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Kodėl neparodo?
Kas seka Lietuvos spaudą, dažnai gali 

užtikti apie įvairiose krašto vietose įren
giamas tautiškais motyvais papuoštas sve
taines, valgyklas, barus, poilsio namus ir 
kt. Iš tų aprašymų tikrai gaunasi vaizdas, 
kad senieji vandens ar vėjo malūnai, svir
nai ar kiti pastatai virsta tautodailės dar
bais papuoštomis užeigomis, kurios skirtos 
patraukti praeivio. akį ir parodyti krašto 
tautodailės turtus ir žmonių meninius su
gebėjimus. Šituos dalykus su dideliu pasi
sekimu išnaudoja Vakarų Europos kraš
tai ir net JAV, tai kodėl negali to paties 
daryti ir Lietuvoje. Ir, atrodo, daroma. 
Štai net „Gimtasis Kraštas“ (Nr. 21) pasa
koja:

„Buvo senas vėjinis malūnas, atitarna
vęs savo amžių ir visų užmirštas, kokių dar 
pamatysi mūsų kaime. Stūksojo jis apleis
tas, kol nekrito akin vietos prekybinin
kams. Šie restauravo senąjį pastatą, nau
jai įrengė vidų, ir tapo malūnas — ne ma
lūnu, o pakeleiviams svetinga užeiga.

Nuo to laiko, kas bevažiuotų pro Šeduvą, 
būtinai užsuka į malūną. Kitas net tyčio
mis lanką daro, iš tolimo miesto atbilda, 
kad pasėdėtų prie sunkių girnų, tarp šimt
mečių mūrų sienų.-Pakeleivius vilioja ne 
vien jaukūs, dailiai įrengti svečių kamba
riai, lėtai besisukanti viršutinioji menė. 
Juos žavi ir gardūs valgiai, ratuoti pada
vėjų rūbai, moliniai indai — visos tos 
kruopščiai apgalvotos smulkmenos, kurios 
sukuria nepakartojamą, niekur kitur ne
sutiktą aplinką.

Šeduvos malūnas — ne pirmoji ir juo la
biau ne paskutinioji tokia svetainė, įreng
ta prie judresniųjų kelių, savita tiek išore, 
tiek aptarnavimu. Dažnas rajonas, be 
įprastinių restoranų ir valgyklų, turi origi
nalias kavines svečiams pamylėti, saviš
kiams pailsėti. Kaišiadorys turi „Bačkonių 
svetainę“, Prienai — „Kubilą“, Kėdainiai 
— „Svirnelį“, Rokiškis — „Voveraitę“, 
Šalčininkai — „Verseką“, Radviliškis — 
„Žirnelį“ ir „Medžiotojų užeigą“. Visur sa
vi pavadinimai, savos tradicijos. Vienus 
statinius projektavo architektai, antrus su
rentė liaudies meistrai.

Liaudies kūrybos pavyzdys yra „Vove
raitės“ kavinė. Važiuodamas iš Rokiškio į 
Juodupę, nuo kelio jos nė nepamatysi, tik 
daili rodyklė parodys, kur sukti. Užtat ge
riausiai kavinės vaizdas atsiveria nuo eže
ro, prie kurio ji stūkso. Pakrantėje stiebia
si liaunos pušys. Tarsi lenktyniaudamas su 
jomis, vos ne iki medžių viršūnių kyla 
smailas medinis „Voveraitės“ stogas. O vi
duje daug erdvės, jaukumo, viskas iš me
džio išrantyta.“

Be visų šitų „liaudies užeigų“ Lietuvos 
miestuose jau nemaža architektų supro
jektuotų užeigų kavinių, restoranų, vieš
bučių, kuriuose panaudoti liaudies meno 
elementai. Tokiais projektais garsėjo Pa
langa, Kuršėnai, Vilkaviškis ir kitos vieto
vės.

Bet, va, skaitome ir seilę ryjame. Va
žiuok, nevažiavęs gimtojo krašto aplankyti, 
tų visų grožybių vistiek nepamatysi. Ne
svarbu, ar tu esi šeduviškis, ar nuo Bačko
nių, Šalčininkų, Radviliškio — vistiek vien 
tik Vilniuje galėsi apsistoti. Nors imtum ir 
paprašytum, kad giminės, atvykdami pa
simatyti, tą garsiąją „Voveraitę“ ar Šedu
vos malūną atvežtų parodyti...

Kai pagalvoji, kam iš viso apie tai rei
kia rašyti, jeigu negalima net ir į Lietuvą 
atvykus anų mielų, daugeliui kūdikystę 
primenančių vietų pamatyti, o sugrįžus, ne 
tik saviesiems, bet ir svetimiesiems papa
sakoti. Žmonės, kurie savo kraštą gražina 
ir puošia, negali būti tokie naivūs, kad ne
norėtų jų savo užjūrių broliams parodyti. 
Šuo turi ibūti kažin kur kitur pakastas.

A. Vaiva

SIMAS KUDIRKA — JAV PILIETIS

Liepos 20 d. „The Daily Telegraph“ iš
sispausdino savo korespondento Vašing
tone Henry Miller pranešimą, kuriame ra
šoma, kad Simui Kudirkai suteikta Ame
rikos pilietybė.

Tuo jis patampąs vieninteliu JAV pilie
čiu, kuris laikomas sovietų imtiniu.

S. Kudirkos motina yra Brooklyne gi
musi ir po pirmojo pasaulinio karo tėvų 
parvežta j Lietuvą. Gegužės mėn. JAV 
valstybės departamentas patvirtino, kad 
ji yra pilietė.

S. Kudirka laikomas kalėjime Uralo 
kalnuose, ir jau 8 mėnesiai, kaip apie jį 
nebegaunama jokių žinių. Pagal atitinka
mą JAV — Sov. Sąjungos susitarimą da
bar JAV ambasada gali bandyti su juo 
susisiekti ir išsiaiškinti, kaip su juo elgia
masi, ir net aplankyti jį.

S. Kudirkos draugai saką, kad jam 
siunčiamąjį paštą pakvituoja stovyklos 
pareigūnai. Draugai susirūpinę jo sveika
ta.

Su S. Kudirkos reikalu buvo supažin
dintas prez. Nixonas, kai dar važiavo Į 
Maskvą. Respublikonas senatorius Robert 
Hanrahan padėjęs sutvarkyti jo pilietybės 
reikalą.

MIRĖ DU REDAKTORIAI
Liepos 10 d. mirė Latvijos atstovybės 

sekretorius ir latvių savaitraščio Britani
joje „Londonas Aviže“ redaktorius Peteris 
Prieditis.

Gimęs 1896. IV. 4, aukštuosius mokslus 
ėjo 1915-1918 m. Maskvos komercijos in
stitute. Grįžęs po karo į gimtąją Latviją, 
1924 m. baigė Latvijosl universitetą ma
gistro laipsniu.

Atsidėjęs žurnalistikai, kurį laiką ypa
tingose sąlygose dirbo Maskvoje kaip lat
vių telegramų agentūros Letos korespon
dentas, o vėliau Kaune ir Varšuvoje. Kai 
dirbo Kaune, tai buvo įjungtas į Latvijos 
atstovybės tarnybą.

Peteris Prieditis

Karo metu gyvenęs Vokietijoje, Austri
joje ir Prancūzijoje, 1946 m. buvo atsiųs
tas į Londoną dirbti atstovybėje. Šalia tie
sioginių savo pareigų buvo taip pat įsi
jungęs į latvių sąjungą Britanijoje ir dir
bo jos vadovybėje.-'

Ypatingas jo rūpestis buvo laikraštis 
„Londonas Aviže“. Jis nuo pat 1948 m. rū
pinosi to laikraščio leidimo reikalais, o 
taip pat ir bendradarbiavo jame. 1946 m. 
perėmė laikraščio redaktoriaus pareigas.

Lietuviai jam buvo pažįstami nuo to lai
ko, kai jis dirbo Kaune. Kadangi jis pui
kiai kalbėjo lietuviškai, tai visuomet pa
laikė gražią bičiulystę su lietuviais. Visa
da atsilankydamas į/flJBLS kasmet ruošia
muosius Vasario 16* proga priėmimus, ne 
vieną lietuvį net nustebindavo, kai pradė
davo pokalbį mūsų kalba.

Ypač vėl suartėjo jis su lietuviais, kai 
Nidos spaustuvė perėmė spausdinti „Lon
donas Aviže“. Redaktorius P. Prieditis 
darbo metu nuolat jau sėdėdavo Lietuvių 
Namų raštinės patalpose, čia rankraščius 
taisydavo, kartais rašydavo ir laikraščio 
korektūras skaitydavo ar tardavosi su 
laikraštį spaustuvėje renkančiu, o dabar 
ir redaguojančiu J. Andrups.

Gerts Helbemae

Po keletos dienų (liepos 15 d.) mirė ir 
estų laikraščio Eeesti Haal redaktorius 
Britanijoje Gerts Helbemae, gimęs 1913 
m.

Taigi per vieną savaitę abiejų mūų kai
mynų leidžiamieji laikraščiai neteko savo 
redaktorių.

PAVERGTŲJŲ BALSAS

Amerikiečių finansuojamas radijas 
„Laisvė“, kuris transliuoja kasdien iš 
Muencheno rusų kalba, pastaruoju laiku 
perdavė į Lietuvą žinias iš „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikų“ apie religinius 
persekiojimus mūsų tėvynėje. Po trumpo 
įvado rusų kalba žinios buvo skaitomos 
lietuviškai. (

Prez. Nixono vizito Sov. Sąjungoje me
tu Britų radijas (BBC — Overseas servi
ce) perdavė savo klausytojams užsienyje 
tas pačias žinias anglų kalba. Tad paverg
tųjų balsas girdimas visame pasaulyje.

PREMIJA JUOZUI KRALIKAUSKUI
Lietuvių Rašytojų Draugijos skiriamąją 

premiją už 1973 m. laimėjo Toronte gyve
nąs rašytojas Juozas Kralikauskas už ro
maną „Tautvilą“.

Vertinimo komisiją sudarė J. Brazaitis, 
P. Jurkus, N. Mazalaitė, Pr. Naujokaitis ir 
L. Žitkevičius.

„Tautvilą“, tas premijuotasis romanas, 
apie kurį jau yra buvę rašyta mūsų laik
raštyje, vaizduoja tuos laikus, kai Trenio
ta, nužudęs Mindaugą, ieško sau talkinin
kų ir galabija priešus. Tai romanas iš 
mindauginių laikų, ketvirtas toks iš ano 
laikotarpio. Du pirmieji iš tos serijos, 
„Titnago ugnis“ ir „Mindaugo nužudy
mas“, buvo premijuoti „Draugo“ dienraš
čio konkursuose, „Vaišvilkais“ yra gavęs 
V. Krėvės premiją.

J. Kralikausiko romaną „šviesa lange“ 
yra išleidęs Nidos Knygų Klubas. Svetur 
J. Kralikauskas yra išleisdinęs „Urvinius 
žmones“, o Lietuvoje gyvendamas — no
velių rinkinį „Septyni kalavijai“.

KAS KALTINAMI KAIP NACIŲ KARO 
NUSIKALTĖLIAI?

JAV imigracijos ir natūralizacijos tar
nyba paskelbė sąrašą 37 asmenų, kurie 
buvo įskųsti, kaip nacių kariniai nusikal
tėliai.

KRATOS KAUNE
1973 m. lapkričio 19 d. Kauno Vykdomo

jo komiteto darbuotojas Vytautas Vaičiū
nas, lankęs mieste statomuosius objektus, 
apie 12 vai. sugrįžo į namus papietauti. 
Namuose (Hipodromo g. 46) rado savo se
ną pažįstamą buvusį mokytoją Povilą 
Petronį. Po 15 minučių paskambino kaž
koks nepažįstamas vyriškis. Vos šeiminin
kas pravėrė duris, šeši vyrai atbėgo iš 
laiptinės ir įsiveržė į kambarį. Įsibrovė
liai nepasisakę, kas jie tokie, neparodę jo
kių dokumentų, išsivedė su savimi Povi
lą Petronį. Išėjo, bet ne visi — trys liko 
laukti iki 18 vai., t.y. iki kratos pradžios. 
Jai vadovavo saugumo darbuotojas ypa
tingai svarbių bylų tardytojas mojoras 
Limauskas. „Kviestiniai“ — Vladimiras 
Glusčevskis ir Vladimiras Engelhartas. 
Saugumiečiai! kviestiniais — liudininkais 
paprastai pasikviečia savus žmones. Lap
kričio 19 d. nesuspėta visko iškrėsti, todėl 
22 vai. mojoras Limauskas kviestinius at
leido, o pats išvažiavo, palikęs V. Vaičiūno 
bute budėti tris saugumiečius. Vienas iš 
jų — Vilimas — vėliau šeimininką tardė.

Kitos dienos rytą pasirodė majoras Li
mauskas su kitu saugumiečiu ir kviesti
niais. Krata buvo tęsiama. Už kelių valan
dų trys saugumiečiai V. Vaičiūno žmoną 
Leonorą nusivežė į sodo namelį ir padarė 
kratą. Baigę krėsti, saugumiečiai E. Vai
čiūnienę nugabeno į Kauno saugumą tar
dymui, trukusiam apie 9 vąlandas. Kitą 
dieną ji buvo tardoma dar 7 valandas.

Pradėdamas daryti kratą, majoras Li
mauskas paskelbė lapkričio 14 d. nutarimą 
padaryti V. Vaičiūno bute kratą ir paimti 
daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės 
bylai. Saugumiečiai iškrėtė butą, ūkinius 
pastatus ir patį V. Vaičiūną. Krata baigta 
16 vai. 20 min. Jos metu paimta:

1. Daug aplankų su religiniais ir antial
koholiniais straipsniais: „Katalikų tikėji
mo pagrindai“, „Kad kūrentųsi ugnis“, 
„Stebuklai ir tikėjimas“, Kelias į laimę“, 
„Degtinė ne atlyginimas“, „Šventumo ke
liai“, „Tėvų pavyzdys“, „Tikėjimo pagrin
das“, „Tikėjimas išgelbėjo“ ir t.t. — iš vi
so apie 70 straipsnių.

2. Daug popieriaus lapų su įvairiais už
rašais.

3. Maldaknygės: „Aukštyn širdis“ (3 
egz.), „Jėzus ir aš“ (4 egz.).

4. Užrašų knygutės su įvairiais užrašais.
5. Laikraščių iškarpos.
6. Daug sąsiuvinių su įvairiais religi

niais ir antialkoholiniais tekstais.
7. Prieškariniai religiniai žurnalai: 

„Draugija“ (1 egz.), „Saleziečių žinios“ 
(3 egz.), „žvaigždutė“ (5 egz.).

