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Lietuva ir ,Lietuva4
Jau buvo rašyta, kad meno ansamblis 

„Lietuva" lankėsi Airijoje. Čia jis parodė 
tautiškąjį lietuvių (ir rusų) dainos, šokių 
ir muzikos meną ir... sukėlė daug diskusi
jų spaudoje.

Airija ir Lietuva yra beveik kaip sese
rys: abiejų gyventojų dauguma praktikuo
ją katalikai, abi amžių bėgyje kentė sve
timųjų priespaudą, abi dėl tos priespau
dos geriausius savo sūnus ir dukteris ati
davė svetimiesiems, abiems visada buvo 
svetimas marksistinis komunizmas, abi iš
moko savo liūdną dalį išsakyti liūdnomis, 
ilgesio persunktomis dainomis. Tik pasku
tiniaisiais keliais dešimtmečiais Airijos ir 
Lietuvos likimas išsiskyrė — Airija iš 
priespaudos išsivadavo, o Lietuva į ją pa
teko.

Petras Bražėnas „Literatūroje ir mene“ 
(Nr. 23) išspausdino straipsnį, pavadintą 
„Lietuva" užkariauja Airiją". Tame 
straipsnyje jis džiaugiasi, kad „Lietuva“ 
yra pirmas tarybinis (ne lietuviškas?) ko
lektyvas, koncertuojantis Airijoje po Sov. 
Sąjungos ambasados įkūrimo, kad į pir
mąjį koncertą pažadėjęs atvykti pats res
publikos prezidentas (ne tik atvykti, bet 
ir susitikti su ansamblio artistais), trum
pai tariant, kad „Lietuva" „šį vakarą ne 
tik šoks, gros ir dainuos, bet ir bus savo
tiško politinio akto dalyvė“, štai kur tik
roji ansamblio atvykimo priežastis! Į ka
talikišką Airiją patogiau pasiųsti tokios 
pat Lietuvos ansamblį, bet jį pavadinti ta
rybiniu, o tikrąjį Lietuvos vardą parašyti 
kabutėse.

Susižavėjęs pats savo politiniu iškalbin
gumu, straipsnio autorius toliau dėsto:

„Ir todėl šių įspūdžių negaliu baigti, ne
grįžęs prie minties, kad tokiose kelionėse 
„Lietuva“ ne tik šoka, dainuoja ir groja, 
bet ir dirba didelį politinį, propagandinį 
tautų draugystės stiprinimo darbą. Aš 
laimingas, kad Airijos darbo žmonės pa
matys ir klausysis respublikos, apie ku
rią esu daug rašęs ir pasakojęs pasiunti
nių, — kalbėjo ansambliečiams Airijos ko
munistų partijos generalinis sekretorius 
Maiklas O'Riordanas, kartu su šeima pa
buvojęs „Lietuvos“ koncerte. — Aš džiau
giuosi, kad mano tautiečiai gali savo aki
mis pamatyti ir savo protu pasverti vieną 
ryškiausių socialistinės visuomenės bruo
žų — nacionalinių kultūrų suklestėjimą.“

Teisus būtų P. Bražėnas, jeigu airių tau
tai ir atstovautų tik tas praėjusiais metais 
su komunistų saujele Lietuvoje lankęsis 
O'Riordanas. Bet čia įvyko skaudus nesu
sipratimas: kai airių tauta su savo prezi
dentu panoro pažinti lietuviškąjį tautos 
meną, O'Riordanas skubėjo iš to susikrau
ti politinį kapitalą. Ne daug kas Airijoje 
skaitys ir supras įmantrius P. Bražėno iš
vedžiojimus, bet tikrai daug kam atvėrė 
akis pasisakymai apie O'Riordano spau
doje ir žodžiu pareikštą komunistinę pro
pagandą. Daugelis Airijos piliečių Dubli
ne, Corke ir Londone priminė skaityto
jams apie tikrąją Lietuvos padėtį ir apie 
tai, kad šis mielas kraštas nėra toks lai
mingas, kokį jį vaizduoja O'Riordanas, 
kad nuo 1940 metų jis yra praradęs nepri
klausomybę, kuria taip džiaugiasi ir di
džiuojasi airių tauta.

