIA

Lietuvos laikraščiai išsispausdino 
TASS-o apžvalgininko J. Kornilovo komen
tarus, kodėl Kinija nenori, kad įvyktų kon
ferencija Europos saugumo ir bendradar
biavimo klausimais. Tai esą todėl, kad Ki
nija „siekdama savo didžiavalstybinių, he- 
gemoninių tikslų, stengiasi pakenkti socia
listinių šalių pozicijoms Europoje“. Korni
lovas sako, kad Kinija šmeižia sovietų 
iniciatyvą, kuria siekiama kolektyvinio 
saugumo Europoje. Kinijos nuomone, tas 
pasitarimas nebūsiąs naudingas Europos 
šalims. Autorius teigia, kad to kolektyvinio 
saugumo klausimais suinteresuotos visos 
Europos valstybės. Tačiau savo komentarus 
užbaigia tokiu sau prieštaraujančiu saki
niu: „Įtempimo mažėjimo procesas Europo
je stiprėja, eina platyn ir gilyn, ir šio pro
ceso sustabdyti negali nei NATO „vana
gai“, nei su jais susigiedoję maoistai su sa
vo didžiavalstybinėmis ambicijomis“. Ar 
ne tie patys „vanagai“ ir sudaro žymų pro
centą Europos valstybių atstovų?

BRANDTO PASISEKIMAS

Viso pasaulio spauda stebisi žydų-vOkie- 
čių santykių pagerėjimu. Skaitoma, kad tai 
yra asmeniškas kanclerio Brandt nuopel
nas. Praėjusį savaitgalį Brandt praleido 
prie Galilėjaus jūros kartu su žinomu Vo
kietijos priešu, min. pirm, pavaduotoju Ji- 
gal Alton, kuris niekada nesikalba su vo
kiečių žurnalistais. Šia proga jis pareiškė: 
„Brandtas nebėga nuo istorinės atsakomy
bės. Niekada nebūčiau savo namuose pri
ėmęs kito vokiečio“.

SOVIETŲ KARINĖ GALYBĖ

Nato kraštų gynybos ministerial, susirin
kę Briuselyje, paskelbė, kad Sovietų Sąjun
gos ir Varšuvos pakto karinės pajėgos 
esančios žymiai didesnės, negu iki šiol bu
vo galvojama.

Sovietų Sąjungos naujų povandeninių 
Delta klasės laivų raketos galinčios pasiek
ti iš savo saugių bazių kiekvieną Nato 
kraštų užkampį. Jos galinčios apšaudyti 
taikinius už 4.000 jūros mylių.

Šiuo metu Sovietai laiko Europoje apie 
100 kovai paruoštų divizijų. Prie to skai
čiaus reikia pridėti 60 satelitinių kraštų di
vizijų. čia neįskaitoma 30 gerai paruoštų 
divizijų, laikomų atsargoje. Vien Rytų Vo
kietijoje Sov. Sąjunga laiko 20 divizijų su 
5.000 tankų.

Nuo 1968 m. Varšuvos pakto karinės pa
jėgos padidėjo 50 procentų. Seni lėktuvai 
pakeičiami naujais.

Nežiūrint į tai, kad Sov. Sąjunga kon
centruoja savo kariuomenę prie Kinijos 
sienos, vis dėlto 75% žemyno pajėgų ir 
70% aviacijos yra nukreipta prieš Nato 
kraštus. Sovietų ginklavimosi ir karinių ty
rimų įrengimai sunaudoja vieną trečdalį 
viso valstybės biudžeto. Tos išlaidos kas
met didinamos.

Šitokių faktų akivaizdoje Nato gynybos 
ministerial priėmė naują 7 metų planą sa
vo karines pajėgas modernizuoti ir sustip
rinti.

VIENAŠALIŠKAS ATOLAIDIS

Tokia antrašte „The Daily Telegraph“ 
(birželio 12 d.) įsidėjo vedamąjį. Jame sa
koma, kad nežiūrint Nato pastangų, sovie
tai sąmoningai vilkina ginkluotų pajėgų su
mažinimo pasitarimus Vienoje. Nato kraš
tai, ypač JAV, nori išlyginti Nato ir Varšu
vos pakto karines pajėgas, nes šiuo metu 
Sovietai turi tų pajėgų žymiai daugiau. Kai 
kyla klausimas apie kariuomenės sumažini
mą, tai rusai atsako — abeji atitrauksime 
po vienodą skaičių. Amerikiečiai aiškina, 
kad tada anoje pusėje vistiek liks daugiau. 
Rusai šaiposi — jei jums nepatinka, mes 
galim palaukti... O laukti Amerika daugiau 
nebenori, jie turi pakankamai kitų rūpes
čių. Ir taip daina be galo.

Visai priešinga istorija su būsima Hel
sinkio Europos saugumo konferencija, ku
rioje bus atstovaujami 34 kraštai. Sovietai 
tos konferencijos seniai laukia ir ruošiasi. 
„Jų tikslas yra likviduoti Nato ir išgauti 
Vakarų valstybių savo Rytinės imperijos 
oficialų pripažinimą“. Nato kraštai, išsky
rus Prancūziją, bandė šias dvi konferenci
jas apjungti. Deja, jiems nepasisekė. Vaka
riečių tikslas Helsinkyje yra ieškoti laisvo 
žmonių, idėjų ir informacijos judėjimo, ,o 
taip pat priversti Sovietus laikytis duoto 

įsipareigojimo — nevartoti prievartos sate
litiniuose kraštuose. Tuo tarpu rusai tyli, 
visiškai neįsipareigodami. Kai kurie Vaka
rų kraštai jau pradeda abejoti, ar verta 
rusus perdaug spausti?

„Nejaugi Nato ir Vakarų valstybės nebe
turi teisės reikalauti jokio quid pro quo 
(dovis už dovį)?“, baigdamas klausia laik
raštis.

„IZVESTIJOS“ IR VAIKŲ DARŽELIAI

Sovietų dienraštis „Izvestijos“ įsidėjo 
straipsnį, smerkiantį jaunas motinas už tai,

SeftlifnioS
— Anglijos bankas nuo rugpiūčio pabai

gos išima iš apyvartos 5 svarų banknotus, 
išleistus 1963 metais.

— „The Times“ paskelbė savo apklausi
nėjimo davinius apie vyriausybės narių 
sekso skandalą. 60% gyventojų pasisakė, 
kad reikalas turi būti užmirštas.

— Pirmas Helsinkio konferencijos posė
dis numatytas liepos 3 d. Jame dalyvaus 
Europos, JAV ir Kanados užs. reikalų mi
nisterial.

■— Generolas Franko atsisakė ministerio 
pirmininko pareigų ir savo vietoje paskyrė 
admirolą L. Carrero Blanco. Tačiau gene
rolas pasiliko sau valstybės galvos ir vyr. 
kariuomenės vado titulus.

— „Der Spiegei“ rašo, kad tūla Frau 
Schroetter nuo 1965 metų išdavinėjo Nato 
ir Vakarų valstybių karines paslaptis Rytų 
Vokietijai. Ji dirbo Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijoje.

— Izraelio min. pirmininkė Goldą Meir 
priėmė pakvietimą aplankyti V. Vokietiją. 
Anksčiau ji buvo pasižadėjusi nekelti kojos 
į vokiečių žemę.

— Dvi amerikiečių firmos pagaliau pasi
rašė 4.000 milijonų svarų sutartį pirkti du
jas iš Sibiro.

— Amerikos Balso radio siųstuvas gavo 
instrukcijas, kad žinios apie Watergate 
Skandalą turi būti gautos iš oficialių šalti
nių.

— Anglijoje viešėjęs Kinijos užsienių 
reikalų ministeris Chi Peng-fei pakvietė 
Britų minister} pirmininką į Kiniją. Pa
kvietimas priimtas.

— Per pirmą šių metų ketvirtį į Angliją 
imigravo iš Commonwealtho 6.734 žmonės. 
Pernai -per tą patį laiką imigravo 9.176.

— Prancūzų aviacijos ekspertai yra įsi
tikinę, kad jau anksčiau vienas „Con- 
cordskis“ buvo nukritęs bandymų metu So
vietų Sąjungoje.

— Lordų rūmai atmetė trijų pakistanie
čių, nelegaliai imigravusių į Angliją, reika
lavimą pasilikti krašte. Tokių imigrantų 
esama apie 10.000. Jų, bylas peržiūrės vi
daus reikalų ministeris.

— Europos -bokso rungtynėse Sovietų Są
junga laimėjo keturis aukso medalius. Ju
goslavija ir Rumunija po du, Prancūzija, 
Ryt. Vokietija ir Vengrija — po vieną. D. 
Britanija gavo vieną bronzos medalį.

— Marks & Spencer bendrovės krautu
vės 1972 m. turėjo 70 milijonų svarų pelno. 
Iš jo apie 25 mil. svarų atskaityta mokes
čiams.

— Anglų futbolo rinktinė Pasaulinės tau
rės varžybose negarbingai pralaimėjusi 
prieš lenkus, savo padėtį pagerino Maskvo
je, laimėdama prieš rusų komandą 2-1.

— Kanados vyriausybė uždraudė JAV 
gyventojams laisvai imigruoti į Kanadą. 
Praėjusiais metais tokių imigrantu be vi
zos buvo 22.618. Dabar prie sienos be do
kumentų atvykę amerikiečiai grąžinami at
gal.

— Praėjusią savaitę Vokietijoje mirė 
maršalo Goeringo žmona Emmy. Ji paliku
si testamentą, kuriame esą surašyta įvai
rių nacių paslapčių.

— Sąryšy su Watergate skandalu JAV 
senatorius Henry Jackson reikalauja atidė
ti Brežnevo vizitą.

— Encyclopedia Judaica kaltina lietuvius 
dėl žydų žudymo karo metu. Tik mažas lie
tuvių skaičius ištiesęs pagalbos ranką žy
dams.

— Prancūzijoje, sulaukęs 91 metų am
žiaus, mirė garsus filosofas ir popiežiaus 
Pauliaus VI draugas J. Maritain. Jis laiko
mas didžiausiu 20-jo amžiaus filosofu. 

kad jos nebenori atiduoti savo mažų vaiki} 
į valstybės išlaikomus vaikų darželius. Esą 
du trečdaliai jaunų motinų dabar atsisako 
savo vaikus atiduoti į darželius, kol jie su
laukia 3 metų. Laikraštis pabrėžia, kad 
darželiai, ar, geriau pasakius, kūdikių na
mai yra didžiausias socialistinės visuome
nės nuopelnas. Jų dėka, Leninas galėjęs su
teikti moterims lygias teises, nes jos buvo 
atpalaiduotos nuo kūdikių auginimo.

Nežiūrint dar esamų trūkumų, kūdikiai 
darželiuose esą geriau prižiūrimi ir svei
kesni užauga, negu mažuose ankštuose bu
tuose. Statistika rodanti, kad darželiuose 
vaikai užauga didesni, nes jiems daugiau 
vietos šliaužioti ir niekas nedraudžia da
ryti, ką jie nori.

Pagrindinė priežastis esanti tėvų įsitiki
nimas, kad vaikai iki 3 metų greičiau iš
moksta kalbėti ir valgyti, jei būna motinos 
priežiūroje. Sovietų vyriausybė nesigailinti 
lėšų ištirti, kokiose sąlygose kūdikiai ge
riausiai išauginami.

Pažymėtina, kad Anglijoj ir bendrai Va
karuose kaip tik vis daugiau pasisakoma 
už kūdikių namus. Ir tų namų vis daugiau 
steigiama.

DIENOS
— Kancleris Brandt vos išvengė nelaimės 

Izraelyje, kai jo malūnsparnis vėjo buvo 
nublokštas prie uolos krašto.

—■ Septyni Maskvos žydai grasina nusi
žudyti, jei nebus išleisti emigruoti į Izraelį. 
Jie visi yra žinomi mokslininkai.