8. Religinė knygos: „Tikiu“, „Raupsuo
tųjų kunigas“, „Tėve mūsų“, „Auklėjimo 
menas“, „Ką apie Dievą sako šiuolaikiniai 
mokslininkai“, „O vistik Šv. Raštas tei
sus“ ir kt. — iš viso apie 60 knygų.

9. „Naujasis Testamentas“ (2 egz.).
10. Daug fotonuotraukų ir religinių pa

veikslų — fotografijų.
11. Vokas su adresu „Didžiai Gerbiamam 

Povilui Petroniui“.
12. Magnetofono juostos (2 št).
13. Keli Lietuvos žemėlapiai su pažymė

tomis kai kuriomis vietovėmis.
14. Guminis štampukas „med. f. P. Petro, 

uis“.
V. Vaičiūnas saugumiečiams paaiškino, 

kad rastieji daiktai priklausą P. Petroniui.
Saugumiečiai taip pat rado popieriui 

piaustyti prietaiso dalis, popieriaus lapus 
su įvairių detalių schemomis, aukštos 
įtampos bloko „Era — M — 115“ techniki
nį aprašymą ir kt.

V. Vaičiūnas buvo tardomas 4 dienas.

PAŠA UL YJE
Tarp tų įskųstųjų, kurie bus apklausi

nėjami, yra šie lietuviai: Vincentas Briz- 
gys, Kazys Palčiauskas, Jonas Šlepetys, 
Juozas Brazaitis, Romualdas Levickas, 
Antanas Virkutis, Juozas Jurkšaitis, Pet
ras Žilionis, Mečys Paškevičius, Aleksas 
Maskoliūnas, Valeras Maskeliūnas, Anta
nas Bernotas ir Antanas Burkūnas.

SIMAS KUDIRKA — BIRŽELIO MĖN. 
KALINYS

Šveicarijos sekcijos Amnesty Interna
tional organizacijos organas rašo, kad Si
mas Kudirka buvo paskelbtas birželio 
mėn. kaliniu.

Kaip žinoma, Simas Kudirka buvo nu
baustas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
už bandymą pabėgti nuo žūklės laivo „So- 
vietškaja Litva“ 1970 m. lapkričio mėn.

MIRTININKŲ DALINYS

Buvęs Izraelio parašiutininkų karinin
kas norįs sudaryti tokį savanorių mirti
ninkų dalinį, kuris stengtųsi prasiveržti 
Libane į palestiniečių partizanų stovyklas 
ir jas sunaikinti.

Jis nemaža jau tokių savanorių suradęs.

Tardymas trukdavo nuo penkių iki vie
nuolikos valandų.

1973 m. lapkričio 19 d. sugumiečiai iš
krėtė Kazimiero Gudo, gyv. Kauno rajone, 
Samylų apylinkėje, Slėnavos kaime, namą 
ir ūkinius pastatus. Kratos metu paimta: 
2,5 tūkstančio neįrištų maldaknygių, namų 
darbo neįrengtas dauginimo aparatas 
„Era“ ir kt. Tardymo metu Gudas ne kar
tą muštas.

1973 m. lapkričio 20 d. dvi saugumiečių 
mašinos sustojo prie Ežerėlio gyventojo 
Parturbavičiaus kiemo. Dalis saugumiečių 
nuėjo pas kaimyną žarecką, pas kurį taip 
pat buvo padaryta krata. Saugumiečiai 
perkasė net kieme riogsojusią žvyro krūvą. 
Pas Parturbavičių surasta rašomoji maši
nėlė ir elektrografinis kopijavimo apara
tas „Era“. Saugumiečių teigimu, čia buvo 
dauginama LKB Kronika. Išvažiuodami 
su grobiu, saugumiečiai šeimininką areš
tavo. šeimos nariai tardomi.

1973 m. lapkričio 19 d. krata buvo pa
daryta pas Janiną Lumbienę, gyvenančią 
Kaune, Markso g. 13 bt. 4. Kratos metu pa
imta: rašomoji mąšinėlė, eilėraščiai apie 
R. Kalantą ir memorandumo SNO Genera
liniam Sekretoriui 17000 parašų kopija. 
Kratos metu J. Lumbienė nualpo, ir buvo 
iškviesta greitoji pagalba. Po kratos sekė 
tardymas. (ELTA)

SejitiįnfoS
— Gydytojų patariamas, sovietinis aka

demikas Sacharovas nutraukė bado strei
ką, kurį jis buvo pradėjęs protestuodamas 
prieš kalinimą ligoto sovietinio režimo 
kritiko Bukovskio.

— Sov. Sąjungos įstaigos leido išvažiuo
ti 17 metų Maskvoje išgyvenusiam ameri
kiečių karo laivyno jūrininkui Deanui 
Hoxley, bet JAV įstaigos įspėjo jį, kad jis 
nebus įsileistas į Ameriką.

— Krašto apsaugos ministeris Andreot
tis pareiškė, kad Italija išvariusi 18 sveti
mų valstybių šnipų.

— Naujoji Zelandija pardavė Sov. Są
jungai apie 40.000 tonų avienos (kai rusai 
atvažiavo pirkti mėsos, ūkininkai ėmę tie
siog džiūgauti, nes užsieniuose rinkos ne
paprastai sumažėjo, ir net Japonija, pats 
rimčiausias likęs pirkėjas, sumažino užsa
kymus, ir kainos buvo nepaprastai kritu
sios).

— Nottinghamshire, Britanijoje, žmogus 
laikė vyriškos giminės triušį, bet po dve
jų metų jis pakeitė lytį, atsivedė triušiu
kus ir tuoj pat nudvėsė.

— Vakarų Vokietijoje vykusiose pasau
linėse futbolo varžybose taurę laimėjo vo
kiečių komanda, finalinėse rungtynėse nu
galėjusi olandus.

— Kai 1975 m. į erdvę pakils sovietiniai 
kosmonautai ir amerikiečių astronautai 
bendram skridimui, rusai kalbės anglų, o 
amerikiečiai — rusų kalba, nes svetimos 
kalbos vartojimas versiąs juos rečiau ir 
aiškiau tarti žodžius.

— Taifūnas Gildą prasiautė pro Japoni
ją ir Pietų Korėją, dėl jo žuvo 60 žmonių.

— Portugaliją palietė choleros epidemi
ja.

— Šiaurryčių Indija labai nukentėjo 
nuo smarkaus lietaus.

— Argentinos prezidento pareigas ei
nanti viceprezidentė Maria Estela Peron 
pasirašė aktą, kuriuo remiantis bus atga
benti atgal iš Ispanijos namo palaikai ant
rosios dabar mirusio prezidento Perono 
žmonos Evitos.

PUSĖ KAINOS UŽ MĖSĄ
Ieškodama išeities, ką daryti su Euro

pos Ekonominės Bendruomenės šaldytu
vuose laikoma jautiena, komisija pasiūlė 
pirkti ją už puse kainos ir pardavinėti ne
pasiturintiems — pensininkams ir varg
šams.

Britanija tuojau reagavo: jai nustatyto
sios taisyklės neleidžia įsivežti šaldytos 
mėsos dėl snukio ir nagų ligos pavojaus. 
Leidžiama įsivežti tik iš Airijos ir Dani
jos.

Bet vis dėlto tokios užšaldytos mėsos 50 
tonų esama Ulsteryje — šiaurinėje Airijo
je, ir ji britams tiks.

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIAIS IR 
LIETUVA

Anglas David Fanning, susidomėjęs lie
tuvių ir pavergtosios Lietuvos reikalais, 
užmezgė ryšį su Lietuvių Namais, ir A. 
Pranskūnas jį aprūpino knygomis anglų 
kalba apie Lietuvą.

Jį ypač domina Lietuvos nepriklauso
mybės laikai ir tai, kaip mūsų kraštas bu
vo užimtas Sov. Sąjungos.

Jausdamas lietuviams nuoširdžią simpa
tiją, jis, be kita ko, „Europos Lietuviui“ 
paremti paaukojo 2 svarus.

SOLŽENICYNO VEIKALAS LONDONO 
LENKŲ TEATRE

Rugsėjo mėn. Londono lenkų teatras 
statys A. Solženicyno draminį veikalą 
„Žvakė vėjuje“.

Veikalas seniai parašytas, bet dar nie
kur nebuvo vaidintas. Dar Chruščiovo 
laikais buvo duotas leidimas pastatyti jį 
Maskvos „Vachtangovo“ ir „Komsomols- 
ki“ teatruose, bet valdžia pakeitė nuomonę 
ir atšaukė leidimą.

STREIKAI RUMUNIJOJE
Prasidėjęs 11.000 darbininkų turinčiame 

garvežių fabrike, streikas persimetė į ka
syklas ir aliumini j aus fabrikus, ir krašto 
vadai atskubėjo kalbėtis su darbininkais 
— pažadėta nuo rugpiūčio 1 d. pakelti atly
ginimus.

Tačiau vis dėlto buvę areštuota dau
giau kaip 1.000 darbininkų.

IŠRINKTI ŠEŠI ŽYDAI
„Jewish Chronicle“ (1974. VI. 26) rašo, 

kad dabartiniuose rinkimuose į Sov. Są
jungos aukščiausiąsias tarybas (bendrąją 
ir tautybinę) išrinkti 6 žydai.

Iš Lietuvos į tautybių tarybą išrinktas 
G. Zimanas, buvęs ilgametis „Tiesos“, o 
dabar „Komunisto“ vyr. redaktorius.

NEPRIKLAUSOMYBĖ KOLONIJAI
Spėjama, kad rugpiūčio mėn. Portuga

lija suteiks nepriklausomybę vienai savo 
kolonijai vakarų Afrikoje — Gvinėjai.

DIENOS
— Olandijos paštas nutarė sunaikinti 

100.000 pašto ženklų, perspausdintų įrašu 
„Olandija — pasaulio čempionas“.

— Nuvažiavęs į Australiją koncertuoti, 
dainininkas Frankas Sinatra prisakė pik
tų žodžių apie spaudą, dėl to profesinės 
sąjungos žadėjo ne tik neleisti jam dai
nuoti, bet ir išvažiuoti atgal į JAV, tačiau 
pagaliau buvo susitaikyta.

— Stockholme mirė 83 m. amžiaus šve
dų rašytojas Paer Lagerkvist, kuris 1951 
m. yra gavęs Nobelio premiją ir kurio ro
manas „Barabas“ pažįstamas ir lietu
viams.

— Graikijos ortodoksų bažnyčios sino
das pašalino 9 vysupus, kurie ardę bažny
čios vienybę (jų vieton pasirti kiti).

— Dabar ištekėjo Egipto prezidento Sa- 
dato duktė Noha, ir, tikėsite ar ne, jos 
vestuvėse dalyvavo 1.500 svečių.

— Skotų legionu pasivadinusi škotų or
ganizacija žada pradėti Britanijoje teroro 
veiksmus, reikalaudama Škotijai visiškos 
nepriklausomybės.
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Dr. Jonas
Jo 65 m. amžiaus proga

Š. m . liepos 2d. Jonui Baliui sukako 
65 metai. Ne vien amžius, bet Sukaktuvi
ninko darbai yra tiek didžiai vertingi, kad 
būtų nusikaltimas šią sukaktį pražiopsoti. 
Nors veikuonėliai nuolat verkšlena apie 
Lietuvos mažumą, bet mokslo srityje per 
pastaruosius 56 m. Lietuva pasirodė visa 
savo didybe. Ir dr. J. Balio mokslinio dar
bo įnašas yra toks didelis, kad tik nere
gys gali pro jį nemačiomis praeiti. Net 
bolševikinė lietuvių enciklopedija, kuri 
daugunąą mūsų gyvus palaidojo, apie dr. 
J. Balį nedrįso nutylėti ir be kitko para
šė, kad „jis aktyviai dalyvauja buržuazi
nėje nacionalistų veikloje, šmeižia Tarybų 
Lietuvą“. Ir dar priedo melas, kad jis pas
kelbė tik keletą darbų iš lietuvių tautosa
kos“.

Sukaktuvininkas gimė 1909 m., aukščiau 
minėtą dieną, Krasnavo vienkiemyjįe, 
Kupiškio vis., Panevėžio apskr. Iš moti
nos jis paveldėjo meilę lietuvių kalbai 
ir mųsų liaudies kūrybai. Baigęs Kupiš
kio vidurinę mokyklą, įstojo į Panevėžio 
mokytojų seminariją, kur 1928 m. įsigijo 
mokytojo ir abitūroi teises. Lituanistiką, 
entologiją ir folkloristiką studijavo Kau
no, Graco ir Vienos universitetuose. 1933 
m. įsigijo daktaro laipsnį. Nuo šių metų 
jis Kauno ir Vilniaus universitetuose kopė 
mokslo pakopomis vis aukštyn, pasiekęs 
tautotyros katedros vedėjo ir docento ti
tulų. Tremtyje, Hamburge —Pinneberge, 
Pabaltijo u-te, pakeltas į e. o. profesorius, 
o JAV 1948 —1952 m. Indianos u-to in
struktorius. Apie šį laikotarpį pats su
kaktuvininkas taip rašo: „Viename tarp
tautiniame kongrese Edinburghe, rodos, 
1937 m. susipažinau su garsiu amerikiečių 
folklorininku prof. S. Thompsonu. Su 
juo susirašinėjau. Kai atsidūriau Vokie
tijoje, vėl pradėjau susirašinėti. Jis tada 
buvo Indianos u-te dekanas. Tai jis ir 
pasirūpino, kad Indianos valst. u-tas pa
sikvietė mane iš Vokietijos, ir tapau 
Thompson© asistentu. Amerikoje atsidū
riau jau 1948 m. spalio mėn. Indianoj pra
leidau 'ketvepis metus. Padėjau paruoėti 
spaudai antrą Thompson© kapitalinio vei
kalo „Motif — Index of Folk Literature“ 
(6 tomai) leidimą ir buvau kito veikalo 
„The Oral Tales of India“ (1958) bendra
autorius. Be t°, paruošiau plačius stnaip- 
nius anglų kalba apie lietuvių, latvių, estų 
ir suomių tautosaką ir mitologiją „Funk“ 
Wagnails Dictionary of Folklore, Mytho
logy and Legend (2t., New York 1949— 
50). Indianos u-te Skaičiau kursus apie 
Baltijos tautų liadies kultūrą“. Sukakti- 
ninkas šiuo metu Vašingtone ir dirba 
mokslinį darbą. Jis savo tarnyboje turi 
Area Specialist (Baltic) titulą ir turi 
teisę Baltijos reikalams per savaitę skir
ti vieną darbo dieną. Jis numato dar 5 
metus aktyviai dirbti Baltijos! kultūrų 
garsinimo ir mokslinio tyrinėjimo naudai.