Be daugelio airių, kurie šia proga pasi
piktinę reiškė savo nuomones spaudoj dėl 
Lietuvos okupacijos, tame pačiame „The 
Irish Times", kuriame O'Riordanas džiau
gėsi dėl lietuvių „nacionalinės kultūros 
suklestėjimo“, atsiliepė ir Vliko vicepir
mininkas Juozas Audėnas. Savo ilgame ir 
gerai argumentuotame straipsnyje jis pa
pasakojo airiams apie tikrąją Lietuvos 
padėtį ir jos kovas su prispaudėjais. Baig
damas jis klausės

„Jeigu tiesa, kaip mus tikina O'Riorda
nas, kad lietuviai yra laimingi Sovietų 
globoje, tai kodėl 50.000 jaunų lietuvių 
1944-1955 m. žuvo kovodami su žiauria so
vietine okupacija? Kodėl 400.000 lietuvių 
buvo ištremta į Sibirą už tai, kad rėmė 
partizanus Kodėl 17.000 lietuvių rizikavo 
savo laisvę, pasirašydami peticiją Brežne
vui, kurioje prašė religinės laisvės oku- 
puotoj Lietuvoje? Kodėl tūkstančiai žmo
nių 1972 m. gegužės mėnesį sukilo Kauno 
gatvėse, reikalaudami tautinės ir religi
nės laisvės?

Airiai gerai prisimena savo ilgą ir sun
kią kovą dėl nepriklausomybės. Šiandien 
toji kova tegu primena jiems Lietuvą, 
kenčiančią kolonialinę priespaudą, kurios 
airiams pasisekė atsikrtfcyti.“

Iš tikrųjų reikia būti dėkingiems „Lie
tuvos“ ansambliui už Airijos „užkariavi
mą“, nes jo apsilankymo proga spaudoje 
iškeltas klausimas supažindino viso pa
saulio airius ir angliškai kalbančią visuo
menę su tikrąja padėtimi to krašto, kurį 
airiai ne nuo šiandien yra pamėgę, bet 
neturėjo progos daugiau apie jį patirti.

Lucanus

Londonas, 1975 m. birželio 24 <1.

PER ANKSTYBAS DŽIAUGSMAS nės įeina į mano veiklos rajoną ir kad san-
.B'irželio 16 d. spaudoje pasirodė žinių, 

kad Europos Saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos paskutinieji ledai su
laužyti ir kad liepos mėnesio gale bus pa
sirašyta galutinė deklaracija. Esą Maskva 
sutikusi pagaliau padaryti nuolaidų žmo
nių ir spaudos bei švietimo apsikeitimo 
klausimais, nuimti užsienio žurnalistų ir 
radijo suvaržymus ir net pranešti apie nu
matomus didesnius kariškus manevrus.

Deja, dėl šitų „nuolaidų" toji pati spau
da per daug nedžiūgauja. Pvz. „The Daily 
Telegraph" savo vedamajame šitaip sam
protauja:

„Po mėnesiais trukusio užsispyrimo, 
Rusija Ženevoje pradėjo rodyti šiek tiek 
lankstumo. Turima vilčių, kad per atei
nančias porą savaičių bus tiek pažengta, 
kad 35 tautų vyriausi atstovai Helsinkyje 
galės užantspaudoti Sovietų Sąjungos dip
lomatijos triumfą.