— Gailestingoji sesuo Pskienė (gal Poš
kienė?) nuo Sovietų tanklaivio atgabenta 
į Harwich ligoninę. Ji skundėsi vidurių 
Skausmais.

— Derby lenktynes Anglijoj laimėjo ark
lys Nr. 13. Vėliau paaiškėjo, kad jojikas 
Edward Hide šiemet tryliktą kartą dalyva
vo Derby lenktynėse.

— Rusų mokslininkas Petras Kapitza ap
dovanotas Manchesterio universiteto Simo
no premija. Toji premija jam suteikta už 
išradimus Cambridge universitete.

— Brigitte Bardot (38 m.) pareiškė, kad 
daugiau nebevaidins kino filmuose. Ji no
rinti pasitraukti „elegantiškai“.

— Švedijos karaliui atimta paskutinė ofi
ciali teisė skirti minister} pirmininką. Atei
ty karalius atlikinės tik grynai formalines 
garbės pareigas.

—• Kruppo plieno fabrikuose išleistas po
tvarkis, kad darbininkas, sulaukęs 50 m. 
amžiaus ir išdirbęs firmoje 20 metų, nebe
gali būti atleistas, jei nepadaro kriminali
nio nusikaltimo.

— Praėjusiais metais prasižengusių eis
mo taisyklėms dėl alkoholio vartojimo skai
čius buvo didžiausias per paskutinius 60 
metų.

— Vakarų Vokietijos prezidentas pasira
šė įstatymą, patvirtinantį abiejų Vokietijų 
draugystės susitarimą. Tuo būdu jos da
bar galės įstoti į Jungt. Tautas, kaip atski
ros valstybės.

— Sov. Sąjunga pasižadėjo atlyginti TU- 
144 avarijos padarytus prancūzams nuosto
lius. Jau įmokėjo pusę milijono frankų 
(apie 36.000 svarų).

— Anglijoje staiga mirė rašytojas J. 
Creasey (64 m.). Jis yra parašęs ir išleidęs 
560 romanus.

— New Yorke sustreikavo kapinių duob
kasiai. Mirusiųjų giminės turi patys iškas
ti duobes ir palaidoti.

— Pirmas Sovietų linijinis laivas „Ler
montov“ atplaukė į New Yorko uostą. Jis 
buvo labai iškilmingai sutiktas.

— Fieldmaršalas von Manštein (85 m.), 
buvęs vokiečių armijos vadas pietinėje Ru
sijoje ir užėmęs Sevastopolį, mirė Vokieti
joje.

— Žinomas konservatorių politikas ir 
parlamento atstovas Enoch Powell pareiš
kė, kad jis net nesipriešintų darbiečių vy
riausybei, jeigu tik Anglija galėtų atsipa
laiduoti nuo Europos Ekon. Bendruomenės.
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Sidabrinė diena
Sceninių veikalų gausumu svetur, tur 

būt, galėtų varžytis du lietuvių rašytojai — 
Vytautas Alantas ir Anatolijus Kairys. Pir
mojo draminiai veikalai jau buvo statomi 
Lietuvos teatruose, daugiausia vis tie patys, 
dar savo krašte parašytieji, išvydo sceną > 
šen ir ten ir svetur, kur kolonijose tik pasi
reiškė teatrinis pakilimas. Bet V. Alantas 
apsčiai tų sceninių veikalų yra parašęs ir 
gyvendamas svetur, daugiausia, atrodo, rū
pindamasis pasitarnauti savo Detroito teat
ralams mėgėjams.

Anatolijus Kairys, galėtume sakyti, yra 
tiesiog užrašęs savo sielą teatrui. Pradėjęs 
savo kūrybinę veiklą eilėraščiais, neseniai 
parašęs konkursinį nenusisekusį romaną, 
šiaip jis tiesiog gaminte gamina veikalus 
scenai, dramas ir komedijas, suaugusiems 
ir vaikams. Nežinau, ar kuris nors tų jo 
darbų nėra matęs scenos. Tur būt, visi bu
vo statomi, kai kurie net po kelis kartus ir 
ne vienoje lietuvių kolonijoje. Kai kuriuos 
išsivertė kitataučiai (du darbai išleisti lat
vių kalba, vienas — anglų). Nemaža tų jo 
sceninių veikalų išspausdinta, kai kurie 
vaidinti iš rankraščių. Taip, populiarumu 
šioje srityje jis, tur būt, yra pralenkęs vi
sus. Kartais jis tuose sceniniuose veikaluo
se krypteli į simbolizmą, net priartėja kai 
kuriais bruožais gal ir prie antiteatro, nors, 
žinoma, su žymiaisiais mūsų antiteatrinin- 
kais ir avangardininkais jam sunkoka var
žytis. Dažniau jis realistas.

Naujausias jo išspausdintas darbas yra 
Sidabrinė diena, išleista Lietuvių Meno An
samblio „Dainavos“. Šioje knygoje turime 
du „Sidabrinės dienos“ variantus — opere
tės libretą ir komediją. Operetė, kaip nuro
dyta pačioje knygoje ir kaip rašė laikraš
čiai, praėjo Čikagoje su dideliu pasisekimu 
(1971 m. gruodžio 11-12 dienomis). Muziką 
parašė B. Budriūnas. Pastatyme dainavo 
„Dainavos“ Ansamblio choras, šoko Jauni
mo Centro studentų ansamblis tautinius 
šokius. Grojo simfoninis orkestras.

Jau vien tai, kad komedija buvo pavers
ta operete, rodo, jog veikalas yra lengvo tu
rinio, jame gali šokti ir dainuoti ir visaip

GIRTI VEIKĖJAI

Kai Kristaus apaštalai per Sekmines re
gimu būdu — ugninių liežuvių pavidalu — 
gavo šv. Dvasią, jie visiškai pasikeitė. Jie 
nebetūnojo užrakintuose kambariuose, bi
jodami žydų. Jie nebedrebėjo iš baimės. Jie 
drąsiai išėjo ir atsistojo prieš minias. Ėmė 
atvirai ir energingai kalbėti apie nukry
žiuotąjį Kristų. Jų uolumas buvo neribotas. 
Kai kurie klausytojai apaštalus įtarė esant 
pasigėrusius saldžiu vynu (Apd. 2, 1-13).

Šv. Dvasios veikimas yra ugnis. Ugnies 
savybė — deginimas. Deginimas gi gamina 
karštį, kuris duoda jėgą. Šv. Dvasios ugnis 
yra dvasinė liepsna, besireiškianti Dievo 
meile ir artimo meile. Štai kodėl visos isto
rijos tęsinyje netrūksta žmonių didžiausiu 
uolumu dirbančių, kad Dievas būtų myli
mas, kad artimas nebūtų apleistas. Tie 
žmonės, lyg apsvaigę šv. Dvasios jėgos de
ginimu, ne tik paaukoja geram savo darbą, 
lėšas, bet ir savo gyvybę. Tai žmonės, ku-
rie, nuolat verždamiesi pirmyn, nesidairo 
atgal ir nesako: gana, jau pavargau! Jų 
darbas baigiasi, kai paskutinį kartą supla
ka jų širdis.

Su Dievo ir artimo meile jungiasi ir sa
vos tautos meilė, ypatingai kai tėvynė pa
tenka į vergijos pančius, kai ji kenčia ir 
vargsta. Ar šiandien visi tie lietuviai vei
kėjai nedirba panašiose sąlygose, kokiose 
buvo Kristaus apaštalai prieš Sekmines? 
Beviltiška! Tik saujelė darbininkų. Laisvės 
žiburėlis, atrodo, slenka vis toliau ir to
liau. Tamsus, nejaukus debesis vis labiau 
ir labiau uždengia jos žybčiojimą. Bet tie 
laisvieji darbininkai dirba ir dirba. Atsi
randa tokių, kurie sako, kad jie esą pasi
gėrę puikybe, savo vardo reklamavimu, tuš
čiu užsispyrimu. O, ne! Tų veikėjų širdyse 
dega artimo meilė, tautos laisvės meilė. Ar
timo meilė gamina karštį, karštis duoda jė
gą dirbti.

II-sis Vatikano susirinkimas apie tokius 
žmones sako: „Dievo meilė, išlieta Švento
sios Dvasios, kuri mums yra duota, leidžia 
jiems patirti savo gyvenime palaiminimų 
dvasią. Jie išlieka neperblokšti ir nesuga
dinti, stengdamiesi Dievui patikti labiau 
negu žmonėms. Brangindami krikščionišką 
draugystę, jie gyvena padėdami vienas ki
tam visuose reikaluose“.

Tiems visiems Dievo ir artimo bei tautos 
meilės veikėjams ir mes visi turime padė
ti: kas malda, kas auka, kas geru patarimu 
ir padrąsinimu, kad jie taip drąsiai ir iš
tvermingai dirbtų savo darbą, kaip dirbo 
apaštalai net iki savo gyvybių paaukojimo.

Ateik, šventoji Dvasia, pripildyk savo 
tikinčiųjų širdis ir uždek juose savo meilės 
ugnį.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S. 

kitaip linksmintis. Komedijų, be abejo, yra 
visokių, sunkių ir lengvų, sprendžiančių la
bai rimtus klausimus ir paremtų tokiomis 
tuščiomis situacijomis, kai skaitytojas ar 
žiūrovas turi juoktis iš tuščių, neįtikimų 
niekelių, iš to, pavyzdžiui, kad veikėjai per 
žioplumą susimuša galvomis.

A. Kairio „Sidabrinė diena“ užgriebia 
mūsų emigrantiško gyvenimo kai kuriuos 
bruoželius, bet ne iš esmės. Mūsų drama
turgas, atrodo, anksčiau būdavo linkęs ir 
komedijoje daugiau iš peties pajudinti ku
rią nors dėmesio vertą temą (pavyzdžiui, 
„Viščiukų ūkyje“ ar „Curriculum vitae“), 
opią, plačią, gilią. Tiesa, kad mes turime 
žymių visuomenės veikėjų, sugebančių pir
mininkauti daugeliui organizacijų, kaip ir 
„Sidabrinės dienos“ Jovaras, prisirinkęs tos 
rūšies laurų. Tai nebloga medžiaga kome
dijai. Aišku, yra ir tokių garbės ištroškusių 
lietuvaičių, kurios pavydi tų pirmininkys- 
čių, kaip Vilimo žmona, kuri norėtų tose pa
reigose matyti savo vyrą ir ryžtasi pirmi
ninką nusodinti. Tiesa, kad ir tų pirminin- 
kystėmis besinaudojančių vyrų žmonos ne 
visada jaučiasi laimingos, posėdžiuose už
trunkančių vyrų paliekamos vienos. Bet A. 
Kairys greit „Sidabrinėje dienoje“ savo 
veikėjus pradeda statyti į neįtikimas, pigias 
situacijas. Vilimienė, norėdama Jovarą iš
stumti iš pirmininkysčių, atkviečia į sidab
rinių vestuvių šventę dešimt metų nematy
tą jo paną, kad galėtų sukompromituoti 
garsųjį veikėją. Jovarienė vyrui stato sąly
gą: ji nereikalaus skyrybų, jei jis duos jai 
dovanų baltą arklį juodomis ausimis. Be- 
kerštaudamos bobos paleidžia gandą, kad 
ta klastingai iškviestoji Joana, sena pana, 
atvežusi Jovarui sidabrines šliures, turin
čias galią atjauninti. Vadinas, komedija 
greit išvirsta į kvailių pasaką. Pradedama 
ieškoti tų sidabrinių šliurių, veikėjai vie
nas po kito ima savaip kvailioti, žodžių, 
viskas greit išvirsta, anot to posakio, į ko
mediją be pinigų, į pigią tuštybę. Jeigu į 
pabaigą iš tiesų Jovarienė gauna dovanų 
arklį, jeigu Jovaras be širdies skausmo už
leidžia savo pirmininkystes Vilimui, Joana 
susiporuoja su dr. Gyliu, o Jovarų duktė 
su Vilimų sūnum, tai ta viską išsprendusi 
laiminga pabaiga vargu ar leis kam nors 
pasisakyti, kad tuo atsveriama visa tušty
bė ir pigybė. Pabaigoje tik tas dovanų ark
lys šiek tiek suardo visą rimtį, visa kita at
rodo realu.