D. Velička dr. J. Balio mokslinių darbų 
sąrąšą paskelbė „L. Literatūros Istorijoje“ 
I tome, 428 —29 psl. čia yra surašyti 22 
J. Balio tautosakos mokslo veikalai. Be to, 
dar išėjo „Lietuvių liaudies pasaulėjauta“. 
Paskutiniais metais jis paruošė Pabaltijo 
tautų (lietuvių, latvių ir estų) bibliogra
fijų bibliografijas, kurios planuojamos iš- 
lesti atskira knyga. Taip pat „Lietuvių 
liaudies dainų Amerikoje“ II tomą. JAV 
įsteigė ir redagavo „Lituanistikos Darbus“

Frumos laidotuvės
Amos Oz — vienas geriausių jau

nųjų Izraelio rašytojų, kurio knygos 
verčiamos ir į svetimas kalbas.

Čia pateikiamoji ištrauka yra iš jo 
romano „Gal kur nors kitur“.

Herbertas Segalis buvo sujudęs. Jį vi
siškai apėmė naujas atsakomybės pajuti
mas. Jau kelios valandos, kai jis stebi vai
kiną. Anas pasikeitė. Ne dėl to, kad jo mo
tina mirė. Smūgis dar neturėjo pakanka
mai laiko apimti jį. Ne čia visa pasikeitimo 
versmė. Jo visa laikysena pasikeitė. Vai
kinas į armiją išėjo pilnas žėruojančio 
garbės troškimo. Dabar aš jau kitokias sa
vybes jame matau — kažkaip apvaldyti 
troškimąi. Dabar pastebima jame — kaip 
čia geriau pasakyti? — daugiau jautrumo 
ir atidumo. Jau galima įžiūrėti atsakomy
bę jaučiančio žmogaus ženklus. Žinoma, 
visa tai dar tebėra nesuformuota, bet, jei 
jam bus pasistengta jautriai padėti, išeis 
labai į gera. Būdavau linkęs galvoti, kad 
jis pasmerktas išvirsti atšiauriu, įžuliu bu
kapročiu. Aš klydau. Jis turi visas atsakin
go žmogaus ypatybes. Gal Fruma buvo tei
singa, kai ji pakartotinai vis taip atkakliai 
tvirtindavo, kad jis mėgsta gyvulius ir 
augalus. Fruma buvo suuratinga moteris. 
Bet tu pats turi būti supratingas, idant 
suprastum, kokia ji buvo supratinga.

Herbertas Segalis jautėsi įtemptas. Ta
sai naujasis atsakomybės jausmas ritmiš
kai pulsavo jo venomis. Jis meiliai žiūrėjo 
į Ramį Rimoną.

Kitą dieną mes laidojome Frumą.
Remdamasis į Herberto ranką, paskui 

karstą ėjo Ramis Rominovas. Tarpais at
rodė, tarytum Ramis palaikytų Herbertą, 
nes Ramis žymiai aukštesnis už jį. Paskui

Balys — uolusis mokslininkas
(I, 1966, II —1969 m.). 1951 —1958 m. su
redagavo „Lietuvių Tautosakos Lobyną“ 
5 dalis. Taigi, dr. J. Balio mokslo darbų 
skaičius siekia per 30, tiksliai net jis 
pats, tur būt, neapskaičiuotų.

Tas pats D.Velička bene tiksliausiai

ĮJ!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllį| 
| Rašo STEPAS VYKINTAS | 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
apibūdino dr. J. Balio mokslinį uolumą: 
„Tai vienas iš darbščiausių šio meto tauto
sakos mokslininkų... Mažai kieno tepade- 
damas, tas dvasinių liaudies turtų mylė
tojas beveik kasmet išleidžia po tautosa
kos knygą. Kaip gerai pasiruošusio moks
lininko, jo darbai yra reikšmingi ne tik 
patiems lietuviams, bet ir svetimtau-< 
čiams“. Ypač norėčiau pabrėžti, kad dr. 
J. Balio tautosakos mokslo darbai yra

Liudo Dovydėno pasakos
Paskaičius „Europos Lietuvio“ Nr. 24 

(1214)) tokio pavadinimo K. Abr. straips
nį, kyla noras pareikšti kelias mintis ir dėl 
kitų Liudo Dovydėno pasakų, išspausdintų 
jo pasakų knygoje Pašiurpo mano velnias 
(Nidos Knygų Klubo leidinys, 1974, Londo
nas).

Autorius šią savo knygą vadina ne pasa
komis, bet novelėmis. Be abejo, tai irgi tei
singa, nes joje yra daug bruožų, kurie lei
džia tas pasakas pavadinti ir novelėmis ir 
istorinėmis apybraižomis, jos turi ir lietu
vių emigrantų gyvenimo Amerikoje istori
jos atspalvių. Kas iš mūsų galėjo įsivaiz- 
duoti, kad mūsų emigrantai 19 a. pabaigo
je, išlipę New Yorke, pagal vergų papro
čius, susikibę į ilgą virvę, būdavo vedami 
į darbovietes, ir tai per laukus, miškus ir 
kalnus! Pakelėje jie būdavo dar primuša- 
mi, apiplėšiami ir praktiškai parduodami 
darbdaviams. Sunku net patikėti, o vis 
dėl to, atrodo, taip buvo. Emigruojantis 
jaunimas tada nemokėjo nei svetimos kal
bos, nei amato, dažnai iš viso jie būdavo 
neraštingi. Nors liūdna, bet tai yra 19 a. 
pabaigos dokumentacija, išvažiavusiųjų į 
vadinamąją laimės šalį — Ameriką praei
tasis kelias.

Bet aš ne apie tai norėjau rašyti. L. Do
vydėno pasaka „Paparčio žiedo naktis“ mi
nėtoje knygoje man padarė tokį gerą įspū
dį, kad aš prie šios pasakos noriu ilgė
liau sustoti.

Pagal K. Abr. straipsnį, Dovydėno pasa
kos bus išverstos ar jau yra verčiamos į an
glų kalbą. Tai labai gerai. Bet kaip reikė
tų išversti jo pasaką „Paparčio žiedo nak
tis“ į svetimą kalbą? Ar tas grynai lietu
viškas vaizdų pasaulis yra svetimais žo
džiais išreiškiamas ir, svarbiausia, ar jis 
gali būti kitataučių, ypač germaniškų tau
tų suprastas?

Keli vaizdai iš tos pasakos, kur Domi
nykas, šv. Jono naktį vaikščiodamas gi
rioje, susitinka patį šv. Joną:

„Ak, teisybė, jis ir nesakė, kad jis šven
tasis, tik jis sakė: „Esu ašen dabar Jonas“, 
nes gi tai pagal šv. Jono naktį. Mandročė- 
lis, vinklus buvo tasai Jonas, tai gal ne 
šventasis, nes dabar šventieji sulipo aukš
tai ir jau taip atitolo nuo gražios nakties, 
kad tik per murmurus ir levitus gali jiems 

juos tylomis ėjo visa kibuteo bendruome
nė, vyrai, moterys ir jaunikliai. Aplinkui 
ties slėniu, kaip įsidėmėjome, laidotuvių 
metu sukiojosi trys ar keturi kovos lėktu
vai, ardžiusieji tylą. Jų staugimas dirgi
no orą, pereidamas į gyvam daiktui bū
dingą klyksmą ir kauksmą.

Prie atviros kapo duobės Herbertas Se
galis taip kalbėjo:
i------------------------------------------------------
i >

: Amos Oz :
— Mano draugai, jau Frumos nebėra su 

mumis, o mūsų širdys atsisako tikėti tuo. 
Gal būt, aš buvau kažkaip artimesnis Fru- 
mai, negu jūs. Bet visi žinote, kaip ir aš, 
kad jos gyvenimas buvo nelengvas. Toli 
gražu nelengvas. Gal būt, ji būtų galėjusi 
padaryti savo gyvenimą lengvesnį, bet ji 
buvo ne tos rūšies žmogus, kad dairytųsi 
lengvo gyvenimo. Ji turėjo iškęsti iš eilės 
vieną po 'kito du likimo smūgius per kele
tą metų. Pirmiausia ji neteko Alterio, o 
netrukus po to ji neteko Joašo. Ir aš pats 
save klausiu, kas 'kitas būtų šitaip atlai
kęs tokius smūgius, kaip ji? Fruma, ma
no draugai, turėjo didžiulius stiprybės iš
teklius. Ji žinojo, kaip reikia žiūrėti liki
mui tiesiai į akis. O tai nelengva padary
ti. Tik stiprūs žmonės, laibai stiprūs žmo
nės gali žiūrėti likimui tiesiai į jo baisias 
akis ir nepalūžti. Žūtis, kaip žinome, ty
koja mūsų visų. O mūsų gynyba yra silp
na. Fruma buvo stipri moteris. Ji turėjo 
kažkokį liepsningą nusistatymą, kuris bū
dingas herojams. Ne, Fruma nebuvo he
rojė. Bent ne ta priimtąja žodžio prasme. 
Ji nekėlė į aukštybes savo žvilgsnio. Bet 
kažkas herojiška buvo jos pajėgume save

ne tik mūsų, bet ir latvių, estų, suomių 
tautosaką išgarsino anglo - amerikiečių, 
vokiečių ir kitų tautų skaitytojų tarpe. 
„Litauische Hochzeitsbraeuche“, „Lithu
anian Narrative Folksongs“, „Lithuanian 
Folk Songs in the United States“ ir kt. jo 
veikalai ilgai garsins mūsų liaudies kū
rybą pasaulinėje plotmėje.

Sukaktininkas yra žinomas ir kaip 
žurnalistas, visuomenininkas. Jis Lietuvo
je redagavo „Jaunąją Lietuvą“, dabar 
tremtyje redaguoja žurnalą „Naująją Viltį. 
Publicisttinius straipsnius jis pradėję 
skelbti 1929 -30 m. „Tautos Kelyje“. Kiek 
jis pseudonimų vartojęs, sakosi, nebesusi- 
gaudąs.

Jis yra 4 žinomų tarptautinių akade
mijų, institutų narys.

Sukaktininkui, uoliam mūsų tautos nu
sipelniusiam mokslininkui linkime il
giausių metų ir sėkmingos visokeriopos 
darbuotės!

kokią griviną pasiųsti ir pasimieruoti, 
koks tu, žmogau, menkas esi prieš tokį 
aukštybėse išgražintą, iškvėpintą. Ak tai 
jau būsiu nukrypęs, nes gi einam su Jo
nu, ir matau: atsiveria lygūs, platūs rugių 
laukai. Tokios marios saulės prižertų ru
gių, nei galo nei krašto. Tik neplatus ke
lias raitosi per visą lauką, o dešinėje pu
sėje matyti aukšta, liekna pušis. Pati 
viršūnė it skrybėlė, o ji pati panelė liek
na ir žalia stovi ir viską aplinkui regi. 
Tai ir sako man Jonas: „Tu matai tą pu
šį? Tai gerai, kad matai, nes visi, kurių 
širdys užšalusios, kurių akys blogus daik
tus regi pasaulyje, tai visi tokie šios gra
žiausios iš gražių nemato. Dabar eikim to
liau“.

Ir mes einam rugių lauku. Jau truputį 
gelstelėję rugiai iš lėto mums galvas len
kia, o padangė mėlyna ir net skamba, kai 
saulės spinduliai šviesą ir medų lieja. 
Kiek pasisukus keliu, mes išvystam ežerą. 
Nedidelis, apskritas ežeriukas visam dide
liam rugių plote kaip akis, o ežero pak
raštyje akmuo kyšo. Akmuo tai akmuo, 
bet ant to ■akmens sėdi mergina, geltonas 
kasas apyniais susirišusi ir nuogut nuoga, 
kaip kriaušė. Aš nuleidžiu akis, bet kur 
tau,- pačios akys ir per blakstienas nuogą 
grožybę regi. Tai nužiūrėjo Jonas ir sa
kys: „Pakelk akis dr gyvenk su gryna akim, 
su gryna širdim“. Taigi jam tai gera pa
sakyti, bet gi aš einu prie grieko. Ir vėl 
man Jonas sako: „Tai laukų, tai miškų 
deivė Praurima, ji tokia kaip mes, ji tokia, 
ji - deivė“.

Taigi pasaka. Bet toje lietuviškoje pasa
koje atsispindi lietuviškos vaizduotės „ro
jus“. Kiekviena tauta juk įsivaizduoja sa
vaip savo „paradise“. Lietuviškesnio ro
jaus jau negali būti: neaprėpiami rugių 
laukai, pušis gražuolė, saulė beria spin
dulių šviesą,’ kaip medų, ežeras, paežerėje 
akmuo, o ant jo laukų ir miškų deivė 
Praurima. Ir ji tokia kaip mes- kaip Do
minykas ir Jonas.

K. Abr. savo straipsnyje sako, kad, iš
skyrus Eglę žalčių karalienę, Dovydėnas ne 
liaudies pasakas perkūrė, bet pats jas su
kūrė ir per jas išreiškė savo 'požiūrį į mus 
supantį pasaulį.

Man atrodo, kad visai nesvarbu, kaip

tvardyti. Jos pasiryžime tęsti. Jos griež
tume mūsų atžvilgiu ir dar didesniame 
griežtume sau. Niekas mūsų niekada ne
užmirš, kaip ji padėdavo savo vyrui sun
kiausiais metais. Fruma buvo apdovanota 
atkakliu, nenuolaidžiu garbingumu. Aš at
simenu, draugai, kaip kartą švietimo ko
miteto posėdyje ja|i įprastu persmelkian
čiu atvirumu Fruma pasakė, kad ji nepri
pažįsta tam tikrų kolektyvizmo ideologi
jos bruožų. Bet tuoj pat ko paprasčiausiai 
ji pridėjo, kad kol tie principai yra prin
cipai, tol mes turime jų laikytis. Ne, ma
no draugai, Frumos prigimtyje nebuvo 
kompromisų.

Herbertas trumpam nutilo, leisdamas 
lėktuvams piktai nuginti praeitį, ir pažiū
rėjo žemyn į atvirą kapą, kuriame gulėjo 
plikas karstas. Staiga jis nusiėmė akinius 
ir atidengė savo švelnų, naivų veidą, kurį 
jis metais išlaikė nuo mūsų paslėpęs. Už
merkęs akis ir prikimusiu balsu jis tęsė:

— Fruma, mano drouge, tu nedaug lai
mės patyrei savo gyvenime. Tu daug ken
tėjai. Tu visada daug turėjai pakęsti. O 
mes ne visada... mes ne visada pastebėda
vome... kaip draugai turėtų... atleisk 
mums... mes tik žmonės. Mes pasigesime 
tavęs. Aš... pasigendu...