Skirtumas tarp to, ką Rusija laimi ir ką 
ji atiduoda, yra labai aiškus. Didžiausioje 
istorinėje konklavoje Europa, kartu su 
JAV ir Kanada, pripažins Rusijos pokari
nę imperiją, kurią ji įsigijo ir valdo gink
lų pagalba. Tų kraštų žmonės, kaip Rusi
ja iš tikrųjų ir pageidauja, pamatys, kad 
demokratiniai kraštai juos apleido ir ati
davė išniekinimui. Vakarai, klaidingi) vil
čių apie lengvai įsigytą taiką užliūliuoti, 
susigundys dar labiau atleisti gynybos 
varžtus, o Rusija juos sustiprins.

Rusija atsisako sumažinti apsiginklavi
mą. Ji neįsipareigoja pranešinėti apie ma
nevrus — darys taip, kaip jai patiks. Va
karų reikalavimai leisti žmonėms laisviau 
judėti, apsikeisti idėjomis ir informacijo
mis atrodo pasigailėtinai menki. Kadangi 
šie dalykai turi ne tik humanitarinės, bet 
ir politinės reikšmės, tai Kremlius suge
bės įbauginti savo piliečius ir laikys juos 
kaip ir iki šiol anoj uždangos pusėje. Tai
gi ir tos menkos nuolaidos, dėl kurių Va
karai taip kovoja, Maskvai pasiekus savo 
tikslą, greičiausia bus pamirštos. Iš tikrų
jų Vakarų valstybės, prieš keliaujant į 
Helsinkį, turėtų užsitikrinti žymiai geres
nius derybų rezultatus.“

IR VIS DĖLTO...
Pasaulio lietuvių spauda, sukėlusi vėjo 

dėl JAV vyriausybės miglotų pareiškimų 
Lietuvos okupacijos pripažinimo reikalu, 
dabar vėl kiek aprimo. Bet štai Dubline 
išeinąs „The Irish Times" gegužės 24 d. 
pasiremdamas New York Times žinių tar
nyba skelbia tokius išvedžiojimus.

JAV per savo konsulatą Leningrade 
švelnina (diluting) savo 35 metų politiką, 
nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimo į Sov. Sąjungą. Vakariečių dip
lomatai Leningrade esą įsitikinę, kad ruo
šiamasi jei ir ne formaliai, tai bent de fac
to pripažinti „Sovietų Baltijos respubli
kas“, kurias Maskva užėmė 1940 m. Po to, 
kai prieš 22 mėnesius Leningrade buvo 
atidarytas JAV konsulatas, vakariečiai 
diplomatai pastebi, kad Amerikos politi
niai ir kultūriniai ryšiai su Baltijos res
publikomis ypačiai padidėjo.

JAV generalinis konsulas Joseph Neu- 
bert oficialiai pareiškė, kad pripažinimo 
klausimas nėra pasikeitęs. Tačiau jis pri
sipažįsta, kad iš tikrųjų esąs JAV amba
sadorium visose trijose respublikose. Po 
to, kai prieš 8 mėnesius buvo paskirtas 
konsulu, jau aplankęs tų valstybių sosti
nes — Vilnių, Rygą ir Taliną.

Britų kilmės amerikiečiai, kaip rašo 
laikraštis, esą susirūpinę dėl galimo JAV 
vyriausybės atsimetimo nuo nepripažini
mo politikos. Tačiau jų vardu veikiąs kon-
gresmanas Derwinskis esąs gavęs Valsty
bės Sekretoriaus padėjėjo Kempton Jen
kins laišką, užtikrinantį senąją politiką.

Tuo tarpu ir konsulas Neubert, prisilai
kydamas diplomatinio protokolo, lanky
damasis Baltijos respublikose susitinkąs 
tik su aukščiausiųjų partijos vadų padė
jėjais.

„Aš esu patenkintas, kad tos trys sosti-

A. f A.

PETRUI BULAIČIUI, 
mielam skyriaus nariui ir 

rėmėjui staiga mirus, jo žmonai 
ir šeimai giliausią užuojautą 

reiškia
Pirmojo DBLS skyriaus valdyba 

ir nariai 

tykiai su jų pareigūnais yra labai geri“, 
pareiškęs konsulas. Iš tikrųjų Baltijos 
valstybių reikalai sudarų pagrindinę ge
neral. konsulo darbo sritį. Ne JAV amba
sada Maskvoje, bet jis siunčiąs betarpiai 
pranešimus Valst. Departamentui apie 
Baltijos respublikas.