Įsivaizduoju lietuvišką Čikagą dvi die
nas plaukusią „Sidabrinės dienos“ pažiūrė
ti ir karštai plojusią. Ji plojo blizgančiai 
tuštybei. Prisimenu ankstesnes A. Kairio 
komedijas, pilnas prasmės, reiškusias tam 
tikrą rašytojo pasiimtąją misiją. Kokia šį
kart misija? Neįžiūriu jokios. Kodėl gi ra
šytojas šįkart pasitenkino tuštybe? Ar jam 
dėl to tiktų priekaištas? Gal taip, gal ir ne. 
Gal tai teatro pastatymus dar tebemėgs- 
tančiai žiūroviškai visuomenei nebereika
lingi jau viščiukų ūkiai ar išeiviškasds be- 
namiškasis curriculum vitae? Tokie daly
kai kažką primindavo, prasmės krūvį už
versdavo žiūrovui. Gal ta visuomenė šian
dien jau nori gyventi vien lengva pramogė
le ir būti linksminama „Sidabrine diena“? 
Gal. Tuo atveju, žinoma, dramaturgas kal
tas tik tiek, kad atsisakė veikale bet kokios 
misijos ir nusileido iki tuščių linksmybių 
betrokštančios visuomenės lygio. Kai tokį 
kaltinimą iš visų pusių pasveri, jis atrodo 
rimtas. Rašytojas juk turi eiti visuomenės 
priekyje, turėti misiją, būti idėjiškas. Be- 
idėjiško linksmintojo vaidmuo paliktinas

VĖL JŪROJE
KĄ PASAKYSI, ŽMOGAU?

Gerbiamas rašytojas ir uolus keliaunininkas 
Danilas Graninas kažkada sakė, jog „apie Angliją 
galima parašyti imamuose sėdint, nebūtina ten tran
kytis. Užtenka paimti keletą apybraižų, vis tiek ko
kių, galima senų, Marko Tveno arba čapeko laikų, 
galima naujesnių ■— net iki Sergejaus Obrazcovo — 
ir išvesti kažkokį vidurkį. Bijoti čia nereikia, klai
dos nebus. Anglija tuo ir gera, kad joje niekas nesi
keičia...“

D. Granino įspūdžius apie Angliją skaičiau 
jau žymiai vėliau, namo parplaukęs.

Turistas žino, kur ir kada jis bus, ką pamatys, 
ką veiks, su kuo susitiks, jis žino net kur valgys, ko
kiomis gatvėmis vaikščios. Jūreivis nieko nežino, 
bet jeigu jis ne tinginys, jeigu jam ne viskas dar ap
karto, jeigu jame neužgeso smalsumo ugnelė, — 
jis vis tiek kažkur eis, kažką žiūrės. Juk keliauti nori 
kiekvienas žmogus. Ir kuo ilgiau gyvena, tuo labiau 
nori keliauti. Kelionės mums duoda progos pasikal
bėti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitais, pirmąkart 
matomais žmonėmis, jos padeda mums pažinti save, 
kad per daug nesipūstumėm, kad negalvotume esan
tys patys protingiausi, turtingiausi, visų geriausi ir 
išmintingiausi, net gražiausi. Pagaliau keliaudami 
mes mokomės. Antai kažkada keikėme nailoną, ko
ne priešu vadinome tą, kuris dėvi nailono baltinius 
arba vilki nailono suknelę, dabar patys gaminame

-PASAULYJE
PERSPAUSDINAMAS VADOVĖLIS

M. Variakojytės-Inekienės suredaguota 
„Marlborough1 Lithuanian Self Taught“ 
leidžiama ketvirtąja laida. Knygutė nau
dinga pradedantiems mokytis angliškai. 
Leidžia dienraštis „Draugas“.

DR. V. VASILIŪNO PASKAITA

Rugpiūčio 13-14 dienomis Sheffieldo uni
versitete, Summer Study Institute vyks 
tarptautiniai moksliniai seminarai. Tarp 
kitų mokslininkų jame skaitys paskaitą lie
tuvis dr. prof. V. Vasiliūnas. Jo paskaitos 
tema — „Theorecital Models of the Magne
tosphere“. Dr. V. Vasiliūnas yra žinomo 
smuikininko Izidoriaus Vasiliūno sūnus.

MIRĖ GYD. V. BALTRUŠAITIS

Kanadoje mirė gydytojas Vytautas Balt
rušaitis 62 m. amžiaus. Mirties priežastis 
-— namuose įvykusi nelaimė, (kurioje V. 
Baltrušaitis smarkiai apdegė.

Kilimo buvo suvalkietis, Šakių apskri
ties. Spaudos žiniomis, V. Baltrušaičio šei
ma iš pradžių gyvenusi Anglijoje, o vėliau 
persikėlusi į Kanadą.

BALETO GASTROLĖS

Australijos balerina Vida Brazauskaitė 
Adelaidėje suorganizavo 5 šokėjų baleto 
grupę, su kuria važinėja po Australijos 
miestus.

ĮKURTAS TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
BIURAS

Balandžio pradžioje New Yorke Kultūros 
Židinyje buvo sušauktas tarptautinis skau- 
čių-tų suvažiavimas. Jame dalyvavo 
Pabaltijo, vengrų, lenkų ir ukrainiečių 
skautų vyriausieji atstovai. Nutarta įkurti 
Rytų ir Centrinės Europos tarptautinį 
skaučių-tų biurą. Taip pat nutarta suorga
nizuoti tarptautinę (6 tautybių) skautų sto
vyklą vengrų stovyklavietėje. Stovyklos ir 
kitiems reikalams aptarti birželio 2 d. bus 
sušauktas organizacijų įgaliotinių komite
to posėdis. Suvažiavimas pasiuntė sveikini
mo laiškus kraštų vyr. skaučių seserijai 
bei brolijai. Suvažiavimą globojo LLS VS 
v. s. Lilė Milukienė.

BALFE VIS DAR NERAMU

Senoji Balfo valdyba spaudoje paskelbė 
ilgą pranešimą apie savo veiklą ir ginčą su 
naująja valdyba. Kaip žinoma, tas ginčas 
yra atsidūręs net JAV teisme. Labai gaila, 
kad tiek daug nusipelniusi organizacija, 
kuriai iki šiol yra vadovavę nemažiau nu
sipelnę žmonės, be reikalo eikvoja energi
ją bei lėšas savitarpio ginčams ir tamsina 
Balfo vardą.

mažosios scenos juokdariams, kurie nieko 
didesnio nepajėgia. O A. Kairys juk yra 
užsirekomendavęs rimtesniais darbais.

K. Abr.

nailono apdarus ir kalbame, jog jie patogūs ir pigūs. 
(Kol kas pas mus dar palyginti brangūs, reikia ma
nyti, kada nors atpigs.) Kažkada keikėme kramto
mą gumą, dabar kiekvienoje kelionėje ją perkame, 
patys čiulpiame ir vaikams atvežame. Kažkada ko
ne vėzdais puolėme tuos jaunuolius, kurie bučiuo
jasi parke arba kino teatro fojė, dabar jau išmoko-

| Ignas Pikturna £

me praeiti pra šalį nepastebėdami. Ne taip seniai 
smerkėme mini sijonėlius, dabar koneveikiame mak
si ir midi, net neįtardami, kas mūsų laukia rytoj. 
Užtat reikia, labai reikia keliauti, nes greičiau su
prasime kitus ir save, išmiklinsime savo protą ir 
jausmus, sugebėsime blaiviai žiūrėti į įvairius reiš
kinius. Todėl aš labiau vertinu tuos, kurie savo san
taupas skiria kelionėms, negu tuos, kurie statosi 
mūriukus ar kieme blizgina nuosavą automobilį.

Labai norėjau pamatyti pagarsėjusius anglų 
bitlus, tačiau jų ir ieškoti nereikėjo. Bitlai pasirodė 
mūsų laive, kai atėjo lakas iškrauti krovinį. Prisi
rinko apžėlusių, ūsuotų ir barzdotų krovikų. Vė
liau apsipratome ir su jais, ir su jų darbu. Susiren
ka rytmetį, pastoviniuoja pusvalandį, kitą, paskui 
geria kavą, valgo sumuštinius, po to kažkas leidžiasi 
į triumą, užkabina vieną krovinį, kelia, nepakelia. 
Vėl nusileidžia, vėl i’ naujo užkabina. Net apmau
du darėsi, nes mes labai skubėjom. Kai pareiškėme 
du darėsi, nes mes labai skubėjos. Kai pareiškėme 
savo pretenzijas, jie flegmatiškai atsakė: jeigu sku

„ROMO KALANTOS IŠPAŽINTIS“

Rašytojas-poetas Stasys Santvaras para
šė septynių eilėraščių ciklą, pavadintą „Ro
mo Kalantos išpažintis“. Spaudoje skelbia
ma, kad šis eilėraščių ciklas bus išverstas į 
anglų kalbą ir kartu su originalo tekstu iš
spausdintas „Lituanus“ žurnale.

FILATELISTŲ BIULETENIS

Filatelistų Draugijos „Lietuva“ Biulete
nis Nr. 1 (1973 m.) patiekia daug ir įdo
mios medžiagos ne tik apie pašto ženklus, 
bet taip pat apie numizmatiką, istorinę li
tuanistiką ir daug kitų dalykų.

Šiame numery rašo P. Rimša, B. Kvik
lys, J. Damauskas, J. Kreivėnas. Taip pat 
įdėtas „E. Lietuvio“ bendradarbio V. Vyte-

TRAGIŠKAS VADO LIKIMAS
Stasys Žymantas

(Ištrauka iš a. a. Stasio Žymanto 
straipsnio „Didžioji pasipriešinimo 
drama“, išspausdinto „Į Laisvę“ žurna
le, Nr. 57, 1973 m.).

Ypatingai liūdnas, skaudus, tragiškas ir 
žiaurus likimas ištiko Lietuvos laisvės ko
votojų ginkluotųjų pajėgų vadą, LLKS su
manytoją ir steigėją, Lietuvos pogrindžio 
valstybės prezidentą kap. J. žemaitį — 
„gen. Vytautą“.

Lietuvos kariuomenės generalinio štabo 
kapitonas, baigęs Paryžiaus karo akademi
ją, sovietų okupacijos metais lietuvių teri
torinio korpo 617 pulko mokyklos viršinin
kas, vckiečių-sovietų karui kilus, nepaklau
sė bolševikų įsakymo trauktis Rusijon ir li
ko Lietuvoje. 1944 stojo į gen. P. Plechavi
čiaus vadovaujamą Vietinę Rinktinę ir bu
vo paskirtas 310 bataliono vadu. Antrai so
vietų okupacijai užėjus, liko Lietuvoje, Že
maitijoj, ir 1945 m. kovo mėn. įsijungė į 
LLA, vėliau vadovavo laisvės kovotojų Že
benkšties rinktinei. 1947 m. balandžio mėn. 
Kęstučio apygardos vadui aviacijos Įeit. 
Kasperavičiui su visu apygardos štabu žu
vus Balakų miške, kap. J. Žemaitis 1947. V. 
20 buvo išrinktas Jungtinės Kęstučio apy
gardos vadu, o 1948 m. liepos mėn. visos 
Vakarų Lietuvos „Jūros“ srities laisvės ko
votojų vadu.