Orą vėl užvaldė laukinis kaukimas. 
Lėktuvai atskrido, pasileido žemyn, apsi
suko ir nuskrido. Herbertas laukė, kol jie 
pradings. Kai jau vėl buvo ramu, jis dar 
vis lūkuriavo, jo lūpos drebėjo; staiga jis 
atatupstas paėjo porą žingsnių, paslėpė 
savo veidą už akinių ir dingo už žmonių, 
nebaigęs savo kalbos.

Sudunksėjo žemė. Ramis užsimerkė. 
Musė nutūpė ant jo kaktos. Ramis nenu
braukė jos, 'bet nuleido galvą ant Ninos 
Goldringos .peties, vaikiškai sutrypsėjo ir 
pravirko. (Ten dar buvo ir mokinukas 
Idas Zoharas, kuris negalėjo nulaikyti 
ašarų, nes jis visada reaguodavo į liūdesį. 
Bet jo ašaros neįeina į šią istoriją).

Knyga apie proi. S. Kolupaila
Dr. inž. Steponas Kolupaila, Vytauto Di

džiojo universiteto profesorius, Notre Da
me universiteto profesorius-emeritas, pa
liko gilius pėdsakus hidrologijos, hidro- 
metrijos ir kitų gretimų mokslų baruose 
Lietuvoje, Rusijoje, JAV-bėse ir kituose 
kraštuose. Dalis jo darbų yra paskelbti 
svetimomis kalbomis. Profesorius mums 
prisimintinas ir kaip vienas iš didžiausių 
Lietuvos mokslo bei aukštųjų mokyklų ir 
jų skyrių 'kūrėjas, visuomenės veikėjas, 
įvairių lietuviškų organizacijų vadovas, 
darbuotojas, talkininkas.

Stepono Kolupailos studentai, draugai ir 
bendraminčiai vieningai sutarė pastatyti 
profesoriui nenykstantį paminklą — pa
ruošti ir išleisti plačią jo gyvenimo ir dar
bų mokslinę apžvalgą — monografiją. 
Iniciatyvos ėmėsi Akademinis Skautų Są
jūdis, pakviesdamas Sąjūdžio narį, Korp! 
Vytis filisterį dr. inž. Jurgį Gimbutą šį 
darbą atlikti. Dešimtį metų dirbdamas, tal
kinamas visos eilės talkininkų, naudoda
masis bendraamžių atsiminimais ir gausių, 
tinkamai šeimos išsaugotu profesoriaus 
archyvu bei paties profesoriaus raštais, dr. 
Gimbutas darbą atliko sumaniai ir kruopš
čiai. Svarbią knygos dalį apie prof. Kolu
pailos mokslo darbus parašė hidrotechn. 
inž. Juozas Danys.

Knygoje iškeliami ne tiktai prof. Kolu
pailos darbai ir gyvenimas, bet ir su juo 
susijusių institucijų bei organizacijų isto
rinės detalės: Vytauto Didžiojo universite
to, liet, inžinierių draugijų, kitų techn. 
švietimo įstaigų Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje, skautų, plieniečių ir kt. orga
nizacijų su daugybe faktų ir pavardžių. 
Duodamos detalės iš Lietuvos gyvenimo, 
jaunimo kelionių ir turizmo ugdymo, pa
stangų elektrifikuoti Lietuvą — kova su 
belgų elektros bendrove, okupacijų gyveni
mo užkulisiai ir kiti faktai. Apie 1000 pa
minėtų asmenų surašyti vardyne. Duoda
ma virš 50 fotografijų.

Šį didžiulį veikalą — apie 500 puslapių 
— išleidžia Akademinės Skautijos Leidyk
la šių metų vasarą. Knygos leidimo lėšos 
telkiamos iš prenumeratorių, garbės pre
numeratorių ir mecenatų. Iš anksto prenu
meruojant —■ $10. (kaina knygai išėjus — 
$12.), garbės prenumerata — $25. Asme
nys, paaukoję knygos leidimo reikalams 

mes pasakysime , ar Dovydėnas tas pasa
kas atkūrė, ar jis pats sukūrė. Jos stovi 
ant lietuviško fundamento. O plytos, iš ku
rių jis šias pasakas stato, yra grynai lie
tuviškos, nors jos .būtų ir paties Dovydėno 
darbo. Rezultate išeina pastatas, kurio sti
lius ir atskiri elementai yra grynai lietu
viški. Ir dar kaip lietuviški! Kaip jau mi
nėjau, tą jo lietuviškų vaizdi} kalbą kažin 
ar galima svetimiems su skoniu perteik
ti.

Tos pasakos neskaičiusį tautietį galiu 
dar nuraminti, kad lietuvis Dominykas sa
vo Joninių nakties neužbaigė rugių lau
kais, ežeru ir deive Praurima, bet jis dar 
įsivilko į karžygio šarvus, prisijuosė aukso 
kardą ir pasidarė narsus karys. Taigi Do
minykas dar ir energijos turįs.

Palinkėkime pasakoriui Liudui Dovydė
nui, kad jis dar daug pasakų pasektų, nes 
jis tai gali. Pagal Joninių nakties Joną, 
pats Dovydėnas yra „gerų, senų laikų že
mės vaikas, laimės vaikas!“

A. Kušlys

Prabėgus porai valandų po laidotuvių 
Herbertas Segalis nuėjo pas Nogą pasi
klausti, ar ji nenorėtų ateiti į jo kambarį 
palaikyti Ramiui draugystės. Noga paklau
sė jį, ar jis tikrai galvoja, kad... kad tai 
geras sumanymas. Herbertas atsakė, kad 
jis tą reikalą gerai apgalvojęs. Tu turėtum 
ateiti ir pasimatyti su juo. Jis dukart klau
sė apie tave.

Noga metė aštrų žvilgsnį į Herbertą Se- 
galį. Herbertas nenusigrjžo — jo protin
gos pilkos akys žiūrėjo tiesiai į ją. Tuo pat 
metu šypsenos šešėlis palietė jų abiejų 
akis. Noga tarė:

— Kodėl gi ne? Ateisiu.
Herbertas atsakė:
— Tuo aš nė akimirksnį nesuabejojau. 

Aš buvau tikras, kad tu nueisi.
Ramis Rimonas tįsojo išsitiesęs Herber

to Segalio lovoje. Kažkas jam įbruko į 
ranką laikraštį. Jį keistai stebino, kad 
kiekviena antraštė tarytum lyg būtų tai
kyta jam vienam. Bet prasmės jis nepajė
gė sugaudyti. Kai tik jis pamatė įeinan
čią Nogą, tuojau pašoko, pasirėmė ant 
stalo ir sužiuro į jos stuomenį. Jis nežiū
rėjo jai į veidą. Noga pastebėjo tą žiūrė
jimą ir paklausė:

— Ar aš labai pasikeičiau?
Ramis neaiškiai pratarė:
— Ne tu pati atėjai. Čia Herbertas. 

Herbertas atsiuntė tave. Aš žinau, kad jis.
— Sėskis, Rami. Tu pavargęs.
Ramis paklausė jos.
— O dabar liaukis taip žiūrėjęs į mane. 

Man nepatinka.
— Aš... nejučiom. Atsiprašau, Noga. 

Atsiprašau. Aš...
— Palauk, aš padarysiu kavos. Išger

kim kavos. Manau, kad Herbertas nieko 
nesakys, jei pasinaudosiu jo indais.

— Ne, Noga, tokiu laiku aš neturėčiau 
gerti kavos. Dabar ne kavai gerti laikas.

— Taip, tu išgersi. Jau gatava. Nesigin
čyk.

šimtą ($100) ar daugiau dolerių, bus lai
komi knygos leidimo mecenatais, ir jų pa
vardės, kartu su garbės prenumeratoriais, 
bus atspausdintos knygoje. Knygą galima 
užsisakyti: Akademinė Skautijos Leidykla, 
120 S. Herbert Rd., Riverside, Ill. 60546.

XXI LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAI
TĖS PROVIZORINĖ PROGRAMA

Jau Sudarfyta provizorinė programa 
Lietuviškųjų Studijų Savaitės, kuri įvyks 
nuo rugpiūčio 4 iki 11 d. Morschache 
(Šveicarijoje).

Sekmadienis, VIII. 4. Po vakarienės: 
prof. dr. Liudos Alssen (Bowling Green, 
Ohio) filmas apie M. K. Čiurlionį. Po fil
mo -— susipažinimo pobūvis.

Pirmadienis, VIII. 5. Studijų Savaitės 
atidarymas.

10,15 vai. dr. Alberto Geručio paskai
ta: Lietuviai Šveicarijoje.

16,30 vai. kun. Alfredas Franzkeit 
(Freistatt) tars įvado žodį ir skaitys lietu
vių poezijos vertimus į vokiečių kalbą.

Antradienis, VHI. 6. 9, 45 vai. kun. prof, 
dr. Jono Jūraičio (Sion) paskaita: Vieno 
pasaulio riboje? (Prof. Stasio Šalkauskio 
veikalo, parašyto 1919 m. Šveicarijoje, 
„Sur les confins de deux mondes“ nagri
nėjimas šių dienų Lietuvos būklės švieso
je).

15 vai. Gimnazijos' direktoriaus Vinco 
Natkevičiaus, M.A. (Huettenfeld) paskai
ta: Idėjinė Jurgio Baltrušaičio ir Fausto 
Kiršos poezija.

Trečiadienis, VIII. 7. Ekskursija laivu į 
Luzerną, kur bus aplankyta lietuvių dai
lininkų kūrinių paroda.

Ketvirtadienis, VIII. 8. 10 vai. prof. dr. 
Juozo Ereto (Basei) paskaita: šveicarai 
Lietuvoje.

15 vai. kun. dr. Juozo Vaišnoros (Roma) 
paskaita: 70 metų nuo spaudos draudimo 
panaikinimo.

20 vai. doktoranto Petro Nevulio (Frei
burg i.Br.) paskaita: Kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje.

Penktadienis, VIII. 9. 9,30 vai. dr. Kaje
tono Čeginsko (Uppsala) paskaita: 30 me
tų nuo mūsų tremties.

15 vai. rašytojo Romualdo Giedraičio — 
Spalio (Halifax) paskaita: 100 metų nuo 
valstybės prezidento Antano Smetonos gi
mimo.

20 vai. Tėvynės valandėlė.
šeštadienį, VIII. 10. 10 vai. prof. dr. Jo

no Griniaus (Munchen) paskaita: Juozas 
Paukštelis — romanistas.

20 vai. Johannos Stasiulienės (Zuerch) 
vadovaujamo lietuvių tautinių šokių an
samblio vakaras.

Sekmadienis, VIII. 11. Po pamaldų vyks 
Studijų Savaitės baigiamasis aktas.

Lietuvių dailininkų kūrinių paroda Lu- 
zerno senosios rotušės salėje atidaroma 
jau liepos 28 d. ir truks iki rugpiūčio 8 d.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PROF. DAVID FAJNHAUZ RAŠYS 

LIETUVOS ISTORIJĄ

Savo metu Lietuvių Fondas buvo susita
ręs su prof. dr. Z. Ivinskiu^ kad jis parašy
tų stambią trijų tomų Lietuvos istoriją. 
Profesorius tesuspėjo parašyti tik pirmąjį 
tomą.

Dabar, svetur gyvenantiems lietuviams 
istorikams rekomenduojant, tą darbą tęsti 
pasiėmė Izraelyje gyvenąs ir Jeruzalės 
universitete dirbąs prof. David Fajnhauz. 
Jis jau pasirašė su Lietuvių Fondu atitin
kamą sutartį.

D. Fajnhauz yra vilnietis, gimęs 1920 m., 
Lietuvos sostinėje 1928 m. baigęs gimna
ziją, 1948 m. baigęs istorijos studijas Vil
niaus universitete, 1955 m. įsigijęs dokto
ratą Leningrade, gilinęs studijas Sonbono- 
je ir Chicagos universitete, 1948-1949 m. 
dėstęs istoriją Vilniaus universitete, o 
1960-1969 m. Lenkų mokslų akademijos 
istorijos institute Varšuvoje. Jeruzalės uni
versitete pradėjo dirbti 1969 m.

LIETUVIŠKŲ MARŠŲ AUTORIAUS 
SUKAKTIS

75 m. sulaukė lietuviškų maršų kūrėjas 
Bronius Jonušas.

B. Jonušas jau 1921 m. suorganizavo 
Kaune savanorių pulko pučiamųjų instru
mentų orkestrą, vėliau vadovavo 8 pėst. 
pulko, Kauno policijos orkestrams.

Atsidūręs svetur, organizavo chorus 
(Hanau Vokietijoje, Chicagoje, Omahoje).

Jis yra sukūręs daugybę maršų, kurie, 
kaip tvirtinama, Lietuvoje išstūmė iš apy
vartos svetimus tos rūšies kūrinius.

Svetur buvo išleista jo maršų plokštelė 
„Gaudžia trimitai“ ir vyrų dainų plokšte
lių albumas „Tėviškės aidai“.

KODĖL LIETUVA NESIGYNĖ?
Sydnėjaus (Australija) „Plunksnos“ 

klubas suruošė prez. A.Smetonos buvusio 
adjutanto pik. V. Šliogerio viešą paskaitą 
„Kodėl Lietuva nesigynė?“

O. L. MILAŠIAUS LAIŠKAI

Milašiaus Bičiulių draugijos leidžiamojo 
tam lietuviškos kilmės prancūziškai ra
šiusio. poeto kūrybai nagrinėti ir su juo 
susijusiai dokumentinei medžiagai skelbti 
specialaus leidinio 1973 m. devintajame 
sąsiuvinyje paskelbta 15 jo laiškų, rašytų 
poetei ir literatūros kritikei J. Y. Blanc.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

Maždaug prieš du mėnesius pasaulis, > 
kaiip atrodė, veržte veržėsi iš savo senų 
apvalkalų ir ruošėsi kažkokiam naujam, 
niekam dar nežinomam nuotykiui. Štai 
įvykių eilė. M

Artimuosiuose Rytuose kanuolės sužai
bavo ir trenkė griausmais. Iš pradžių at
rodė, kad 25 milijonai arabų buvo apsi
sprendę žygiuoti į 3 milijonų Izraelį, bet 
atsitiko kažkaip kitaip — izraelitai ir ara
bai žygiavo, bet pastarieji žygiavo prie
šinga kryptimi (atgal). Mat, dykuma, 
kaitra ir saulė dažnai sukelia apgaulingus 
vaizdus — miražus. Kilo politinis viesu
las, kuris išgąsdino visus.