Tai tokios tokelės su Baltijos valstybė
mis. Iš vienos pusės nepripažįstama oku
pacijos, o iš kitos pusės siunčiamas kon
sulas tuose nepriklausomuose kraštuose 
JAV interesams atstovauti. Gal todėl ai
rių dienraštis ir savo pranešimui davė ant
raštę „U. S. about to accept Lithuania“.

VIETNAMIEČIŲ „KIBUCAS“
Buvęs Pietų Vietnamo min. pirmininkas 

maršalas Ngujen Cao Ky su John Waynes 
pagalba organizuoja Izraelio pavyzdžiu 
vietnamiečių pabėgėlių kolektyvinį ūkį — 
.^kibucą“ Arizonoje. Tam reikalui jis nori 
gauti apie 17.000 akrų žemės. Šiuo metu 
tai esąs vienintelis būdas išspręsti staiga 
atsiradusią vietnamiečių pabėgėlių prob
lemą. Tatčiau Arizonos gubernatorius 
Raul Castro nesąs šiuo projektu labai pa
tenkintas. Jis siūlo pabėgėlių dalį siųsti į 
kitus kraštus, o likusius išskirstyti po vi
sas JAV-bes.

TAIP KALBĖJO TOLSTOJUS...
Visos politinių pareigūnų kalbos Sov. 

Sąjungoje paprastai pasibaigia didžiųjų 
vadų citatomis ir pagarbinimais. Tačiau 
Gruzijos pirmasis komunistų partijos sek
retorius Ševardnadze, kaip rašo „Die 
Welt“ (gegužės 13 d.), kalbėdamas parti
jos plenumo posėdyje nuo šios temos nu
krypo. Baigdamas savo kalbą, jis panau
dojo šį rašytojo ir kovotojo su priespauda 
L. Tolstojaus pasakymą: „Jei gerieji žmo
nės būtų tokie vieningi, kokie yra blogie
ji, tai blogis jau seniai būtų buvęs sunai
kintas“.

Norėdamas paryškinti, kas yra tie ge
rieji ir blogieji, Ševardnadze pridėjo: „Mes 
privalome savo mokslininkus ir vadovau
jančius asmenis išmokyti kitų nuomones 
respektuoti, nors jos ir būtų tik mažumos 
nuomonės. Mažumas sudaro taip pat žmo
nės, sovietiniai piliečiai, todėl negalima jų 
ignoruoti ar persekioti.“

Šitoks pareiškimas primena Dubčeko ir 
anksčiau buvusio Gruzijos K. P. sekreto
riaus Mašavanadzės žodžius. Jie abu nete
ko savo postų ir nukentėjo. Ką iš tikrųjų 
Ševardnadzė turėjo galvoje, kalbėdamas 
apie „mažumos teises“, sunku pasakyti. 
Gal būt, jis negali pamiršti savo paniekin
to tautiečio Stalino, o gal jame pabudo 
tautinis gruzinų jausmas, iki šiol labai gy
vas tautoje. Gruzinai labai didžiuojasi sa
vo dviejų tūkstančių metų senumo kara
lyste. Gruzija yra žymiai senesnė už Ru
siją, kuri jai dabar bando primesti savo 
valdžią. Gal būt, tautinė mintis tebėra gy
va ne tik prie Baltijos, bet ir Kaukaze?