Beveik tuo pat laiku, 1948 m. pavasarį, 
žuvus Tauro apygardos vadui Baltūsiui — 
„pik. Žvejui“, tos apygardos kovotojams 
prašant, kap. J. Žemaitis perėmė vadovauti 
visoms Lietuvos laisvės kovotojų ginkluo
toms pajėgoms ir 1949 įsteigė Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdį, kuriam vadovavo 
iki 1951 m. Tais metais susirgęs, kitomis ži
niomis paralyžuotas, perdavė savo pareigas 
Pietų Lietuvos „Nemuno“ srities vadui Įeit. 
A. Ramanauskui — „Vanagui“, o pats iki 
1953 slapstėsi Kęstučio apygardos, Vaidoto 
rinktinės, Mindaugo būrio vado Juozo Pa- 

niečio rašinys apie lietuvišką valiutą ir 
šiuo metu Londone viešinčio australiečio 
prof. Vyt. Danielos, apie tarptautines pašto 
ženklų varžytines.

Biuletenis duoda tikrai įdomios ir vertin
gos lituanistinės ir istorinės medžiagos. 
Taip, pvz., čia randame kopiją Kalvarijos 
„naczalniko“ įsakymo, draudžiančio platin
ti lietuvišką 1892 m. kalendorių. Taip pat 
įdomi Švėkšnos parapijos 1509 m. įsteigimo 
dokumento kopija.

Biuletenį redaguoja L. Kairys, jam talki
ninkauja redakcinė kolegija.

PASITRAUKIA „N. LIETUVOS“ 
REDAKTORIUS

Juozas Petrėnas (74 m.) pasitrauika iš 
Kanadoje leidžiamo „Nepriklausomos Lie
tuvos“ savaitraščio redaktoriaus pareigų ir 
grįžta į New Yorką. Pasitraukiąs dėl asme
ninių priežasčių. Montrealy jis nepritapęs, 
tuo labiau, kad redagavimą sunkinusi tam 
tikruose sluoksniuose susidariusi „N. Lie
tuvai“ opozicija. Dabar vėl ieškomas kan
didatas redaktoriaus pareigoms.

J. Petrėnas yra žinomas kaip rašytojas 
Petro Tarulio slapyvarde. Vieną jo knygą 
— „Vilniaus rūbas“ — išleido Nidos K. 
Klubas.

lubecko — „Simo“ bunkeryje, Jurbarko 
rajone Šimkaičių miške.

Po žeme įrengto bunkerio dydis: du met
rai pločio, trys metrai ilgio ir apie 180 cm. 
aukščio. Bunkery gyveno keturi žmonės. 
Jiems miegoti įrengti keturi guoliai, vienas 
šalia kito. Ant sienos automatas, po pagal
ve revolveris, po guoliais Lietuvos laisvės 
kovų archyvai ir dokumentai. Anga į bun
kerį uždengiama dangčiu su specialiai ant 
jo pasodinta nedidele tankia eglute. Virš 
bunkerio taip pat eglutės. Bunkerio šviesa: 
elektros lemputė, kuriai energiją teikė dvi 
radio baterijos.

Maisto atsargos keturiom-penkiom pa
rom: 2 kg. lašinių, apie 1 kg. sviesto, 4 kg. 
duonos ir 8-10 kg. bulvių. Geriamą vande
nį semdavo iš bunkery įrengto šulinio. 
Maistą gamindavosi ant primuso.

Sutemus ir pavakarieniavus, nakties me
tu niekas nemiegojo, nes atidarydavo an
gos dangtį bunkeriui išvėdinti. Pradėjus 
aušti, apie 3 vai., naktį pavalgydavo ir už
darę angą eidavo gulti. Dienos metu papie
taudavo ir paskui vėl guldavo...

Dvejus metus tame bunkeryje išsislaps
tęs, ligonis kap. J. Žemaitis niekur iš miško 
nebuvo išėjęs ir jokių ryšių su vietos gy
ventojais nepalaikęs.

1953 m. gegužės mėn. „Simas“ išėjo į vie
ną susitikimą, iš kurio daugiau nebegrįžo. 
Netrukus po to buvo suimtas kap. J. Že
maitis. Kodėl jis nepasitraukė į kitą spe
cialiai paruoštą bunkerį, „Simui“ negrįžus 
ilgiau negu vieną parą, kaip judviejų buvo 
sutarta, nežinia. Pasitikėjo, jog priešo sau
gumo suimtas „Simas“ atlaikys visus 
NKVD kankinimus ir jo neišduos.

Kas nutiko kap. J. Žemaitį sovietų sau
gumui jį susekus ir gyvą suėmus, galima 
lengvai įsivaizduoti. Jo tardymo parody
mai, — enkavedistų redaktorių atitinka
mai perredaguoti, 1968 buvo paskelbti 
LTSR Mokslų akademijos archyvinių do
kumentų serijos „Kruvinos žudikų pėdos' 
X rinkiny.

binsite, sustreikuosime ir išvis nedirbsime. Teko 
nusileisti. Tačiau kitą dieną jie visai nebekrovė. Mū
sų šturmanas nubėgo aiškintis. Jie pasakė, jog palai
ką savo draugus, kurie ten, kitoje uosto pusėje šian
dien streikuoja. Kai popiet jie vėl ėmėsi darbo, 
šturmanas juokais užsiminė apie streiką. Pasiaiški
no apsirikę, ne tuos streikininkus palaikę.

Viena sekmadienio popietę miesto sodelyje, ne
toli bibliotekos ir dailės muziejaus, pamačiau ir ki
tus „streikuojančius“. Jie gulėjo žalioje sodelio vejo
je, užvertę kojas, ir rūkė. Netoliese slampinėjo -pore
lės ir didesni jų būreliai. „Streikuojantys“ buvo ne
pikti, nesimušė, nesibarė tarpusavyje ir niekam ne
grasino, nieko nekliudė. Jie net nepyko, kai mes 
juos fotografavome — priprato būti užsieniečių 
dėmesio centre, nes vietiniai seniai jau jų nebepaste- 
bi. Nepamatysi jų restoranuose ir kavinėse, nes 
jiems neleidžiama savaliauti, draudžiama net gar
siai groti muzikos automatais. Restoranuose ir ka
vinėse vyrauja tyli muzika, intymi, sklindanti iš pas
lėptų garsiakalbių sienose, palubėje tarp lempų. No
ri — klausyk, nori — ne. Kad nenuskriaustų plau
kuotų „mažutėlių“, kavinių savininkai užleido jiems 
apatinius aukštus, ten jie groja garsiai, -ten jų malo
numui — instrumentai ir automatai. Jie palikti savo 
valiai, kaip laikmečio nuolaužos, nespėjusios eiti 
kartu su visai arba užmiršti dėl protinio atsilikimo. 
Juk proto nepripilsi kaip bokalo alaus.

Beje, dėl alaus. Kažkaip panorome vieną rytą 
alaus, išvaikščiojome daugybę parduotuvių, -bet nie
kur negavome. Baruose irgi buvo tik kavos arba ko
ka kolos, gal dar pieno. Alaus parduotuvėse galima 
nusipirkti tik nuo pirmos valandos, baruose gali iš
gerti bokalą tik po pirmos. Apie stipresnius gėrimus
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Nežinomoji Lietuva KITI RAŠO
Antrą didelę galimybę viešumai infor

muoti lasyčiau tiesioginę žodžio koniunka- 
ciją. Čia priklausytų taipogi asmeniška in
formacija pokalby su draugais ar pažįsta
mais. Tai kiekvienam prieinamas būdas, 
nes pokalbį visada galima taip vesti, kad 
būtų liečiamos ir lietuviškos temos. Bet 
dažnai jų iš baimės, kad klausytojas šių te
mų bodėsis, visai neliečiam.

Aukštesnę informacijos vertę turi paskai
ta, nes jos klausosi tikrai tuo besidomintys 
asmenys. Bet seminarų, kur specialiai būtų 
liečiamos lietuviškos temos, vokiečiai retai 
suorganizuoja. Tai būtų mūsų baltiškų or
ganizacijų pareiga. Iš kitos pusės, neturime 
jau pagarsėjusių asmenų, kurie savo spe
cialybėje vokiškai publikai būtų žinomi. 
Bet atskirais atvejais pasiseka vokiškas te
mas surišti su lietuviškomis, ir tuomi į se
minarus, kur specialiai nebuvo numatyta 
nagrinėti lietuviška tema, įnešti baltiško at
spalvio. Taip pvz., K. Brazaitienė skaitė 
evangelikų akademijoje Radevormwalde 
apie vokiečių rašytoją Bobrowskj dvi pa
skaitas, kuriose ji nurodė, kad Bobrowskio 
kūryba persunkta baltiškų motyvų. Čios 
paskaitos susilaukė susidomėjimo vokiečių 
literatūros kritikų tarpe. Bet ir mažiau iš
silavinusiems asmenims atsirastų progų sau 
atitinkamo išsilavinimo publikai skaityti 
paskaitas. Vokietijoje gi labai gyvas orga
nizacinis gyvenimas (Vereinswesen). šių 
organizacijų vadovai džiaugiasi, jei kas 
pats pasisiūlo tinkama tema paskaitą skai
tyti. Taip pvz., kokia nors Gartenverein 
mielai pasiklausytų paskaitos apie vaisme
džių kultivavimą Pabaltijy, o filateliistai 
džiaugtųsi išgirdę apie pašto ženkliukus pas 
mus. Taigi, nebūtinai infomacinį darbą tik 
mūsų inteligentijai perleisti, kai galimybės 
suteiktos visiems. Deja, lietuviai nemėgsta 
įstoti ar artimiau susirišti su vokiečių or
ganizacijomis, kadangi, atrodo, jiems savų 
organizacijų užtenka.

Demonstracijos
Išeivijoje teigiama, kad demonstracijos 

tinka informuoti viešumą. Tačiau bent šiuo 
laiku viešumai visos demonstracijos įkyrė
ję. Į taikią demonstraciją niekas daugiau 
nekreipia dėmesio, o riaušes juk ir mes at
metame. Taip ukrainiečiai Muenchene, so- 
vietų delegacijai tariantis su miesto savi
valdybe universitete, bandė tai sutrukdyti, 
mesdami atsišaukimus nuo balkono ir šauk
dami „Laisvės Ukrainai“. Deja, spauda ir 
vieša nuomonė į tai reagavo visai neigia
mai. Ir taikus bado streikas sekančią dieną 
prie universiteto fontano rado maža atgar
sio. Tad demonstracijos teise tektų pasi
naudoti tik kaip paskutine priemone, kada 
turime gerą priežastį, kuri būtų ir vokiškos 
viešumos remiama.

Jau ne kartą siūloma asmeniškai kalbėtis 
su politikais ir bandyti juos įtaigoti Lietu
vos labui. Keletas asmenų jau buvo specia
liai įstoję į vieną vokiečių partiją ir bandė 
partijos veiklos rėmuose lietuvybei pasitar
nauti. Tai, be abejo, nėra beprasmiška, nors 
šiuo metu tarptautinė padėtis lietuviškiems 
politiniams siekiams ir nėra palanki. Bet 
pirmenybę turėtume suteikti kultūrinei 
veiklai, kuri mūsų dar yra gana apleista.

Radijas, TV, filmai Pavienis asmuo gali daug nuveikti, norė-
Tektų dar paliesti radijo, televizijos ir damas lietuviškas problemas ir kultūrą vo- 

filmo medijus. Čia dar sunku įsiveržti su i kiečių visuomenei priartinti. Bet kur kas 
lietuvių kultūros temomis. Karts nuo karto I veiksmingaiu galėtų tai atlikti organizacija 
pavyksta mūsų dainininkams į šią sritį pa-| ar draugija, nes organizacija gali sulaukti

negali būti ir kalbos. Užtat po septintos valandos 
vakaro rasi ko tik nori, yra net tokių vietų, kur gali 
alioti kiaurą naktį. Vietiniai gyventojai teigia, kad 
tokia tvarka čia buvusi visada. „Visada“ mūsiškai 
išvertus reiškia — ir prieš šimtą metų, o gal dar se
niau.