Vakarų Vokietijos populiarusis ir veik
lusis valstybės kancleris Vilis Brandtas 
tapo Rytų Vokietijos špionažo auka ir at
sistatydino.

Italijoje pradėjo plyšti pamatai pusę 
šimtmečio išviešpatavusios krikščionių de
mokratų partijos, o kpmunistai pradėjo 
aktyviai veržtis į šiuos plyšius. Ekonomiš
kai ir finansiškai visas kraštas atsidūrė 
suirutės padėtyje, arti bankroto. Vyriau
sybė atsistatydino.

Prancūzijoje staiga mirė Pompidou, 
valstybės prezidentas, paskutinysis goliz- 
tno mohikanas. Komunistai, kaip ir Itali
joj, pradėjo grėsmingai šiauštis.

Didž. Britanijoje komunistų vadovauja
mos profesinės sąjungos nuvertė konser
vatorių vyriausybę; tauta, labai nedrąsiai 
ir labai laikinai, išrinko darbiečių partiją.

Portugalijoje įsiamžinusi diktatūra išsi- 
amžinų; ji nelauktai sugriuvo demokrati
nės santvarkos labui.

Sovietuose nuotaikos žygiuoti į Kiniją 
buvo tiek atsinaujinusios, kad Solženicy
nas, įžengęs į vakarus, lyg pamiršęs kažką 
svarbaus atlikti Rusijoj, šu didžiausiu su
sirūpinimu parašė ir leido paskelbti savo 
labai ilgą laišką Kremliaus vadams. Jis 
tuos vadus maldavo nesiruošti tokiam pra
žūtingam žygiui.

Kinijoj tuo pačiu laiku buvo išsprog
dinta naru j o galingumo atominė bomba.

J. A. Valstybių prezidentą inkriminuo
janti afera (Watergate) surado naujų ją 
stiprinančių šaltinių. Tai privertė prezi
dentą Nixoną ieškoti prieglaudos, kad ir 
labai laikinos, .arabų dykumų kaitroj ir 
kiek vėliau Kremliaus aukštų mūrų sienų 
vėsumoj.

Štai įvykiai ir aplinka, kuriuose teko ra
šyti paskutinį „Laišką iš Nottinghamo“, 
palietusį tarptautinius reikalus.

Ne daug laiko tepraėjo, bet kai kas pa
sikeitė sklandžiai, kažkaip savaime (pre
zidentai ir vyriausybės atsirado nauji; 
diktatūros virto be kraujo klanų); kai kas 
spręsta labai sunkiai ir su dideliais skaus
mais (Egipto-Izraelio-Sirijos konfliktas); 
kai kas išsisprendė, kai kas vis dar tebėra 
sprendžiama. Nuo mėnulio stebint, tūlam 
galėtų atrodyti, kad pasaulis žemėje po 
kelių sukrėtimų vėl pradeda įsivilkti į sa
vo seną, tegu ir šiek tiek sumodernintą ap
valkalą. Deja! •••

Juk ne vienas šio laiško skaitytojas yra 
buvęs cirke ir matęs blizgučiais išpuoštą 
burtininką, kuris, vos pasveikinęs žiūro
vus savo „cilinderio“ pakėlimu, staiga iš
traukdavo iš jo gyvą triušį. Dr. Kissinge- 
ris yra padaręs tą patį tarptautinės diplo
matijos cirko arenoje, įvesdamas Jungti
nių Tautų kariuomenę į žydų-arabų tarpą, 
užbaigdamas karą paliaubomis ir pašalin
damas (?!..) Sovietus iš nesantaikų lauko. 
Žiūrovai tik žiopčiojo, tartum būtų buvę 
stabo ištikti.

Vargu ar būtų atsiradęs kuris nors ki
tas bet kurios šalies užsienio reikalų rni- 
nisteris, kuris būtų sugebėjęs atsiekti tiek 
daug, kiek dr. Kissingeris. Bet ar jis su
gebėjo „apstatyti“ ir Kremlių, reikėtų 
smarkiai paabejoti.

Visus vakarų Europos užsienio politikus 
erzinantis klausimas liko tas pats: kuo dr. 
Kissingeris nupirko Sovietų palankumą, 
kad Sirija nesipriešintų paliauboms? Tuo 
tarpu atsakymo niekas nežino. Savo ruož
tu visi žino, kad visa tai, kas visiems žino
ma, pagrindas yra trys slaptos sutartys; 
viena jų yra sutartis tarp Sovietų ir J. A. 
Valstybių. Jai pasirašyti Gromyka atvyko 
specialiai iš Maskvos į Damaską. Tik po to 
Sirija pasirašė paliaubas. Šios sutarties 
kaina turėjo būti didoka, nes žydų-arabų 
taika Kremliui visai neįdomi, tuo tarpu 
kai J. A. Valstybėms tai yra vienas jų už
sienio politikos pagrindinių nuostatų.

Sovietai neturėjo lemiamos įtakos Egip
te. Dėl to Egipto 'prezidentas Sadat buvo 
sužavėtas tais dolerių milijardais, kuriuos 
Amerika pažadėjo investuoti Egipto su- 
pramoninimui. Egiptas juk yra didžiausias 
(25 mil. gyventojų), bet taip pat pats ne
turtingiausias arabų kraštas. Jam despe
ratiškai reikalingas ne karas, .bet duona.

Viso šito išdavoje vis dėlto liko dar vie
nas, svarbesnis už visus klausimus: kiek 
ilgam J. A. Valstybių sumokėtoji kaina 
Sovietams ir pasiūlytieji kapitalai arabų 
kraštams nupirko žydų-arabų paliaubas? 
Ar tarp J. A. Valstybių ir Sovietų esamoji 
„detente“ sugebės atsakyti šį klausimą?

„Detente“ yra prancūziškas žodis, kuris 
kalbamuoju atveju reikštų įtampos atpa
laidavimas. Sovietų spauda vartoja labai 
tikslų ir vaizdingą žodį „razrjialdka“; tai. 

reikštų: Jeigu kas turi pilnai užtaisytą 
šautuvą ir išima iš jo dalį šovinių, tai jis 
daro šautuvo „razrjadk‘u“, pasilikdamas 
sau apsaugai šautuvą ir dalį jame likusių 
šovinių. Kaip tik dėl šios šovinių dalies 
Nixonas su Brežnevu ir nesutiko. Atseit, 
„razrjadka“ neįvyko. Daugiau kaip metus 
tęstos abipusio nusiginklavimo derybos 
nedavė lauktų išdavų ir nutrūko.

Nixono kelionės į Maskvą rezultatai šį 
kartą nebuvo įspūdingi. Buvo pasirašytos 
dvi sutartys, viena apie pasikeitimą žinio
mis dėl širdžių operacijų, o antra — apie 
naujus geresnių namų statybos metodus. 
Ir tai buvo viskas. Puotos Kremliuje buvo 
trumpos, ir šviesos naktį užgesdavo... 
Keista. Argi J. A. Valstybių prezidentui 
verta buvo važiuoti į Maskvą tik tam, kad 
duotų daugiau mokslo žinių, kaip operuoti 
širdis ar statyti namus? Tiesiog juokinga. 
Pagailiau tai daktarų ir inžinierių reika
las.

Vienas paaiškinimas būtų tas, kad prieš 
tai dr. Kissingerio ir Gromykos pasirašy
toji sutartis Damaske davė Sovietams pa
kankamai, ir todėl vėliau Kremlius tuo 
tarpu nebuvo labai suinteresuotas Nixono 
viešnage Maskvoje. Bet toks galvojimas 
yra tik prielaida arba žaismas su nežino
momis galimybėmis.

Tačiau tikrovė, kurios negalima paneig
ti, yra ši: pasipriešinimas pernelyg glau
džiam susidraugavimui su Sovietais Ame
rikoje auga. Amerikiečiai pradeda pamažu 
suprasti, kad bet kuris draugavimasis su 
Kremlium negali būti nuoširdus, todėl pa
vojingas ir kiekvienu atveju per brangus. 
Keistas supuolimas: Nixonas, besiruošda
mas kelionei į Maskvą, kreipėsi per radiją 
į tautą ir prašė sumažinti savo nepasiten
kinimą Sovietų komunizmu. Tuo pačiu 
metu Maskvoje vykęs komunistų partijos 
suvažiavimas reikalavo labiau suderinti 
veikimą įvairiuose kraštuose prieš tarp
tautinį kapitalizmą.

J. A. Valstybių senatorius Džaksonas iš
vystė sėkmingą akciją prieš bet kurias 
dosnias nuolaidas Kremliui. Jo manymu, 
bet kuriuose pasitarimuose su rusais rei
kia laikytis labai tvirtai ir griežtai, tik 
tuomet Kremlius skaitysis ir gerbs Ame
riką. Jį labai palaiko kariniai sluoksniai. 
Senatorius Džaksonas nuėjo tiek toli, kad 
nuvažiavo į Kiniją ir kalbėjosi su Mao. 
kaip tik tada, kai Nixonas sėdėjo Kremliu
je.

Nixonas žinojo visa tai ir savo veiks
muose turėjo jaustis suvaržytas. Nixonas 
grįžo namo, bet triumf alinių arkų jam 
niekas nestatė.

Kalbant apie „detente“, „razrjadkas“, 
įtampų atpalaidavimus ir t. t., tbūtų labai 
naudinga prisiminti vieną įvykį. Praeitos 
žiemos pabaigoj senatorius Kennedy lan
kėsi Maskvoje. Viešnagės metu jam buvo 
leista apsilankyti universitete ir susitikti 
su studentais. Kadangi Kennedy nekalba 
rusiškai, tai Kremlius davė jam vertėją. 
Pasikalbėjimo metu su studentais Ken
nedy paklausė: „Ką jūs žinote apie Sovie
tų ginklavimąsi ir kokia jūsų nuomonė 
šiuo reikalu?“ Vertėjas kiek pagalvojęs 
išvertė: „Senatorius pasijuto nesveikas ir 
atsiprašo“.

Manau, kad šis įvykis aiškiai pavaiz
duoja visų tų „detente“ ar „razrjadkų“ 
vertingumą.

«•*
Kad ir atsirado naujas prezidentas 

Prancūzijoje, kad ir atsirado naujas kanc
leris Vokietijoje, kad ir atsirado nauja vy
riausybė Didž. Britanijoj, padėtis Vakarų 
Europoje negerėja. Vakarų Europos ben
druomenė, atrodo, brenda į tolesnius sun
kumus, ypač finansinius. Nuomonių skir
tumai, kaip esamąją padėtį pagerinti, yra 
tokie dideli, jog dažnai norėtųsi prieiti iš
vados, kad problemos jau peraugo Žmo
gaus sugebėjimus jas išspręsti.

Iki pasimatymo Stasys Kuzminskas

NEPALIAUJAMAS ŽAGSĖJIMAS
Vakarų Vokietijos sveikatos įstaigos pa

skelbė plačiai po pasaulį atsišaukimą, pra
šydamos rimtų pasiūlymų padėti žmogui, 
kuris jau aštuonis mėnesius be paliovos 
žagsi (maždaug 40 kartų per minutę). 
Per tą laiką jis bus jau sužagsėjęs apie 14 
milijonų kartų, šitaip vargindamas,, jis 
nuolat silpnėja.

Tas žmogus — 55 m. amžiaus vokietis 
Heinzas Iseckė, Hanoverio šaltkalvis. Jam 
buvo daroma vidurių operacija. Kai jis 
po to pabudo iš anestezės, tai ir pradėjo 
žagsėti, ir visi būdai jam padėti ligi šiol 
nieko negelbėjo.

Ta proga nurodoma, kad žagsėjimu il
gai sirgo popiežius Pijus XII.

Biauriausia žagsėjimo auka yra buvęs 
losangelietis Jack O‘Leary, kuris tarp 
1948 ir 1956 yra sužagsėjęs apie 160 mili
jonų kartų. Jis išbandęs net 60 tūkstančių 
visokių ibūdų, kaip atsikratyti tos ligos. 
Pagaliau kažkas jam pasiūlė melstis į 
šventąjį Judą, jis paklausęs to patarimo 
ir pasveikęs.

LIETUVOJE
ORINIS SUSISIEKIMAS SU VILNIUM

„Tiesa“ rašo, kad dabar kiekvieną dieną 
iš Vilniaus išskrenda daugiau kaip 100 
lėktuvų, 20 daugiau kaip pernai,

Vien tik į Palangą kai kuriomis dieno
mis skrenda iki 25.

Naujos linijos šiemet pradėtos iš Vil
niaus į Archangelską, Kuibyševą, Rovną, 
Kirovogradą ir Baku. Dabar tiesioginiu 
reisu galima nuskristi į visas europinės 
Sov. Sąjungos respublikų sostines.

Liepos 2 d. pirmą kartą į Vilnių atskri
dęs lėktuvas iš Voronežo. Tas miestas jau 
esąs penkiasdešimtasis, su kuriuo lietuvių 
sostinė susisiekia lėktuvais.

PASKIRTI DU AUKŠČIAUSIOJO 
TEISMO NARIAI

Lietuvos aukščiausioji taryba išrinko 
du naujus aukščiausio teismo natrius — 
V. Marcinkevičių ir A. Pėstininką.

Taip pat ji patvirtino dviejų atleidimą 
(K. Bieliauskas buvo atleistas jau 1973 m. 
gruodžio mėn., o R. čaika 1974 m. balan
džio mėn.)

PENKI ŠIMTAI DIPLOMŲ

Kauno politechnikos instituto Panevė
žio vakarinis fakultetas jau išdavė baigu
siems jį 500 diplomų.

Tas penkišimtąjį inžinieriaus diplomą 
gavęs yra J. Giedikis, dirbąs to miesto 
pramonėje.

SIDABRO MEDALIS 
DAIL. J. BALČIKONIUI

Sov. Sąjungos dailės akademija paskyrė 
aukso ir sidabro medalius už geriausius 
praeitų metų vaizduojamojo meno kūri
nius.

Lietuvis dailininkas tekstilininkas J. 
Balčikonis gavo sidabro medalį už savo 
kūrinis „Nebus ponų nei bajorų“, „Liau
dies šventė“, Dainų šventė“, „Šventė“, 
„Žirgų lenktynės“.

KIEK PARUOŠTA VETERINARIJOS 
GYDYTOJŲ?

Lietuvos veterinarijos akademija dabar 
išdavė 66 baigusiems veterinarijos gydy
tojo diplomus. Šiemetinė laida buvusi 
viena gausiausių.

Iš viso nuo 1941 m. akademija yra išlei
dusį 1818 veterinarijos gydytojų.

ŽVĖRYS LIETUVOS MIŠKUOSE
„Valstiečių laikraščio“ duomenimis, da

bar Lietuvos miškuose yra 9250 briedžių, 
3200 tauriųjų elnių, 50 dėmėtųjų elnių, 
220 danielių, 56000 stirnų, 17000 šernų, 100 
vilkų, 210 lūšių, 15400 mangutų, 14600 la
pių, 219000 pilkųjų kiškių, 7200 baltųjų 
kiškių, 8100 kiaunių, 25400 voverių, 470 
kanadinių audinių, 2400 ūdrų.

J. MIKUCKIO „ŠIOJE IR ANOJE 
PUSĖJE“

Prieš kurį laiką „Gimtasis kraštas“ iš
sispausdino keletą ištraukų iš Juozo Mi- 
kuckio knygos „Šioje ir anoje pusėje“. 
Jose buvęs geležinio vilko dalinio vadas 
nepriklausomybės kovų metais, paslkui 
Kauno komendantas, kalėjimo viršininkas, 
o savo ruožtu —poetas pasistengė primyg
tinai pasisakyti, kad, jau sėdinčiam kalėji
me, NKVD lietuviškas viršininkas A. Gu- 
zevičius pasiūlęs būti špijonu. Mikuckis 
sutikęs, dėl to buvo išleistas išvažiuoti į 
Vokietiją. Baigusis karui Vokietijoje, o 
paskui ir gyvendamas JAV jis vis susiti
kinėjęs su sovietiniais agentais ir teikęs 
žinias.

Dabar tuos jo „špioniškus“ atsiminimus 
„Minties“ leidykla Vilniuje išleido atskira 
148 puslapių knygele.

Remdamasi vien tik anksčiau paskelb
tomis ištraukomis, JAV lietuvių spauda 
darėsi išvadą, kad J. Mikuckio užrašus, ko
kius jis ten paliko (jis mirė 1970 m.), bus 
atitinkamų įstaigų pavedimu taisęs į Lietu
vą grįžęs buvęs užsieninės „Eltos“ redak
torius V. Alseika. Knygelės įžangoje taip 
pat rašoma: „Didžiąją knygos dalį jis para
šė, bet šiek tiek medžiagos liko jo paruoš
tuose užrašuose, fragmentuose, juodraš
čiuose, dokumentuose. (Žinant J. Mikuckio 
valią, knygą teko galutinai paruošti jo li
teratūriniams bendradarbiams, kurie ge
rai susipažinę su jo sukaupta medžiaga, 
pageidavimais, sumanymais, kuriems jis 
visa tai patikėjo, sunkiai susirgęs)“.

OBELISKAS SUŠAUDYTAM HEROJUI

Lietuvos valstybinė filmų studija nese
niai pagamino dokumentinę juostą apie 
generolą Vytautą Putną, sovietų pilietinio 
karo herojų, kuris 1937 m. buvo atšauktas 
iš Londono, suimtas, nuteistas ir sušaudy
tas (Londone jis buvo sovietų karinės mi
sijos viršininkas).

Dabar jam pagerbti Mackonių kaime, jo 
gimtinėje, pastatytas obeliskas.

Be kita ko, šis bolševikų karinis komisa
ras ir divizijos vadas pilietinio karo me
tu, vėliau Čiang Kaišeko karinis patarėjas 
Kinijoje, karinis atstovas Vokietijoje, Ja
ponijoje ir Suomijoje, savo metu (1912 m.) 
mokėsi Rygos meno institute. Tai, sako, 
Londone, kai jis čia ėjo pareigas, jo butas 
buvo užverstas savais ir sovietų dailininkų 
paveikslais.

Jo sūnus yra dailininkas.

Turkai ir aguonos
Visi žinome, kad aguonjos naudojamos 

narkotikams gaminti. Lietuvės mamos 
duodavo jų neramiems kūdikiams, kad 
jie geriau miegotų.

Turkijoje iš aguonų, taip sakant,pragy
vena krašto pietvakariuose apie 90 tūks
tančių šeimų, ir šitaip yra jau amžiais. 
Iš jų gaminama kepti naudojamoji alyva, 
išspaudos ir lapai yra pašaras gyvuliams, 
o stiebai — kuras. Aguonų grūdus ir alyvą 
parduodi — prasimanai pinigų, o jei slap
tai pasiseka parduoti į narkotikus perdirb
tas aguonas — dar didesni pinigai.

Tas narkotikų pardavinėjimas yra tikra 
grėsmė JAV. Kaip tik iš Turkijos į Ameri
ką patenka apie 80 procentų viso opiumo, 
kuris pardavinėjamas tame krašte. Tai 
tikra Amerikos nelaimė, nes vien New 
Yorko miestas turi daugiau nuolat narko
tikus naudojančių žmonių negu visa Euro
pa. Todėl po ilgų derybų 1971 m. JAV vy
riausybei pasisekė prikalbinti Turkijos 
vyriausybę, kad ji uždraustų aguonų augi
nimą. Už tai JAV davė Turkijai arti 36 
mil. dolerių, kurių didžioji dalis turėjo 
tiems ūkininkams (toje žemėje, žinoma, 
turėjo būti sėjami ar sodinami kiti dalykai, 
bet pasirodo, kad kur pasėtoji aguona au
ga, ten ne visada ką nors kita pasėsi).

Tas draudimas puikiai paveikė Ameri
ką.Jos rinkoje sumažėjo narkotikai, su
mažėjo jų vartotojų skaičius. Buvo skai
čiuojama, kad nuolatinių vartotojų yra 
apie 600 tūkstančių. Tas skaičius nukrito 
iki 200 tūkst. Užtat buvo labai nepaten
kinti Turkijos aguonų augintojai. Jie spau
dė .vyriausybę. Dabartinė vyriausybė pa
galiau ėmė ir atšaukė draudimą, tvirtin
dama, kad narkotikai, kiek jų bus paga
minama, eis tarptautinei vaistų gamybai. 
Priešrinkiminėse kalbose dablar laimėjiU’ 
si ir kraštą valdanti partija taip pažadėjo 
ir vykdo savo pažadą. Dabartinė vyriausy
bė, be to, jaučiasi nesanti įpareigota lai
kytis to susitarimo su JAV, kurį 1971 m. 
sudarė anuomet kraštą valdžiusioji.

Turkija dabar laukia, kokių priemonių 
imis JAV, ar nebeduos paramos net ir ka
riniams reikalams, ne tik ekonominiams. 
Ji sutinka, kad auginimą ir derliaus nu
ėmimą ir paskirstymą prižiūrėtų ameri
kiečių ar tarptautinių organizacijų kovai

KASDIENISKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau, 
be abejo, tu atsimeni seną, Dolskio įdai
nuotą šlageriuką, kuriame yra tokios eilu
tės:

Kad būt nenuobodu, 
kalbėt apie meilę nereikę.

. O aš čia noriu porą žodžių parašyti ne 
apie meilę, ir gal kam nors tie žodžiai bus 
vis dėlto nuobodūs. Mat, anąkart užsimi
niau apie jaunus lietuvius mokslininkus, 
kurių, sakau, dabar yra pilni JAV uni
versitetai. Skaitytojai gal man pasakys: 
kas iš to, kad pilni? Taigi, žinoma, kas iš 
paties to pilnumo? Vieni šiaip, ikiti ana va 
kaip užsidirba duoną. O kas iš to lietuviš
kam reikalui?

Tai va, nesirūpindamas, ar bus nuobo
du, ar ne, noriu nepalikti tuštumos savo 
argumentuose, ir kaip tik yra graži proga.

Gegužės mėn. viduryje, kaip matyti iš 
JAV leidžiamųjų lietuviškų laikraščių, 
Chikagoje vyko ketvirtoji Pabaltijo stu
dijų konferencija. „Draugas“, ana, išsi- 
sispausdino tos konferencijos programą, 
kuri užėmė daugiau kaip puslapį.

Kad šįkart vyko jau ketvirtoji konfe
rencija, tai rodo, jog ligi jos buvo suruoš
tos kitos trys. Taip, buvo, ir man pačiam 
kažkaip daug arčiau širdies tasai pabaltde- 
čių mokslininkų susibūrimas į organizaci
ją ir užsimojimas tyrinėti savo 'kraštų 
reikalus, negu koks nors žemėlapis, kuria
me Lietuvos sienos siekia ir už Karaliau
čiaus ir už Krokuvos ar Gardino. Tų 
mokslininkų darbų skalė tokia plati, kad 
net gražu žiūrėti. Vieni tyrinėja baltų li
teratūrą, senąją ir naująją, šiapus ir ana
pus kurtą ar kuriamąją, prozą, dramą ir 
poeziją. Kiti tyrinėja savo kraštų istoriją, 
politiką, kalbas, tautotyrą, bibliografiją. 
Norint bent apytikriai įsivaizduoti, koks 
platus yra jų tyrinėjamasis laukas, reikė
tų nors į kurios nors tokios konferencijos 
programą įsigilinti.

Šios konferencijos pirmininkas dr. To
mas Remeikis anąkart, mačiau, prasitarė, 
kad dar yra aukštosiose mokyklose dir
bančių mokslininkų, kurie nėra įsijungę 
į tą organizaciją ir į savo krašto proble
mų tyrinėjimo darbą. Bet, pavyzdžiui, to
je ketvirtojoje konferencijoje su refera
tais prisistatė, diskusijose dalyvavo ar ki
taip aktyviai reiškėsi šie lietuviai moksli
ninkai: Tomas Remeikis, Vytautas Vardys, 
Rimvydas Šilbajoris, Julius Slavėnas, Arū
nas Ališauskas, Povilas Mažeika, Leonas 
Kačinskas, Algis Norvilas, Antanas Mus
teikis, Antanas Dundzila, Birutė Ciplijau- 
kaitė, Jonas Balys, Adam Kantautas, Kos
tas Ostrauskas, Romas Misiūnas, Ilona 
Gražytė, Julius Šmulkštys, Mindaugas 
Nasvytis, Joana Vaštokienė, Darius La
pinskas, Bronius Vaškelis, Jack J. Stukas. 
Bronius Vaškelis, Jack J. Stukas.

Šalia to būrio lietuvių reiškėsi būriai 
latvių ir estų, taip pat Pabaltijo proble
momis besidominčių amerikiečių, vokie
čių, suomių.

Mane imtų didelė pagunda išrašyti čia 

prieš narkotikų pardavinėjimą (atstovai. 
Pagaliau pačios Amerikos, o ne Turkijos 
bėda, kad joje didėja narkotikų vartotojų 
— ligonių skaičius. Pati išganingiausia 
išeitis, sako būtų, jei Amerika kasmet su
pirktų visą Turkijos aguonų derlių, tai bū
tų patenkinti turkai augintojai, ir Amerika 
saugesnė jaustųsi.

CHATYNASIR KATYNAS
Lankydamasis Sov. Sąjungoje, pagal su

tartąjį viešėjimo planą prez. Nixonas bu
vo nugabentas į Minską prie žuvusiųjų 
Chatyne paminklo. Chatyne ar Katyne? 
Chatyne.

Katyną, rodos, jau visi mes žinome. 
Tai masiniai išžudytųjų lenkų karininkų 
kapai. Okupacijos metais vokiečiai per lai
kraščius informavo, kad tuos karininkus 
išžudė bolševikai. Savo ruožtu bolševikų 
propaganda tvirtino, kad tai yra vokiškų 
nacių žiaurumo įrodymai. Deja, tuos masi
nius kapus tikrinusios tarptautinės komi
sijos surado daugybę nenuginčijamų įro
dymų, kad vis dėlto tai yna biauriai gė
dingas bolševikų darbas.

Bet yra ir toks Chatynas. Kaip liepos 
3 d. rašė „Frankfurter Allgemeine“, prez. 
Nixonas padėjo vainiką Chatyne prie ant
rojo pasaulinio karo metu ten daugiau 
kaip šimto išžudytų rusų. Tai jau biaurus 
palikimas vokiečių žiaurumo. Norint tą 
Chatyną pasiekti, reikia apie valandą va
žiuoti automobiliu nuo Minsko.

O 1940 m. išžudytieji tūkstančiai lenkų 
karininkų yra palaidoti Katyne, kuris pa
siekiamas valandą automobiliu pavažia
vus nuo Smolensko. Prezidentui pasiūlyti 
ten padėti vainiką jo kelionių planuotojai, 
laikraščio nuomone, neišdrįso. Tą vietą 
jie stengiasi užmiršti.

VIENERIUS KELNĖS, DVEJOS KELNĖS 
NESUSKAITOMOS POROS KELNIŲ

„The Sunday Times“ bendradarbiui 
Henriui Brandonui vienas rusas draugas 
pasakęs tokią išmintį:

„Kiniečiai didžiuojasi, kad jie gali išsi
versti su viena pora kelnių, mes, rusai, 
didžiuojamės, kad turime po dvi poras kel
nių, o amerikiečiai didžiuojasi, kad jie jau 
nebežino, po kiek porų jie turi“.

bent keletą šioje paskutinėje konferenci
joje svarstytų temų ir vis bijau dėl to, kad 
tik būt nenuobodu... Tačiau gal išdrįski
me? Ana, buvo svarstoma ir takia tema: 
ekologines Baltijos jūros problemos, tiems 
svarstymams vadovavo Povilas Mažeika, 
kuris, be to, skaitė pranešimą „Vandens 
pasikeitimas Baltijos jūroje“. Šitoms prob
lemoms buvo skirtas ir latvio Janio J. 
Skujins pranešimas „Baltijos jūros užter
šimo problema: apžvalga“. Bet, nutylėda
mas 'Begalybę temų, kurios buvo svarsto
mos konferencijoje, dar vieną tikrai norė
čiau paminėti. Labai gražiai atsimenu, 
kad, tur būt, prieš porą metų dr. S. Kuz
minskas per šį laikraštį kėlė M. K. Čiur
lenta klausimą. Artėja, sakė, jo gimimo 
100 metų sukaktis, tai ar ką nors darome? 
Darykime, darykime! Va, ir toje moksli
ninkų konferencijos programoje buvo įra
šyta tokia tema: „Lietuvos dailininkas ir 
kompozitorius M. K. Čiurlionis: šimtme
čio gimimo sukaktuvių proga“. Temos na
grinėjimui vadovavo Mindaugas Nasvytis, 
pranešimą „Čiurlionio laikai“ pateikė 
Aleksis Rannit, „M. K. Čiurlionio abstrak
cijos šaknys“ — Joana Vaštokienė, „Čiur
lionio muzikos ir meno ryšio problema“— 
Darius Lapinskas.