Pernai mėginta išgėrusiems uždrausti vairuoti 
mašinas. Policija ir kitos gatvės judėjimą reguliuo
jančios įstaigos numatė didžiules baudas, net baus
mes tiems, kurie, pasimaginę alumi arba viskiu, sė- 
sis už vairo. Bet netikėtai kuo griežčiausią protestą 
pareiškė barų ir restoranų savininkai. Jie net sustrei
kavo! Ir valdžios organams teko nusileisti, dabar 
galioja tik įstatymas, pagal kurį išgėręs vairuotojas 
baudžiamas griežčiau, negu blaivas.

Anglai moka santūriai linksmintis, oriai vaik
ščioti ir dar oriau važinėti mašinoms bei skraidyti 
asmeniniais lėktuvais, kurie čia ne ką brangesni už 
automobilius. Ir sunku pasakyti, kada jie blaivūs 
blaivutėliai, o kada įsilinksminę: net sportuodami 
jie vengia nereikalingų judesių.

JŪRAI RAGANAUJANT

Iš Liverpulio iškeliavome tryliktą ir penktadie
nį. Visi jūreiviai žino, kokia tai diena, sako, jog net 
karo metais vokiečių povandeniniai laivai tokią die
ną neišeidavę iš savo bazių. O mes išplaukėme. Vi
si stividorai, tiekėjai, agentai linkėjo mums gero vė
jo, net locmanas, išvedęs mūsų laivą iš uosto, reik
šmingai pamerkė.

Mes, tarybinai jūreiviai, žinoma, netikime prie

tekti, daugiausia su lietuviškomis daino
mis, kas didesnės informacijos apie lietu
vių kultūrą vokiškai publikai nesuteikia. 
Kas kita pvz., Meko filmas apie jo apsilan
kymą Lietuvoje, kuris ir vokiečių kritikos 
buvo šiltai priimtas. Retkarčiais patys vo
kiečiai pasirūpina, ypač radijo programo
je, perduoti žinių iš lietuvių tautosakos ir 
istorijos. Televizijoje taipogi rodomi filmai 
baltiškom temom (pvz., Sudermanno „Ke
lionė į Tilžę“). Turint mūsiškių darbuotojų 
radijuje ar televizijoje, tikriausiai būtų ga
lima susilaukti daugiau tokių pastatymų. 
Bet iš kur juos ištraukti, jei jų nėra? Lie-

ARTURAS HERMANAS

ka ir čia mums, žiūrovams, laiškų forma 
kritiškai į transliacijas atsiliepti, ypač jei 
lietuviškas koloritas sumenkinamas ar net 
suslavinamas (kaip filme „Kelionė į Til
žę“). šiais metais tiktų taip pat radijo bei 
televizijos stotims priminti, kad sukanka 35 
metai nuo Klaipėdos užėmimo ir 50 metų 
nuo Klaipėdos sukilimo. Tektų reikalauti ir 
filmo apie Pabaltijo respublikas, nurodant, 
kad kovo 28 d. televizijos pirmoje progra
moje parodžius filmą apie sovietinę Armė
niją, dabar būtų eilė Pabaltijui.

Vietinė informacija
Mes gana apleidom smulkiąją informaci

ją gyvenamoje aplinkoje. Draugiški ryšiai 
mūsų LB apylinkių su vietinėmis vokiečių 
organizacijomis padėtų rasti progų lietu
viškomis temomis prikalbėti, parodėles pra
vesti, skaidrių ar filmų vakarą suruošti. Ir 
paskiri asmenys rastų galimybių prie šios 
kultūrinės veiklos prisidėti. Daugelyje 
miestų jau susikūrė „Deutsch-Sowjetische 
Kulturgesellschaften“. Ar nereikėtų mums 
pasvarstyti, kaip galima šias draugijas pa
veikti, kad jos savo veiklos rėmuose numa
tytų tiesioginius ryšius su Lietuva. Nepa
mirškime, kad per išas draugijas vyks visi 
oficialūs kultūriniai pasikeitimai tarp Vo
kietijos ir Tarybų Sąjungos. Tik per šias 
duris galės ir lietuvių kultūrininkai į Vo
kietiją atvykti. Tik šios draugijos gali su-
ruošti lietuviškų kultūrinių vienetų gastro
les Vokietijoje.

Mes dar esame per mažai pasiruošę tar
pininkauti tarp Lietuvos ir mūsų gyvena
mų kraštų. Bet jau praėjo laikai, kad tuos, 
kurie palaiko ryšius su Lietuvos organiza
cijomis ar pavieniais asmenimis vadintume 
mūsų idealų išdavikais ar panašiai. Dides
nę kliūtį sudaro nepasitikėjimas mumis iš 
sovietinės pusės. Bet jau ne kadtą atskiri 
asmenys tarpininkavo tarp vokiečių ir lie
tuvių kultūrininkų. Taip su šių asmenų pa
galba Lietuvos kultūrininkai sudarė asme
ninius ryšius su muziku Orfu arba poete 
Aldona Gustas. Galima tikėtis, kad šitoks 
tarpininkavimas įmanomas ir tarp lietuviš
kų ir vokiškų organizacijų bei draugijų, 
nes Lietuvos organizacijom dažnai kelias 
per maskvines ministerijas yra sunkesnis 
nei tiesioginis per tautietį.

Organizacijos 

tarais, labiausiai jais netiki, kapitonas Alfredas Luč- 
ka, kuriam nebaisūs devyni balai uosto vartuose.

Pamažu, mylia po mylios stumiamės į priekį, 
nebetoli Roterdamas.

Olandiškas sūris. Skrajojantis olandas. Olan
dų kepure vadinamas Naglio kalnas Palangoje. Ma
tyt, aršios Šiaurės jūros bangos išjudino pačius gi
liausius mano vaikystės prisiminimus. Vykstame į 
Olandiją paimti krovinio savo šaliai. Tą užduotį ga
vome netikėtai, todėl skubu raustis prisiminimuose 
ir knygose, kad papildyčiau savo žinias apie Olan
diją, kuri taip netoli nuo Palangos, bet kurią pasie
kiau, tik nugyvenęs ketvertą dešimtmečių... šia pro
ga noriu kelis piktokus žodžius tarti klapėdiškių 
laivininkystės, ypač jos kultūrinių įstaigų vadovams, 
kurie neaprūpina laivų būtiniausia literatūra apie 
dažnai lankomas šalis. Mūsų „Pavolgis“ kas dieną 
gauna daugybę instrukcijų ir vertingų nurodymų 
apie ką tik nori, gauna įvairiausios literatūros — 
net kaip sėti ir arti, — tačiau apie šalis, su kuriomis 
prekiaujame, informacijos tenka ieškoti senuose 
laikraščių ir žurnalų komplektuose.

Keliaudamas į Olandiją, pirmiausia prisimeni 
papračiausius, kasdieninius faktus, kuriais pasta
raisiais dešimtmečiais garsėja ši šalis. Didžiausias 
laukų derlingumas — Olandijoje, didžiausios paja
mos iš žemės ūkio — Olandijoje, didžiausias gimimų 
skaičius Europoje — Olandijoje, didžiausias am
žiaus vidurkis (72 m.) — Olandijoje, mažiausias 
vaikų mirtingumas — Olandijoje.

Galima dar daugiau prirankioti tokių įspūdingų 
rodiklių įvairiose ūkinės ir kitokios veiklos srityse, 
jau seniai skelbiamų tarybinėje spaudoje.

Olandų liaudies išmintis teigia, kad pasaulį sut
vėręs Dievas, o Olandiją — olandai. Dar šio tūk

finansinės ir asmeninės paramos, kas pa
vieniui asmeniui labai sunku. Kai kas sva
joja apie panašią draugiją, kaip kad kadai
se tilžiškė „Deutsch-Litauische Gesell
schaft“ įkūrimą. Iš tiesų, tokia draugija 
jau vien dėl savo vardo rastų atgarsį. Bet 
ar turime mes užtektinai akademikų? Ar 
pajėgtume pritraukti ir vokiečių akademi
kus? Mūsų jėgos yra per mažos. Kas kita 
draugija, kuri apima visus pabaltiečius. O 
tokių draugijų, kaip pradžioje minėjau, yra 
net trys. Mūsų tikslams, atrodo, geriausiai 
tiktų „Baltische Gesellschaft“, kadangi ji 
visokeriopai veiklai atvira, ir nariu gali 
tapti kiekvienas, tiek akademikas, tiek ma
žiau išsilavinęs. Bet ji mažai dėjo pastangų 
jaunų narių pritraukti. Tad reiktų visus 
mūsų kultūra besidominčius kalbinti į šią 
draugiją įstoti, ją dar pagyvinti, gal ir nau
ją linkmę suteikti. Tai būtų kur kas leng
viau, nei naują draugiją steigti.

Užbaigiant reikia pasakyti, kad, deja, 
lietuviškos pavardės ir lietuvių kalbos mo
kėjimo neužtenka, norint su lietuviškomis 
temomis sugebėti išeiti į vokiečių visuome
nę. Kas nesusipažinęs su letuviška kultūra, 
kas tik apgraibom ir aplinkiniais keliais pa
žįsta dabartinę Lietuvos padėtį, negali daug 
prisidėti prie lietuviškos kultūros ir lietu
viškų problemų garsinimo gyvenamajame 
krašte. Prisimenant, kad mūsų jaunoji kar
ta tikriausiai bus paskutinė karta išeivijo
je, kuri dar turi lietuviško auklėjimo pa
grindus, kuri dar lietuviškai kalba, turėtų 
būti mūsų svarbiausia užduotis dėti pastan
gas pristatyti lietuvius vokieičams, kaip sa
varankišką kultūringą tautą, šis uždavinys 
turėtų net pirmauti pačioje lietuvių ben
druomenės veikloje.

KIAULIŠKAS GYVENIMAS

Atsiverčiau „Valstiečių laikraščio“ pra
ėjusių metų 112 numerį. Žiūriu, Zarasų ra
jono „Lenino atminimo“ kolūkio paršo pa
sakojimas įdėtas- Postringauja jisai, girdi, 
mūsų kolūkyje išgyvena tik patys stipriau
si. O tie žiopliai, kurie neapdairiai persi
plėšia į išlankstytas metalines pertvaras 
šonus, nusilaužia kojas fermų duobėse, te
gul žviegia „Sudie, kvietkeli, tu brangiau
sias...“ Taip jiems ir reikia.

Veršiai verkšlena, kad šešiasdešimt pro
centų jų brolių apleidžia šį pasaulį dėl virš
kinimo trakto ligų. Patys kalti, jei tie trak
tai niekam tikę...

Nutariau ir šiemet užsukti į „Lenino at
minimo“ kolūkį pasidairyti.

Bartiškių fermos kiaulidėje vos nepa- 
Skendau. Mat, tose pernykštėse duobėse da
bar telkšo srutų ežerėliai. Nesuprasi, ar la
bai gilu, ar nelabai.

Paršai sriubčioja šitas srutas vietoj mi
neralinio, kad geriau virškintų suplėkusius 
miežinius miltus, kuriais juos kasdien še
ria, nežinia kam taupydami kombinuotus 
pašarus. Amoniako garai (mat, nėra venti
liacijos), sako, padeda kiaulėms apsisau
goti nuo gripo. O aptvaruose (anas paršas 
pernai teisybę sakė) sudarytos puikios są
lygos įrodyti, ar esi tinkamas pagal natū
raliąją atranką gyventi šiame pasaulyje. 
Pilna akmenų, lentgalių su atsikišusiomis 
vinimis, sulūžusių ir nesulūžusių lovių, ki
tokių rakandų. Reikia būti labai vikriam, 
kad tarp jų nenusisuktum sprando.