Visi tie ir kiti darbai būna spausdinami 
arba tos pabaltiečių mokslininkų organiza
cijos leidžiamame žurnale, arba kituose 
leidiniuose, žinoma, svetimomis kalbomis, 
o tai, tur būt, ir svarbu.***

Berašydamas tas eilutes, perskaičiau 
DBLS Tarybos pasitarimo aprašymą. Ma
ne ypač sudomino tos Tarybos sekretoriaus 
V. Dargio fantastiniai projektai. Sakyčiau, 
kad jis lyg ir būtų linkęs uždėti kepurę 
ant S. Kasparo ir dr. S. Kuzminsko pro
jektų sudaryti bent 10 milijonų tautą ir 
maždaug užvaldyti pasaulį. Tada, žinoma, 
bus reikalinga ir radijo stotis ir televizi
ja. Kaip gi be to šitokia iškilminga tauta 
galės gyventi? Nesąmonė!

Bet sakau: palaukime! Gal dar iškils 
gražesnių projektų, kuriuos galėsime lai
kyti visa ko viršūne — kepure. O kol kas 
pavaikščiokime plika galva, dabar gi va
sara, smegenys neperšals, jeigu jiems iki 
šiol dar nėra pakenkęs šio krašto ypatin
gas klimatas.

DBLS Taryba, kiek aš žinau, yra rimtas 
veiksnys, bet jos pasitarimo aprašyme 
daugiausia vietos kaip tik skirta šitam 
radijo ir filmų klausimui. Išeitų, kad tas 
klausimas buvo pasitarime pagrindinis, 
esminis, labai svarus.

O mano senelė tokiais kaip šis atvejais 
būtų pasakiusi: duokit šventą pakajų! 
Taip, duokit šventą pakajų. Argi yra ko
kios prasmės šaukti Tarybos pasitarimą, 
mokėti jos nariams bent kelionės išlaidas 
vien tik dėl to, kad paskui laikraštyje galė
tum pasiskaityti fantazijų apie lietuvišką 
radijo stotį Londone ir filmus televizijoje?

Duokit šventą pakajų!
Tavo Jonas
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VALDYBA?
, Liepos 3 d. įvyko DBLS Valdybos posė
dis, kuriame dalyvavo J. Alkis, B. Butri
mas, Z. Juras, S. Kasparas, A. Vilčinskas, 
S. Nenortas, A. Pranskūnas ir R. šova 
(Tarybos atstovas).

Posėdyje padiskutuota DBLS Tarybos 
veikla. Taryba kaip tik prieš savaitę buvo 
turėjusi Londone savo suvažiavimą. Val
dyba labai pritarė Tarybos veiklai ir iš 
savo pusės būtų linkusi, kad ta veikla bū
tų tobulinama. Ypač pageidaujama, kad 
Taryba stengtųsi plėsti kitų organizacijų 
veiklą. Tačiau Valdybai savo ruožtu šio
kio tokio rūpesčio kelia nemažos suvažia
vimo išlaidos, kai DBLS iždas nėra labai 
gausus. Bent per tris mėnesius prieš se
kantį DBLS Suvažiavimą Valdyba paruoš 
aplinkraštį, kuriame bus nurodytos Man
datų Komisijos pareigos ir nustatyta Sky
rių atstovavimo tvarka.

Valdyba nutarė paaukoti £50 Bradfor- 
do lietuvių komisijai, kuri renka lietuviš
kas knygas anglų kalba. Tos 'knygos bus 
padovanotos Bradfordo miesto bibliotekai.

DBLS įstatai jau išversti į anglų kalbą. 
Vertimas bus peržiūrėtas ir patikslintas 
sekančiame posėdyje.

British League for European Freedom 
sušauktoje Pavergtųjų Tautų Savaitėje 
lietuviams atstovavo A. Pranskūnas ir 
kun. A. Geryba.

Sekančiame European Liaison Group 
posėdyje lietuviams atstovaus Z. Juras.

DBLS Valdybos Sekretorius

„Rūtos“ pirm. B. Barauskienė pasveiki
no visus susirinkusius ir tuos, kurie šven
tė savo vardines. Rūtietės savo pobūviui 
pasirinko birželį, kurį pirmininkė apibū
dino kaip gražiausią metų laiką.

Rūtietes sveikino ir gražios kloties atei
čiai linkėjo DBLS Manchesterio skyr. 
pirm. A. Jaloveckas, kuris kartu padėkojo 
joms už paramą organizacijoms rengiant 
pobūvius ir įvairius minėjimus, klubo 
vardu sveikino pirm. V. Bernatavičius, 
L. V. S. ^.Ramovės“ Manctiesterjo skyr. 
pirm. K. Murauskas ir M. L. S. Mokyklos 
ir Skautų Tėvų K-to pirm. V. Kupstys.

„Rūtai“ ir vardadienininkams visi su
giedojo Ilgiausių metų.

Pobūviui paįvairinti rūtietė E. Muraus
kienė paskaitė savo kūrybos — poemėlę 
moteriai. Apsirengusi vyru, ji linksmais 
pokštais visus gardžiai prajuokino ir pa
dainavo. Malonu, kai ji vis suranda progai 
tinkamą žodį ir parašiusi paskaito vi
siems.

Vardadienininkai visus pavaišino stip
resniu gėrimu. Iš linksmų veidų ir skam
bių dainų, buvo matyti, kad visi pamiršo 
tuo metu kasdieninius rūpesčius ir gyve
no vien šio pobūvio linksma nuotaika.

Šokiams grojo anglų kapela. Ji pagrojo 
ir lietuvių labiau mėgstamų šokių. Buvo 
pravesta loterija.

Rūtietės šiuo pobūviu, kaip ir visais 
šios organizacijos nuveiktais darbais, gra
žiai užsirekomendavo. Visi linkime joms 
ir toliau sėkmingai darbuotis lietuviška
me kultūriniame darbe.

LIETUVIŠKAS FILMAS IR RADIO 
STOTIS

DBLS Tarybos pasitarime kilo projek
tas sudaryti filmo ir garso branduolius, 
kurie rūpintųsi lietuviško filmo ir lietuviš
kos radio stoties reikalu.

Kviečiame filmo ir magnetinių juostų 
mėgėjus ir specialistus prisidėti prie šio 
projekto įgyvendinimo.

Kviečiame ir tuos, kurie šiam projektui 
pritaria ir galėtų padėti pinigais.

Rašyti: L. Filmas ir Radio Stotis, 1, 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PU.

LONDONAS
HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO 
„AIDAS“ KONCERTAS LONDONE

Koncertas Londone bus rugpiūčio 17 d., 
šeštadienį, 7.30 v. v. Commonwealth Insti
tute, Kensington High Street, London 
W. 8.

Šiam koncertui bilietus galima įsigyti iš 
anksto Commonwealth Institute (Kensing
ton High Street, W. 8) arba D. B. Lietuvių 
Bendruomenės būstinėj 55, Ringmer Ave
nue, London SW6. (Abiejose vietose gali
ma užsisakyti paištu, prisiunčiant pinigus 
už bilietus ir adresuotą su pašto ženklu 
voką). Taip pat galima užsisakyti Lietuvių 
Namuose pas Antaną Žukauską, Baltic 
Stores ir pas S. Kasparą.

Bilietų kainos £2.00, £1.50 ir £1.00.
Kadangi šis koncertas yra skelbiamas ir 

Londono kanadiečių tarpe, lietuviai kvie
čiami apsirūpinti bilietais iš anksto, nes 
vėliau gali jų pritrūkti.

MANCHESTERIS
„RŪTOS“ POBŪVIS

Birželio 29 d. Manchesterio Lietuvių 
Moterų Ratelis „Rūta“ surengė lietuvių 
klube savo metinį pobūvį, kuriame daly
vavo 'apie 60 vietos ir tolimesnių vietovių 
puošniai apsirengusių tautiečių. Ypač sa
vo puošnumu išsiskyrė rūtietės, kurių ap
ranga tiko gražiam vakaro laikui.

Pobūvį atidarė ir jį pravedė bei įvairiu 
maistu gausiai apkrautus stalus palaimi
no liet, klubo pirm. V. Bernatavičius.

Pasitaikė, kad tuo pačiu metu savo var
dines šventė Jonai, Petrai, Povilai ir Vla
dai, kurių buvo susirinkę apie tuziną. Rū
tietės jiems prie krūtinių prisegė po rožę 
ir po žalią rūtos šakelę.

Manchesterio Lietuvių KatalikųBendrija rugpiūčio 18 d., sekmadienį, 
5 vai. po pietų, Ukrainiečių Klubo salėje, 31 Smedley Lane, Cheetham, 
Manchester 8, ruošia koncertą, kurio programą išpildys Kanados Ha

miltono Mergaičių choras

AIDAS
Po koncerto toje pačioje salėje bus šokiai. Ta pačia proga bus lietuviš
kos pamaldos St. Chad's bažnyčioje, Cheetham Hill Road, Manches
ter 8. Pamaldų pradžia 3 vai. popieti.
Malonusis tautieti, palik namiesavo kasdieninius rūpesčius ir pasinau
dok vienintele proga pasidžiaugti lietuviška daina! Kviesk savo draugus 
ir kaimynus į Manchesterį tą rugpiūčio 18 dieną.

Bilietų kainos: £1.00 ir 50 p.
Salė ir bažnyčia pasiekiama iš Cannon Street šiais autobusais: N r.59, 
60, 61, 147 ir 167.
Salėje bus galima' gauti užkandžių.

Manchesterio Lietuvių Katalikų Bendrija.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Š. m. liepos 13 d. L. V. S-ga „Ramovė“ 
Manchesterio skyrius surengė Mancheste
rio Liet. Soc. klube lakūnų Dariaus ir Gi
rėno minėjimą, kurta atsilankė daug vie
tos bei artimų ir tolimų vietovių tautiečių.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė L. V. S. 
„Ramovė“ Manchesterio skyriaus p-kas 
K. Murauskas. Į garbės prezidiumą pa
kvietė kun. V. Kamaitį.

Paskaitą skaitė V. Dargis. Savo paskai
toje plačiai, vaizdžiai ir įdomiai nusakė 
mūsų garsiųjų lakūnų Dariaus ir Girėno 
skrydį per Atlantą ir tragišką jo galą. Šis 
jų žygis, įėjęs istorijon ir kartu išgarsinęs 
Lietuvą visame pasaulyje, liks amžinai 
drąsaus ir kilnaus ryžto pavyzdžiu visoms 
dabarties ir ateities kartoms. Sutrumpin
tas paskaitos turinys buvo paskaitytas ir 
angliškai.

Tai progai pritaikytą eilėraštį padekla
mavo V. Motuzą. Meninės dalies nebuvo. 
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną.

Vėliau buvo pravesta loterija, vyko pa
silinksminimas.

A. P-kis

NOTTINQHAMAS
SU JAUNIMU

Rugpiūčio 11 d. liet, pamaldose 11.15 vai. 
Židinyje jau dalyvauja berniukai stovyk
lautojai su tėvais ir namiškiais. Taip pra
dedama atostoginė stovykla.

Berniukai jau turėtų būti Židinyje 
10.30 vai.

Visi maloniai kviečiami pabendrauti su 
atžalynu ir tarpusavy pamaldose ir po jų. 
Bus gražių giesmių ir muzikos.

Į ŠAUNŲJĮ KONCERTĄ!

I „Aido“ koncertą Manchesteryje iš
vykstame 58 vietiĮ autobusu nuo Lietuvių 
Židinio rugpiūčio 18 d., po lietuviškų pa
maldų, kurios čia su stovyklautojais ber
niukais bus 10.15 vai. Autobusas išeis 
punktualiai 11.30 vai.

Kas dar norėtų vykti į Manchester!, te
gu tuojau praneša Židiniui. Kadangi dau
guma stovyklautojų berniukų irgi vyks į 
koncertą, tai laisvų vietų nedaug liko. 
Pranešti: 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telef. 0602-865 738.

WOLVERHAMPTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d. lenkų katalikų klubo pa
talpose paminėjome išvežtuosius į Rusi
jos gilumą tautiečius.

Kalbėjo V. Kelmistraitis. Svečias D. Ka
niauskas deklamavo ir kai kuriuos tautie
čius pravirkdė. M. Gelvinauskienės vado
vaujama Gloucesterio tautinių šokių gru
pė gražiai pašoko. Jonas pagrojo akordeo
nu. Gražių lietuviškų melodijų vargonais 
pagrojo Popikaitė. Programos vadovo pa
reigas atliko P. Viržintas.

Pasiruošimo rūpesčius ir darbus atliko 
Ivanauskų šeima, Bundonienė, šakalienė 
ir Sviderskienė.

Visiems prisidėjusiems prie šio minėji
mo rengimo, taip pat svečiams, atvyku- 
siems iš toli ar arti, širdingai dėkojame.

DBLS Wolverhamptono Skyriaus 
Valdyba

ROCHDALE
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Penktas mėnuo kaip serga odos liga 
Jokūbas Liaugaudas. Gydosi namuose.

Birželio 26 d. paguldytas ligoninėn Vin
cas Kavaliauskas. Liepos 3 d. jam padary
ta labai sunki vidurių operacija. Pamažu 
sveiksta.

Nijolė Kutkutė sėkmingai su pagyrimu 
baigė Queen Elizabeth College (universi
tetą) Londone. Nijolė studijavo mikrobio
logiją. Džiaugėsi Nijolė pasiektu mokslu. 
Džiaugsmas ir mums, kad ji nebėga nuo 
lietuvių ir labai gražiai kalba lietuviškai.

vm.

ŠVEICARIJA
STUDIJŲ SAVAITĖ, DIDŽIULĖ PARODA 

IR NELIETUVIŲ ATLIEKAMIEJI 
LIETUVIŠKI ŠOKIAI IR LIETUVIŠKOS 

ŠVEICARO DAINOS
Be „Lietuviškųjų Studijų Savaitės“, ku

ri šiemet vyksta Morschache nuo rugpiū
čio 4 iki 11 d., Šveicarijoje dar bus du lie
tuvių renginiai: meno paroda Luzerne ir 
tautinių šokių bei dainų vakaras Brun- 
nene.

Meno paroda atidaroma Luzeme liepos 
26 d. ir truks iki rugpiūčio 7 d. Joje daly
vaus šie tapytojai: Juzė Katiliūtė (Žene
va), Gabrielius Stanulis (Ženeva), Pranas 
Gailius (Paryžius), Vytautas Kasiulis 
(Paryžius), Tadas Burba (Muenchenas), 
Evaldas Robertas (Hamm) ir Eugenijus 
Budrys (Gotland, Švedija), be to, skulp
torius Adomas Raudys (Samogitas) — 
Paryžius.