Šiemet netinkantys gyventi šiame pasau
lyje pasirodė besą 68 kiaulės ir 10 galvijų.

KOLONISTAI, DUONELIAUTOJAI, 
PABĖGĖLIAI

Prof. Antanas Maceina yra išspausdinęs 
labai vertingą ir įdomų straipsnį „Tautos 
pakaitalas ar papildas?“, nagrinėjantį 
tremties prasmę (Į Laisvę“, Nr. 57, 1973).

Perduoti straipsnio mintis ištisomis cita
tomis, mūsų laikraštyje užimtų perdaug 
vietos. Todėl pabandyta straipsnį trumpai 
atpasakoti, pasinaudojant ne tik prof. A. 
Maceinos mintimis, bet ir išsireiškimais. 
Tikimės, kad už tai nebūsime autoriaus 
perdaug pakaltinti.

Apibūdinęs įvairių autorių pasisakymus 
apie išeiviją ir jos tikslus, prof. A. Macei
na tą išeiviją suskirsto į 3 rūšis: kolonistus, 
duoneliautojas ir pabėgėlius.

Kolonistais jis vadina tuos, kurie vyks
ta svetur ieškoti naujos erdvės bei naujos 
galios savo tautai. (Amerikos ir kitų kon
tinentų pirmieji ateiviai). Iš pradžių jie pa
laiko labai ankštus ryšius su tėvyne. Net 
tais pačiais vardais naujame krašte vieto
ves pavadina. Bet vėliau jie nuo savo tau
tos atkrinta ir sukuria naujas valstybes. 
Namo jie negrįžta, arba grįžta tik išvaryti, 
kaip tai yra atsitikę Šiaurės Afrikos ir Azi
jos žemynuose.

Duoneliautojai yra tie, kurie vyksta sve
tur ieškoti duonos, nes tėvynėje jos nepa
kanka. Kolonistas traukia kaip pirmūnas, 
o duoneliautojas — kaip maldautojas. Jis 
yra pasiruošęs nusilenkti ir prisitaikyti, 
kad gautų darbo ir galėtų geriau įsikurti, 
negu tėvynėje. Duoneliautojai paprastai į 
savo kraštą nebegrįžta, bet savos tautos ir 
savos kultūros taip pat niekados nesuku
ria. Jis paprastai užsidaro savųjų grupėje 
ir gana ilgai išlaiko savo kalbą, papročius, 
meną. Bet nieko naujo nesukurdami, duo
neliautojai pagaliau įsilieja į svetimą tau
tą. Tokiu būdu visa lietuviškoji išeivija iki 
antrojo pasaulinio karo su mažomis išimti
mis (kunigai, mokytojai) buvo duoneliau
tojai.

Pabėgėliai yra žmonės, pabėgę nuo jų 
tautą ištikusios grėsmės: politinės, karinės, 
religinės. Jie tikisi svetur geriau galėsią 
kovoti už grėsmės pašalinimą ir tuo būdu 
būti naudingesni savo tautai, negu pasilikę 
tėvynėje. Pabėgėlio būdingiausias bruožas 
yra kova. Ji gali būti politinė (Graikijos ar 
Ispanijos pabėgėliai), politinė ir kultūrinė 
(Rytų Europa), karinė (Palestinos arabai, 
lenkai po 1831 m. sukilimo).

Pabėgėlis yra visada apsisprendęs grįž
ti. Tiesa, pabėgėlis retai kada pats grįžta 
kaip asmuo. Ne visada grįžta ir jo vaikai. 
Tačiau, kaip autorius pabrėžia, pabėgėlis 
visada grįžta savais darbais.

Taip pvz., lenkų pabėgėliai po 1831 m. 
negrįžo Lenkijon nei vienas, bet lenkų lite
ratūra ir šiandien tebesididžiuoja tų pabė
gėlių — A. Mickevičiaus, J. Slovackio, Z. 
Krasinskio darbais.

Lietuviškoje išeivijoje prof. A. Maceina 
randa tik duoneliautojus ir pabėgėlius. Ko
lonistų lietuvių tarpe nėra. Profesorius K. 
Pakštas bandė juos sukurti, bet niekas ne
išėjo. Po antrojo pasaul. karo atvykusioj!

Belieka pristatyti antrus metus vykstan
čios natūralios atrankos autorius. Tai kol
ūkio pirmininkas Timofiejus Grigorjevas, 
zootechnikė Elvyra Chaževskaja ir fermos 
vedėja Lilia Tiukša.

„Valstiečių laikraštis“ 

stantmečio pradžioje Olandija buvo viena klampy
nė, kur žmogus negalėjo kojos pastatyti. Šalis netu
rėjo beveik jokių gamtos turtų, net akmens anglies 
ištekliai, surasti tik pastaraisiais metais, labai spar
čiai mažėja. Tiesa, neseniai aptikta naftos ir gamti
nių dujų. Visais amžiais Olandijos pagrindinė duona 
buvo žemės ūkis. Smulkūs ir vidutiniai ūkiai (5 — 
20 ha), konkuruodami tarpusavyje, stengėsi iš že
mės išspausti viską, kas tik įmanoma. Žemės nuo
mininkai (jie sudaro pagrindinę žemės ūkio darbi
ninkų masę) pasiekė didžiausius derlius, privertė 
kiekvieną karvę vidutiniškai duoti po 4100 kg pieno 
(jo riebumas 3,7%). Tirštai gyvenama šalis, kurios 
žemės ūkyje dirba tik vienas dešimtadalis gyventojų, 
pagamina produktų dau.g daugiau, negu gali suvar
toti, pagal mėsos eksportą yra 5-oje vietoje pasau
lyje, o pagal sūrio eksportą —■ pirmauja. Net vy
nuoges olandai patys užsiaugina ir dar eksportuoja.

Didžiausias Europoje gėlių aukcionas irgi 
Olandijoje, išvežama 50 milijonų rožių, 5 milijonai 
chrizantemų, 36 milijonai gvazdikų, 9 milijonai le
lijų... Rytmetį nuskintos gėlės ne vėliau kaip po 
dvylikos valandų jau parduodamos Vienoje, Pary
žiuje, Londone, Stokholme.

Paskui, kai jau vaikštinėjome ir važinėjome 
Olandijos žeme, draugiškų prekybos firmų atstovų 
lydimi, kurie visi puikiai kalbėjo bent keliomis už
sienio kalbomis, taip pat ir rusiškai, teko dažnai gir
dėti vieną vienintelį žodį, paaiškinantį visus Olan
dijos ekonominius pasiekimus — darbas. Ir dar 
kartą darbas. Ir tikrai, pamatę laukuose ropojantį 
vyriškį, rankomis ravintį sodinių tarpueilius, jau nie
kuo nebesistebėjome. Šitokio reginio galėtų pavydė
ti net mūsų kolektyvinių sodų moterys.

( Pabaiga)

išeivija buvo pabėgėliai. Pabėgėlių dvasia 
jie iš dalies buvo užkrėtę ir duoneliautojus. 
Bet emigracijos laikui nusitęsus, pradeda
mas užčiuopti pavojingas pabėgėlių polin
kis virsti duoneliautojais. Pavykus sveti
mame krašte gerai įsikurti, kovos ryžtas 
pamažu ima gęsti, kūrybos kibirkštis mažė
ja, grįžimas pasirodo nerealus ir pabėgėlis 
nejučiomis ima darytis duoneliautojų. Ypa
čiai didelis pavojus esąs virsti duoneliauto
jais jauniesiems, besiveržiantiems į prakti
nius mokslus.

Prof. Maceina pritaria savo daug jaunes
niam kolegai K. K. Girniui, kad pabėgėlių 
pagrindinis uždavinys yra kurti kultūrą, 
kuri nors ir po daugelio metų galės įsilieti 
į tautos statybą ir sudaryti organinę visu
mą. Pabėgėliai turi kurti svetur tai, ko ne
galima kurti tėvynėje. „Pabėgėlis, -kuris 
kultūros nekuria ir jos tuo ar kitu savo 
veiksmu neugdo, yra nevertas savo pabė
gimo“. Tačiau pabėgėliai negali griebtis 
kurti kultūros jos visumoje, ar pamėgdžio
ti tai, kas tėvynėje vyksta. Jie turi teikti 
tėvynei tai, ko tėvynėje dėl esančios prie
spaudos neįmanoma padaryti.

Baigdamas autorius nurodo tėvynėje 
draudžiamas sritis, į kurias pabėgėliai tu
rėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Tos sritys 
yra: religinė — beveik visiškai draudžia
ma; dvasinės kultūros — filosofija, istorija, 
sociologija — leidžiama tik pagal komunis
tinę ideologiją; meninė sritis, įskaitant dai
liąją literatūrą, tapybą, muziką, architek
tūrą — varžoma, bet turi daugiau laisvės, 
kaip prieš tai minėtos sritys.

Laisviausia kultūros sritis tėvynėje yra 
gamtos mokslai, matematika, kalbos. Tad 
šiose srityse ir pažanga didžiausia padary
ta.

Atsižvelgiant į tai, pabėgėliai pirmoj ei
lėj turi ‘kurti papildą tėvynės kultūrai, tai 
yra toms kultūros sritims, kurios tėvynėje 
yra užgožtos. Ir tas papildas turi būti toks, 
kad jis galėtų grįžti tauton ir mums pa
tiems negrįžtant.“

LIETUVOJE
POEZIJOS PAVASARIS

Jau devinti metai Lietuvoje švenčiama 
lyg ir savotiška pavasario poezijos šventė. 
Ta proga pasirodo poezijos almanachas, 
pavadintas „Poezijos pavasaris“. O poetai, 
pasiskirstę į grupes, lankosi įvairiose kraš
to vietovėse ir skaito savo kūrybą.

L. DIGRIO KONCERTAS
Dortmunde (V. Vokietijoje) neseniai bu

vo suruoštos Tarybų Sąjungos kultūros die
nos. Tų dienų programoje dalyvavo Lietu
voje pasižymėjęs vargonų muzikos meist
ras Leopoldas Digrys. Jis grojo Bacho, Šu
berto ir J. Juzeliūno kūrinius. Vokiečiu 
spauda jo koncertus įvertino labai palan
kiai.

V. NOREIKA — KANDIDATAS
Lazdynų rinkiminėje apygardoje pa

skelbti papildomi rinkimai į Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumą. Kandidatu pasiūlytas 
akademinio operos ir baleto teatro solistas 
Virgilijus Kęstutis Noreika.

MAŽEIKIŲ NAFTAMIESTIS
Vyriausias Mažeikių naftos pramonės 

komplekso kūrėjas yra inžinierius iš Oms
ko Nikolajus Gračovas. Jo padėjėjas yra 
„Centro speestrojaus“ tresto Lietuvos sky
riaus valdybos viršininkas Viktoras Di- 
mentjevas. Statybos brigados viršininkas — 
Gregorijus Gudzenka — sibirietis, apdo
vanotas aukso medaliu. Tik statybos direk
cijai vadovauja sumanus žemaitis inž. Pet
ras Jenčius. Net ir statybos darbininkai la
bai mišri įvairių tautų kompanija. Gal ir 
nereikia stebėtis, nes Mažeikių modemiška 
naftos perdirbimo įmonė juk ne Lietuvos 
reikalams statoma.

LENKTYNIŲ NUGALĖTOJAI
Lietuvos žemdirbiai Pabaltijo respublikų 

tarpe pripažinti lenktyniavimo nugalėto
jais. Jiems paskirta Sov. Sąjungos minist
rų tarybos pereinamoji raudonoji vėliava. 
Šiam įvertinimui priimti, Dotnuvoje buvo 
susirinkę žemės ūkio ir komunistų partijos 
darbuotojai. Vėliavą įteikė Sov. Sąjungos 
žemės ūkio ministro pavaduotojas Kuzne
covas. Padėkojo agr. V. Vazalinskas.

ŠOKLM, TRYPKIM
Gargžduose ruošiamos Žemaitijos rajonų 

liaudies šokių šventės, pavadintos „šokim, 
trypkim, linksmi būkim“ vardu. Geriausiai 
pasirodžiusios šokių grupės premijuojamos.

LIETUVA PRITARIA
Ukmergėj, Varėnoj, Plungėj ir kitose vie

tovėse buvo sušaukti specialūs mitingai, 
kurie „vieningai pritarė Sovietų Sąjungos 
užsienio politikai“ ir užgyrė Brežnevo dar
bus. Mitinguose kalbėtojai buvo gana įvai
rūs — nuo eilinio šaltkalvio iki karinio ko
misaro generolo P. Petronio.

Praktiškai tokie mitingai neturi jokios 
reikšmės ir jie šaukiami partijos įsakymu. 
Bet kas atsitiktų, jei Lietuvoj būtų sušauk
tas mitingas, kuriame susirinkusieji išreikš
tų nepasitikėjimą valdžios politika? O de
mokratiniuose kraštuose juk tai įprastas 
dalykas.
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Europos Lioturiu Kroniiia
Pradžia 7.30 vai.
Sekmadienį, liepos 1 d., 11 vai. lietuvių 

bažnyčioje gedulingos pamaldos už žuvu
sius Sibire.

LAS ir Sporto ir Soc. Klubas

PAVYKĘS VAKARAS

šeštadienį, birželio 16 d., Rytų Londono 
klube įvyko smagus šokių vakaras Anta
nams, Jonams, Petrams ir Povilams pa
gerbti. Malonios šeimininkės vaišino sve
čius įvairiausiais skaniai pagamintais už
kandžiais, grojo geras orkestras, veikė du 
barai, loterija, kuriai laimikiai buvo dosnių 
rėmėjų suaukoti. Svečių, jaunų ir vyresnių, 
buvo virš šimto.

Rengėjai, DBLS Londono skyriaus val
dyba ir daug pastangų ir darbo įdėję talki
ninkai, vakaro pelną skiria Tautos Fondui. 
Tiksli vakaro pelno suma bus pranešta vė
liau.

Stp.

BAIGIA STUDIJAS

Ina Varkalaitė (žinomų veikėjų Petro ir 
Varkalų duktė) šį pavasarį baigia Croydo- 
no College -meno ir projektavimo (Art & 
Design) tekstilės Skyrių. Įdomu, kad savo 
mokyklos baigimo diplominį darbą ji pasi
rinko iš lietuvių liaudies -meno srities. Jos 
labai gerai įvertintas darbas vadinasi „Li
thuanian Folks Art“.

Šis diplominis darbas, kartu su kitų bai
gusiųjų darbais, birželio 28-29 d. d. bus iš
statytas parodai Croydon College of Art 
& Design patalpose.

Džiugu, kad jaunoji diplomantė savo dar
bui pasirinko lietuvišką temą.

NOTTINQHAMAS
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 

birželio mėn. 23 d. 6,30 vai. v. (šeštadienį) 
ukrainiečių klubo salėje, 30 Bendick Rd. 
ruošia

Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų
šaunų pagerbimo vakarą.

Šokiams gros geras orkestras.
Dalyvavimas, įskaitant kepsnius ir stip

resnius užsigardžiavimus, vyrams 1,50 sv., 
moterims pusė kainos.

Nottinghamo ir apylinkės lietuviai, ko
kiais vardais besivadintų, kviečiami daly
vauti.

Registruotis nedelsiant, nes iš anksto 
reikia žinoti dalyvių skaičių. Užsirašyti pas 
Moterų Draugijos valdybos nares.

Lietuvių Moterų Draugija

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
Š. m. birželio mėn. 30 dieną LAS Notting

hamo Skyrius ruošia ekskursiją į
LONDONĄ.

Autobusai išeina iš Skills vietovės (už

KALANTOS PAVEIKSLAI

Lietuvių Namuose galima įsigyti meniš
kai padarytų (ant kieto popieriaus) Romo 
Kalantos paveikslų. Paveikslų dydis — 
6 X 9į colių. Kaina — 50 p.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Stoke-on-Trent DBLS skyrius — 10,00 
svarų.

Tautos Fondo Atstovybė

rv PLB SEIMAS VAŠINGTONE

Statlerio viešbutyje Vašingtone balan
džio 14 d. įvyko pasitarimas dėl Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo programų.

Kaip jau anksčiau paskelbta, seimas 
vyks Vašingtone nuo rugpiūčio 30 d. ligi 
rugsėjo 3 d. Posėdžiai bus minėtame Stat
lerio viešbutyje, pačiame miesto centre, vi
sai arti Baltųjų Rūmų, muziejų, galerijų ir 
kitų sostinės lankytinų vietų.

Pasitarime balandžio 14 d. dalyvaus Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos nariai iš Cleveland© dr. H. Brazaitis, 
dr. A. Butkus ir dr. A. Nasvytis, o taip pat 
ir vietinio komiteto nariai su pirmininku 
dr. J. Geniu.

Be organizacinių reikalų svarstymo, pra
nešimų, paskaitų ir ateities planų užbrėži- 
mo, seimo -proga numatyti dar šie dalykai: 
priėmimas Lietuvos pasiuntinybėje, Ame
rikos lietuvių dailininkų meno paroda Cor- 
corano galerijoje, literatūros vakaras ir 
Lietuvių rašytojų draugijos premijos įtei
kimas, Čiurlionio ansamblio koncertas, pa
maldos Šiluvos koplyčioje, 'kurių metu gie
dos Čiurlionio ansamblis, banketas.

Meno paroda atidaroma jau rugpiūčio 10 
d. ir veiks ligi rugsėjo 5 d. Corcorano gale
rijos vadovybė parodai atrinks 12 dailinin
kų.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenei Sei
me atstovaus J. Sarafinaitė ir S. Kasparas; 
DBLS atstovas — Z. Juras.

PLB SEIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas. 
Washington, D. C„ prasidės 1973 m. rugpiū
čio 30 d. ir tęsis penkias dienas.

P. L. B. konstitucija kalba ideališkai: 
‘Vyriausias Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organas yra Pasaulio Lietuvių Seimas, 
kuris sprendžia visus P. L. B. reikalus.“ 
Taigi, Seime turėtų būti atstovaujamos vi
sų kraštų bendruomenės. Būtina, kad at
stovais vyktų tie, kurie tiki Bendruomenės 
idėja ir jai dirba, skirdami savo laiką, su
gebėjimus ir jėgą. Taip pat reikia, kad at
stovai būtų aktyvūs Bendruomenės nariai.

D. Br. Lietuvių Bendruomenei atstovauti 
į IV Seimą vyksta Joana Serafinaitė iš 
Glasgowo ir Stasys Kasparas iš Londono.

‘Pasaulio Lietuvio“ nr. 26 PLB Valdyba, 
Cleveland, Ohio, rašo:

„— Atstovavimas susijęs su kelionių iš
laidomis. Kažkaip apsipratome, kad ben
druomenė vis turi duoti kitiems. Net aukas 
ji turinti rinkti kitiems, pati bendruomenė 
atsiduria skriaudžiamos našlaitės padėty
je.

Todėl PLB seimo atveju būtinas reika
las pasidaryti pinigo krašto atstovams at
siųsti. Tai yra įmanoma, jeigu- visur lietu
viai imtųsi organizuotos veiklos, pasiekian
čios visus visų kraštų lietuvius: duokime 
ne po daug, bet visi. Tuojau visi pajustume 
organizuotumo jėgą, o kraštų bendruome
nių atstovai — ir savo kraštų tautiečių už
nugarį.

Pasijuskime turį gerai organizuotą savo 
Bendruomenę, sudarančią veikimo sąlygas 
savo darbuotojams. Tiesa, tam reikia 
iniciatyvos, pastangų ir darbo. Reikia tikė
jimo pačiu reikalu“...

D. Br. L. Bendruomenės Krašto Valdyba 
kviečia D. Britanijos lietuvius atkreipti dė
mesį į šį PLB Valdybos pasisakymą ir pri
sidėti prie atstovų kelionių išlaidų.

Seimo atstovai prašo Jus pasisakyti dėl 
įvairių -klausimų, 'kurie galėtų būti pateik
ti Seimui svarstyti.

Visais reikalais prašome kreiptis:
D. Br. L. Bendruomenė, Ringmer Avė., 

London, SW6 5LP. Telefonas: Cl-736-3093.
D. Br. L. B-nės Krašto Valdyba

LONDONAS
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Tragiškasis birželis bus paminėtas šio 
mėnesio 30 d. parapijos salėje, 345a Victo
ria Park Rd., London, E9.

Minėjimas vyks ne žodžiais, bet patrioti
ne daina ir lietuvišku menu. Programą iš
pildys iš Nottinghamo su ekskursija atvy
kusi meno -grupė, vad. E. Vainorienės, ir 
Londono mišrus choras, vad. J. Čemio.

PAIEŠKOJIMAI

Antanas Bendoraitis, gyvenęs Anglijoje.
Prašo atsiliepti — S. Valaitis, 87 Perryn 

Rd., London, W3 7LT.
E. čečys, gyvenęs 32 Raymond House, 

King Edward Rd., London, E9.
Pranešti „E. Lietuvio“ Redakcijai.
Kazys Valūnas, gyvenęs Woodside Gro

ve Lane, Green Estate, Bilbrook, Staffs.
Pranešti „E. Lietuvio“ Redakcijai.

kooperatyvo) punktualiai 2 vai. p. p.
Vyrams su žmonomis, kaip ir pavie

niams, kaina 1 svaras.
Užsiregistruoti pas Valdybos narius Lie

tuvių klube.
Valdyba

BIRMINQHAMAS
1 LIETUVIŲ SĄSKRYDI!

Labiausiai, žinoma, juda lietuvių sąskry
džio Birminghame rengėjai. Tačiau neatsi
lieka ir dalyviai. Jau matosi, kad dalyvaus 
visa eilė ekskursijų ir daug paskirai.

Laikas: liepos 14 d., punktualiai 6 vai. 
vakare. Vieta: Polish Catholic Centre, Bor- 
desley St., Birmingham 5.

Programoje: glausta akademinė ir plates
nė įvairi grožinė dalis, išstatomi liet, dailės 
kūriniai .Seks šokiai, veiks užkandinė ir 
užgertuvė. Sąskrydis tiks jaunesniems ir 
vyresniems.

Ekskursijoms užsirašoma: Nottinghame 
Liet, židinyje, Derbyje pas J. Zoką ar P. 
Makūną, Wolverhamptone — Narbutienę 
ar G. Kaminskienę, Stoke on Trente — P. 
Dudėną ar P. Vencaitį, Stroude ir Glouces- 
teryje pas A. L. K. Bendrijos ar D. B. L. S. 
vadovybes.

Jaučiamas susidomėjimas ir kitose vie
tose. Visi maloniai ir laukiami. Visų 
džiaugsmui ir atgaivai!

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DBLS Coventrio skyriaus Valdyba birže
lio 23 d. šeštadienį 7 vai. vak. lenkų atsar
gos karių 'klubo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių Vakarą.

Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 
vadovaujamas orkestras, baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti į šį mūsų tradicinį 
vakarą ir jaukiai praleisite laiką. Salė ati
daryta nuo 6 vai. vak.

Tad iki malonaus pasimatymo Coventry.
Skyriaus Valdyba

| MANCHESTERIS
DVIGUBAS MINĖJIMASi

į L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius š. m. liepos mėn. 7 d., šeštadienį, 5.30 
vai. Cheetham Town Hall salėje, Chee- 
tham Hill Road rengia 50 metu Klaipėdos 
atvadavimo minėjimą. Taip pat bus prisi
minti Atlanto nugalėtojai Darius ir Girė
nas.