Luzerno miestas parodai nemokamai 
perleido senosios rotušės salę, kurios re
montas baigtas tik š. m. balandžio mėn. 
Vasaros metu į Luzerną gausiai atvažiuo
ja rinktinių vasarotojų, nes ten rugpiūčio 
mėn. vyksta garsusis muzikos festivalis.

„Studijų Savaitės“ Morschache daly
viams rugpiūčio 7 d. numatoma laivu iš
kyla Keturių Kantonų ežeru į Luzemą, 
kur bus aplankyta lietuvių meno paroda. 
Visame Luzerno mieste bus išlipinti di
džiuliai plakatai, kurie skelbs apie lietu
vių meno parodą (Litauische Kunstaus- 
stellung).

Kitas renginys vyks Brunneno vasarvie
tėje Keturių Kantonų ežero pakrantėje. 
Tai Johanuos Stasiulienės vadovaujamo 
lietuvių tautinių šokių ansamblio vaka
ras vietinėje iškilmių salėje (Aula). Pa
žymėtina, kad ansamblyje nėra nė vieno 
lietuvio ir jį sudaro vieni šveicarai! Be to, 
programoje dalyvaus jaunas ciurichietis 
dainininkas Otto Linsi, baritonas, išmokęs 
lietuvių dainų. Jis ir dainuos lietuviškai.

Brunnene leidžia atostogas šimtai vasa
rotojų. Be pačių šveicarų, tą vietovę ypač 
yra pamėgę olandai ir vokiečiai.

■ Pati „Studijų Savaitė“ oficialiai atida
roma rugpiūčio 5 d., ir ji vyks Morschacho 
vietovėje (ties Brunnenu), kuri yra išsi
driekusi su viršum 600 metrų aukštumoje.

DR. A. GERUČIO PASKAITA 
„OSTPREUSSENBLATT“ SKILTYSE
Vakarų Vokietijos Rytprūsių sąjungos 

(Landsmannschaft) savaitinis organas 
„Ostpreussenblatt“ per du numerius išti
sai paskelbė dr. A. Geručio (Berne) pa
skaitą apie tautų apsisprendimo teisės su
laužymą iš Sovietų Sąjungos pusės Balti
jos kraštuose. Autorius paskaitą laikė 
žmogaus teisių ir tautų apsisprendimo 
konferencijoje Luzeme šių metų kovo 
mėn.

LIETUVOS KATALIKAI SPAUDŽIAMI

Rugpiūčio mėn. uždrausta dalinti 
komuniją

„Neue Zuercher Zeitung“ rašo: Sov. S- 
gos bažnyčių reikalams taryba painforma
vo krašto vyskupus bei apaštališkus ad
ministratorius, kad rugpiūčio mėn., piū- 
ties metu, nebūtų dalinama komunija. Ži
nią pranešdama Vienos katalikų spaudos 
agentūra cituoja samizdato laikraštį „Lie
tuvos Bažnyčias Kronika“. Ganytojams 
buvo sakyta šį patvarkymą perduoti vie
tos dvasiškiams. Kaip kronika rašo, šiuo 
įsakymu Lietuvos gyventojai labai pasi
piktino.

Taip pat pranešama apie Lietuvos įstai
gų priemones „troškinti“ bažnytines šven
tes, ypatingai atlaidus. Neseniai, atlaidų 
metu, milicija net po šešis kartus tikrino 
automobiliais bei arkliais važiuojančius. 
Kolūkiams priklausančias susisiekimo 
priemones milicija siuntė atgal. Milicinin
kai užsirašė netoli bažnyčios pastatytų 
mašinų numerius ir iš daugelio .asmenų

paėmė personalijas. Devocijonalijų parda
vėjai turėjo pasišalinti ir iš jų buvo atim
tos prekės. Nežiūrint šių trukdymų, atlai
duose dalyvavo 7000 žmonių. Vietiniam 
klebonui buvo grąsoma už atlaidų „pro
pagandą“.

VOKIETIJA
PASVEIKINTAS KARDINOLAS 

MINDSZENTY
Liepos 2 d. užsieniečių pabėgėlių na

muose lankėsi vengrų kardinolas Mind- 
szenty. ligoje kalboje jis pabrėžė reikšmę 
ir prasmę įvairių tautybių susitikimo ir 
bendradarbiavimo.

Visų organizacijų ir tautų atstovai svei
kino kardinolą, kai kurie įteikdami jam 
dovanų. Lietuvių vardu pasveikino jį 
„Susitikimo namų“ kuratorijos narė ir 
„Ratuko“ vadovė Alina Grinienė bei se
niūnė stud. Kristina Pauliukevičiūtė, 
{teikdamos jam dievdirbio St. Kinčino že
maitišką koplytėlę. Graži koplytėlė ir liet, 
tautiniai drabužiai atkreipė visų dėmesį, 
todėl ir fotografijos pateko į spaudą.

Kardinolas, supažindintas su lietuvė
mis, spaudė stipriai rankas ir užgyrė „ge
rą, gerą lietuvių tautą“. O jo sekretorius, 
msgr. Tibor A. Meszaros, Sibire turėjęs 
progos susipažinti su daugeliu lietuvių, 
pareiškė dideles simpatijas lietuviams. Jis 
tuoj užrašė savo telefono numerį Vienoje 
ir prašė kiekviena proga jį ir kardinolą 
aplankyti.

Bendra dovana buvo didelė, puošni žva
kė su 19 tautų — jų tarpe ir lietuvių — 
vėliavomis. Šia žvake ypač džiaugėsi kar
dinolas.

Sekančią dieną, kardinolui laikant ka
tedroje šv. Mišias už kenčiančią Bažnyčią, 
buvo prisigrūdę daug žmonių, jų tarpe ir 
lietuvių.

Liepos 14 d. „Ratukas“ suruošė iškylą į 
Liudviko pilį Chiemsee saloje ir ten, veid
rodžių salėje, degant 2000 žvakių, išklausė 
Mozarto koncerto.

— Rita Pauliukevičiūtė sėkmingai išlai
kė abitūros egzaminus ir studijuos vidaus 
architektūrą.

Gimnazijos baigimo iškilmėms Rita bu
vo išmokiusi aštuonias abiturientes-vokie- 
taites mūsų „Kepurinę“, kurią jos gražiai 
sušoko, palydint stud. M. Randui akordeo
nu.

— Stasys Jasulaitis liepos pabaigoj įsi
gijo Muenchene popieriaus perdirbimo 
techniko diplomą.

— Alfredas Hermanas muzikos mokyk
loj išstudijavo su kolegomis ir paruošė 
lietuviškąjį „Gyvatarą", už tai gaudamas 
egzaminuose gerą pažymį.

— Broliai Eduardas ir Marijus Dresle- 
rlai liepos pradžioje išvyko į šešių savai
čių lituanistinius kursus Vilniuje.
Iš Muencheno jaunimo „Ratuko“ kronikos

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO 
IŠKYLA

Sekmadienį, 1974 m. birželio mėn. 23 d., 
Evangelikų Jaunimo Ratelis darė savo tra
dicinę iškylą. Ekskursiją suorganizavo ir 
pravedė evangelikų tikybos mokytojas, 
prieš kelias savaites ordinuotas, diakonas 
Fnicas Skėrys. Be visų Vasario 16 gimna
zijos evangelikų mokinių diakonas Skėrys 
pakvietė ir gimnazijos pirmos klasės mo
kinius, kurių jis yra auklėtojas, ir organi
zacijų atstovus dalyvauti. Skautų, skau
čių, ateitininkų moksleivių, mokinių komi
teto ir Pabaltiečių Krikščionių Studentų 
Sąjungos atstovai bei keletas kviestų sve
čių sekmadienį ryte laukė kartu su evan
gelikais mokiniais ir pirmokais nekant
riai, kad įvažiuotų samdytas autobusas, 
kuris juos visus pavažinės palei Rhein'o 
upę ir per Taunus'o kalnus.

Po nepilhos valandos kelionės perva
žiuojame Rhein'o upę ir įvažiuojame į 
Mainz'ą. Mainz'as yra gana didelis mies
tas, turįs arti 200.000 gyventojų. Jis yra 
Rheinland-Pfalz valstijos sostinė. Sustoja
me prie šv. Martyno ir šv. Stepono kated
ros. Nors sekmadieniais priešpiet turis
tams uždrausta lankyti katedrą, nesirū
pindami nuostatais, įeiname į bažnyčią, 
kadangi dar nevyksta pamaldos. Trumpai 
pereiname ją. Kokia ji didelė ir įspūdin
ga! Ji viena seniausių romaniškų Vokieti
jos bazilikų, pradėta statyti 975 m., įšven
tinta 1009 m. Tris kartus bažnyčia yra de
gusi, vieną kartą beveik sugriuvusi, ka
dangi fundamentai nusmuko, bet vis iš 
naujo pastatyta, pataisyta. Modernaus 
Mainz'o miesto centre ji stovi tokia, kokia 
ji buvo pirmame tūkstantmetyje, šaltas 
oras viduje: kampuose, prie stulpų, šoni
nėse kapelose stovi milžiniškos įvairių 
šventųjų statulos, ant sienų dideli pa
veikslai. Kaip gaila, kad atvykome tokiu 
nepatogiu laiku, kai maldininkų srovė te
ka į bažnyčią. Norėtume ilgiau pasigrožė
ti bazilika, bet skaudančia širdimi turime 
trauktis, nes negalime trukdyti tikintie
siems pamaldų.

Priešais katedrą yra spaudos muziejus, 
vadinamas ir Gutenbergo muziejumi. Kaip 
žinome, Mainz‘o pilietis Jonas Gutenber- 
gas 15 amžiaus viduryje išrado spausdini
mo būdą atskiromis raidėmis, kurios su
dedamos į žodžius ir vėliau vėl išardomos. 
Tai buvo tuomet didelė naujiena, nes ne
bereikėjo knygas perrašinėti ranka arba 
piaustyti visą puslapį iš medžio. Knygų 
kainos smarkiai sumažėjo. Gutenbergo 
muziejuje galima matyti jojo darbą ir 
spaudos istorijos svarbiausius etapus. Mu
ziejaus centre yra Gutenbergo 42 eilučių 
biblija — 1455 m. pirmoji atskirom rai
dėm spausdinta knyga.

Vėl pervažiuojame Rheino upę ir įva
žiuojame j Wiesbaden‘ą. Wiesbaden‘as it 
Mainz'as yra lyg vienas vienintelis didelis 
miestas, tik upė, kuria eina siena tarp 
Rhetaland-Pfalz'o ir Hessen‘o valstijų, 
juos skiria. Įdomu yra ir tai, kad abu 
miestai yra savo valstijų sostinės. Bet ne
važiuojame į patį Hessen'o valstijos sosti
nės centrą, o patraukiame Rhein'o upės 
kranto plentu į Ruedesheim'ą. Pravažiavę 
didingą Biebrich'o pilį, pusiaukelyje iki 
Ruedesheimo sustojame valgyti priešpie
čius. Rodos, kaip tik pradėjome kelionę, 
bet visi su dideliu apetitu griebia sumuš
tinius ir arbatą.

Iš Ruedesheim'o važiuojame Rhein'o 
slėniu iki St. Goarshausen'o, kur Rhein'o 
upė yra labai siaura ir gili, o kalnai kyla 
stačiai į viršų. Vienas iš jų yra Loreley 
kalnas, apie kurį pasakoja legenda, kad 
ant jo sėdėjo nekalta mergužėlė, šukavusi 
savo ilgus auksinius plaukus Ir labai gra
žiai dainavusi. Valtininkai žiūrėdavę į ją. 
o jų laiveliai tuo tarpu suskildavo į uolas 
ir jie žūdavę. Tą legendą labai gražiai iš
reiškęs yra didysis vokiečių poetas Hein
rich Heine dainoje: i

Aš nežinau, ką tatai reiškia, 
kad toks liūdnas esu.
Pasaka senųjų laikų, 
ji neina man iš minties...

Bad Schwalbach'as yra vandens ir oro 
kurortas. Bet mes atvykstame ne gydytis, 
o tik maudytis miesto maudyklėje. Mažes
nieji Skubiai į ją bėga (vargu, ar ten žy
maus šaltinio vanduo), o vyresnieji tuo 
tarpu eina gerti kavos. Po valandėlės, kai 
išsimaudę sugrįžta, apleidžiame šį mažą, 
bet gražų miestelį. Autobuso radijas 
transliuojla) futbolo pasaulinio čempiona
to rungtynes. Dainos nutilo, visi atidžiai 
klausomės. Net kai sustojame suvalgyti 
pavakarius, neatsitraukiame nuo autobu
so ir tikrai išgirstame ir sensacingų rezul
tatų.

Mūsų kelionė baigiasi. Patraukiame tie
siai į autostradą. Greitai sugrįžtame į Ro
muvą, į Vasario 16 gimnaziją. Diakonas 
Skėrys visiems padėkoja už dalyvavimą, 
už gerą elgesį, o šoferiui už saugų vaira
vimą. Mes padėkojame už ekskursijos su
organizavimą ir pravedimą. Graži kelionė 
baigėsi — visi linksmi, patenkinti...

Petras Veršelis

„Aido“ choro dirigentas, solistas 
V. Verikaitis.

SERGA KUN. A. KAZLAUSKAS
Kun. A. Spurgis rašo, kad kun. A. Kaz

lauskas, buvęs Londono lietuvių parapijos 
klebonas, paskui klebonavęs Adelaidėje, 
Australijoje, sunkiai serga.

Jo sveikata tiek pablogėjo, kad jis jau 
nebegali eiti savo pareigų. Birželio mėn. 
antrojoje pusėje buvo paguldytas ligoni
nėn.

PAIEŠKOJIMAI
Černiauskas Jonas, Aleksandro ir Antani
nos sūnus, gimęs 1924 m. Baliūniškėse, Za
rasų apskr., pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Administ
racijai.

Masėnas B., gyvenęs Seredžiuje kartu su 
I. Račiūnu, pats ar žinantieji apie jį pra
šomi rašyti: I. Račiūnas, 24 Byron Rd., 
Black Forest, S. A. 5035, Australia.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEICESTERYJE — rugpiūčio 4 d., 16.30 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 4 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORDE — rugpiūčio 4 d., 12.30 v.
BRADFORDE — rugpiūčio 18 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — rugpiūčio 25 d., 1 V.

P- P-
NOTTINGHAME — rugpiūčio 11 d., 11.15 

vai. Liet. Židinyje. Berniukų stovyk
los pradžia.

NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žoli
nėje, 8 vai. vakare.

NOTTINGHAME —' rugpiūčio 18 d. 10,15 
vai., Liet, židinyje. Berniukų stovyk
los užbaiga.
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