Paskaitą Skaitys rašytojas kun. J. Kuz- 
mickis. Meninėje dalyje — Manchesterio 
Ramovėnų skyriaus oktetas, duetai ir V. 
Motuzo deklamacijos.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau at
vykti į šį garbingą minėjimą ir tuo pačiu 
praleisti linksmai laiką savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas jau Įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

BELGIJA
LIETUVIŲ KULTŪRA BELGAMS — 

FLAMAMS

Gegužės 27 d. ‘s Gravenvoeren miestelio 
Kuursaal patalpose daugiau kaip 300 flamų 
arčiau susipažino, o gal ir pirmą kartą iš
girdo apie Lietuvą, pamatė mūsų tautinius 
šokius, gėrėjosi lietuviškų taut, rūbų spal
vingumu. Lietuviško folkloro žiupsnelį bel
gams pabėrė liet. taut, šokių grupė „Gin
taras“, vadovaujama St. Baltus-Dominaity- 
tės. Pradžioje B. Spies-Gailiutė nederlandų 
kalba publikai pašnekėjo apie kraštą prie 
Baltijos, o programos metu paskaitė lietu
vių poezijos nederlandų kalba iš Tenisonai- 
tės vertimų Een steen heeft geen hart — 
Akmenėlis turi kietą širdį.

Šitas Belgijos lietuvių taut, šokių grupės 
pasirodymas plačiai nuskambėjo po visą 
Flandriją. Svarbiausieji flamų laikraščiai 
įsidėjo grupės ir jos kūrėjos Br. Spies-Gai- 
liutės nuotraukas. Vienas laikraštis plačiau 
aprašė mūsų taut, šokių grupės įsikūrimo 
istoriją, suminėjo lietuvius Belgijoje ir jų 
pastangas išlikti lietuviais.

Pagirtina grupės vadovė p. Stasė Baltus, 
o taip pat jaunimas, daugumoj belgai, su 
jaunąja akordeoniste Irena Slavinskaite. 
Publikos katutėms nerimstant, jie išdrįso 
porą sutartinių scenoje lietuviškai užtrauk
ti.

Norėtųsi su laikraščių korespondentais 
sutikti, kad šita lietuvių kultūrinė grupė su 
savo vadove Stase ateityje dar ne kartą pa
sirodys belgų publikai.

B. S.

VOKIETIJA
XX LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

įvyks š. m. rugpiūčio 19-26 d. d. Romuvo
je (Huettenfeld). Finansų komisija telkia 
aukas. Moderatorius dr. K. J. Čeginskas 
baigia ruošti programą, 'kuri bus netrukus 
paskelbta.
Iš Vokietijos L. B. Valdybos Informacinio 

biuletenio

DEMONSTRAVO IR LIETUVIAI
Būrelis jaunesnių ir vyresnių tautiečiu 

dalyvavo Junge Union gegužės 20 Bonnoje 
surengtoje tylioje demonstracijoje prieš L. 
Brežnevą ir sovietus. Demonstrantai nešė 
plakatus su įrašais vokiečių kalba: „Šalin 
rusai iš Lietuvos“, „Laisvės Simui Kudir
kai“, „Brežnevas — išnaudotojas“, „Brež
nevas — kolonialistas“. Buvo nešamos ir 
mūsų trispalvės, perrištos juodais kaspi
nais.

Sustojus eisenai aikštėje, vienas kalbėto
jas suminėjo Lietuvoje vykdomą persekioji
mą, R. Kalantos susideginimą ir jaunimo 
demonstracijas Kaune.

Daugiausia reiškėsi Muencheno liet, jau
nimas. Jis vokiškai parašė ir išsispausdino 
10.000 lapukų apie politines, kultūrines bei 
religines „laisves“ okup. Lietuvoje ir išda
lino juos demonstracijų metu. Atsišauki
mą pasirašė Vokietijos lietuvių studentu 
sąjunga.

LITUANISTIKA FRANKFURTE
Vasario 16 gimnazijos direktorius V. 

Natkevičius, M. A., ir šį semestrą skaito lie
tuvių kalbos kursą Frankfurto universite
te. Studentų skaičius paaugo. Tarp jų yra 
studentų, studijuojančių lyginamąją (indo
europiečių) kalbotyrą. Rytų Europos isto
riją ir germanistiką.

MAINZO VYSKUPAS ROMUVOJE i
Gegužės 25 d. popiet Mainzo vyskupo pa

dėjėjas Roily, lydimas Lampertheimo kle
bono Hammerich ir savo asistento Gremp, 
aplankė Vasario 16 gimnazijos kapelioną J. 
Dėdiną. Svečius gimnazijos valgykloje suti
ko kun. J. Dėdinas, direkt. V. Natkevičius. 
M. A., ir kiti Romuvos gyventojai. Begirkš- 
nojantkavą, gimnazijos vardu svečią trum
pu žodžiu pasveikino Kr. Urbanaitė ir įtei
kė Lietuvoje austas pusryčių staltiesėles. 
Vyskupas nuoširdžiai dėkojo už gražią do
vaną. Jis džiaugėsi, kad Vokietijoje veikia 
lietuvių gimnazija, teikianti savo jaunimui 
tautinį ir krikščionišką auklėjimą. Kai tė
vynę slegia komunizmas, svarbu čia puose
lėti lietuviškąsias tradicijas ir kitas žmo
giškąsias vertybes. Nežinome, kaip pasau
lis atrodys 2.000 metais, tačiau reikia 
stengtis, kad jis būtų geresnis, negu šian
dieninis. Lietuviškai mokyklai linkėjo kles
tėti ir auklėti savąjį jaunimą taip, kad jis 
prisidėtiĮ prie geresnio pasaulio sukūrimo. 
Direktoriaus lydimas, ganytojas apžiūrėjo 
gimnaziją ir mergaičių bendrabutį.

PARAMA „EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATAI

Vokietijos LB Valdybos 1973 m. sąmatoje 
pramatyta suma, iš kurios nepasiturin
tiems nariams galima padėti užsiprenume
ruoti „Europos Lietuvį“. Prenumeratos pa
rama pirmoje eilėje teikiama tiems na
riams, kurie bent dalį prenumeratos patys 
apsimoka. Norintieji gauti prenumeratos 
paramą turi kreiptis raštu į Vokietijos LB 
Valdybą, nurodydami, kiek gali patys prie 
metinės prenumeratos prisidėti.

Ta proga primenama, kad prenumeratos 
parama gali būti skiriama 1973-iems ir 
ateinantiems metams. Senos prenumeratas 
skalos nebus apmokamos.

Prieš 25 metus
* Atsistatydino Čekoslovakijos preziden

tas Benešąs, bet paliekamas „kalinio teisė
mis“ gyventi prezidento rūmuose. Kaip ži
noma, jo gyvenimas užsibaigė tragiškai.

* J. Karkluva (slapyvardis) rašo apie DP 
padėtį po vienerių metų Anglijoje. Jo išva
da — po vienų metų dar tebesame nežino
mi savanoriai darbininkai, kuriems neleis
ta organizuoti tautines stovyklas ir rinktis 
darbą. Svarbiausia, kad gyvendami stovyk
lose, retas per tuos metus promokome ang
lų kalbos, o be kalbos, netoli tenuvažiuosi.

* J. Digrys rašo, kad didelė daugumos 
DP yda esanti besaikis gyrimasis ir toks 
pat besaikis šio krašto peikimas. Beveik 
kiekvienas bandąs vaidinti didesnį, negu iš 
tikrųjų esąs.

* Korespondentas iš Sleafordo rašo, kad 
tos stovyklos lietuvių vyrų oktetas, vado
vaujamas J. Vaškelio, gražiai reiškiasi ang
lų tarpe.

* Visoje eilėje vietovių Anglijoje pirmą 
kartą buvo paminėti tragiškieji birželio trė
mimai.

* Londono burmistrui globojant, buvo 
renkamos aukos Europos vaikams. Lietuvių 
atstovai kreipėsi į burmistrą, kad nebūtų 
pamiršti ir DP stovyklų vaikučiai.

„Pratimas, kurį jis atliėka ant lygiagre
čių galų, daugiau būdingas arkliui“.

(Replika varžybų metu)

Skaitytoju tai&kai
SĄSKRYDŽIAI IR SODYBA

Labai atidžiai perskaičiau T. P. straips
nį „Reikalas lietuviškai atsigaivinti“. Ra
šinys tikrai vertas dėmesio (gaila, kad pa
sirašytas tik inicialais).

Norisi sustoti prie T .P. aprašomo „są
skrydžių suskystėjimo“. Iš tikrųjų reikia 
pagalvoti, ar verta važiuoti per visą Ang
liją dėl kaušo alaus, kurio galima gauti 
kiekvienoje karčiamoje. Ir dar tokiu metų 
laiku, kai oras nepakankamai atšilęs, ir 
nakvynė palapinėse sunkiai įmanoma. Jei
gu jau Sodyba iš tiest} tėra vien tuo lietu
viška, kad pirkta lietuviškais pinigais, tai
■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAME — birželio 24 d., Joninėse,
11 vai., 19 Park Rd., Moseley. Metinės 
pamaldos už a. a. Julių Dyvą ir jo ka
po paminklo šventinimas.

NOTTINGHAME — birželio 24 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — birželio 24 d., 12 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — birželio 24 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — liepos 1 d., 12 vai., 
katedroje.

NOTTINGHAME — liepos 1 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. Po pamaldų šventinami 
a. a. Petro Lukšaičio, Kazimiero Sruo
gos ir Olgos Stankevičiūtės kryžiai liet, 
kapinėse.

MANCHESTER — birželio 24 d., 11 vai..
Notre Dame vienuolyne, Bignor St.

ECCLES — liepos 8 d., 12.15 vai.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

tikrai laikas pagalvoti ir apie tų sąskrydžių 
ir kermošių reikalingumą. Jeigu spaudoje 
skelbiame, kad sąskrydis praeis Kalantos 
aukos ženkle, o iš tikrųjų jis praėjo tik 
kaušo ženkle, tai čia kas nors ne visiškai 
tvarkoje.

Straipsnio autorius labai teisingai sako, 
kad Sodybą paversti lietuvišku žemės kam
peliu, neužtenka vien tik iškelti trispalvę. 
Lietuviškumas, anot jo, turi būti organi
zuojamas, palaikomas. Bet kas jį organi
zuos ir kaip?

Vienintelis metas, kai Sodyba nors šiek 
tiek lietuviškiau atrodo, yra skautų stovyk
los savaitė. Todėl siūlyčiau, nuo ko tai 
pareina, pasvarstyti tokį reikalą: jei dar 
vis manome, kad sąskrydžiai reikalingi, tai 
sujunkime juos su skautų stovyklos užbai
gos savaitgaliu. Patogiausias laikas būtų ne 
pavasario, o rudens atostogos (bank holy- 
day), jeigu, žinoma, tai derintųsi su mo
kyklų atostogomis. Tada, gal būt, tas są
skrydis būtų šiek tiek patrauklesnis ir, 
kaip T. P. sako, suvažiavusius lietuvius at
gaivintų. Tuo labiau, kad ir oras tuo metu 
yra pakankamai įšilęs, ir šieno galima pri- 
sidžiovinti, ir iš vasaros atostogų žmonės 
jau yra sugrįžę.

Kalbant apie Sodybos lietuviškumą, gal 
būtų ne pro šalį pasvarstyti, ar nereikėtų 
didesnės atrankos įsileidžiant pašalinius 
svečius. Atstu nuo Sodybos gyvenant, atro
do, kad tai yra jauki, kultūringa, reprezen
tacinė Lietuva miniatiūroje ir kad jos lan
kytojai yra save gerbią lietuvių draugai. 
Deja, sąskrydžių išvakarių pasilinksmini
mai rodo, kad kai kurie svečiai padaro So
dybai meškos patarnavimą. Gal būtų ge
riau bent tokiomis progomis Sodybą palik
ti lietuviams ir, gal būt, klubo nariams.

J. Kantautas
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