PREKYBOS PAVOJAI
Amerikoj vėl iškilo JAV — Sov. Sąjun

gos prekybos klausimas. Šį kartą dėl pre
kių klasifikacijos. Pvz. sovietai užsako 
elektro-optikinius instrumentus, padedan
čius ligoninėse analizuot Rentgeno nuo* 
traukas. Pasirodo, šie instrumentai yra iš 
tikrųjų pagaminti satelitų padarytoms 
priešo žemėje nuotraukoms aiškinti. Jų 
pagalba esą galima pastebėti net mažiau
sius objektus žemės paviršiuje. Tuo tarpu 
jie lengvai gali būti eksportuojami kaip 
medicinos reikmenys. Panašiai esą su mo
demiškais kompiuteriais ir kitokiais įren
gimais.

KELIAS l STALINGRADĄ
Prof. J. Erickson išleido knygos apie 

Stalino karą su Vokietija pirmąjį tomą, 
pavadintą „The Road to Stalingrad". Jis 
apima pirmuosius tris sovietams nesėk
mingus karo metus. Knygoje sakoma, kad 
Stalinas buvęs taip įtikėjęs į Hitlerį ir su 
juo padarytą paktą, kad įsakęs sušaudyti 
slapta iš Vokietijos atbėgusį komunistą su 
medžiaga, įrodančia, kad vokiečiai ruošia
si pulti Sov. Sąjungą. Ant Edeno faktais 
pagrįstų karo įspėjimų jis užrašydavęs 
„anglų provokacija“.

AMNESTIJA VENGRAMS
Vengrų laikraštis „Nepszabadasag" pra

neša, kad 30-ties metų nuo karo pabaigos 
sukakties proga, Vengrijoj skelbiama am
nestija politiniams kaliniams. Vengrai, 
kurie prieš 20 metų po nepasisekusios re
voliucijos pabėgo į Vakarus, jeigu sugrį- 
šią iki 1976 m. galo, nebūsią persekiojami. 
Tokių pabėgėlių esama apie 100.000.

Lietuvos , 
nacionalini 
M.Mažvydu 
cbibtioteką/ XXIX metai

Balsai iš anapus (1)
Du britų žurnalistai R. Stephens ir D. 

Murarka apsilankė Maskvoje pas žinomus 
Sov. Sąjungos disidentus — mokslininkus 
— A. Sacharovą ir Roy Medvedevą (Ob
server, 8. 6. 75). Šių dviejų disidentų nuo
monės ne visiškai sutampa. Sacharovas 
galvoja, kad Vakarai privalo sovietus įti
kinti ir priversti laikytis jų pačių siūlomų 
detentės sąlygų. Detentė be žmogaus tei
sių apsaugojimo esanti tik tušti žodžiai. 
Medvedevas yra linkęs be jokių sąlygų 
pritarti sovietų siūlomam liberalizmui, ti
kėdamas, kad dabartinę sistemą yra įma
noma pakeisti pamažu gerinant detentės 
priemones marksizmo ribose.

Sacharovas yra drąsus kovotojas ne tik 
už žmogaus teises, bet ir už tuos, kurie 
nukentėjo tas teises begindami. Jis pripa
žįsta, kad jo kova palengvėjo, kai Vaka
rai pradėjo suprasti ir remti jo pastan
gas. Laisvės idėjos ir samizdato spauda 
Sov. Sąjungos mases gali pasiekti tik per 
Vakarus, per jų radiją.

Tačiau jis negaili Vakarams ir karčių 
žodžių, drauge dalį kaltės primesdamas ir 
patiems Sov. Sąjungos gyventojams.

„Pusę savo amžiaus pragyvenę Stalino 
eroje, mes ir dabar tebesame psichologi
nėje jos įtakoje. Bet mes vis dar negalime 
atleisti Vakarams už tai, kas tada dėjosi 
mūsų krašte. Negalime atleisti mes ir pa
tys sau už „nubuožinimus“ ir badą, kuris 
išmarino milijonus žmonių. Negalime at
leisti už darbo stovyklas, už baisius 1937 
m. įvykius, priverstinį mažumų — totorių, 
vokiečių ir kitų tautų perkėlimą. Mes 
esame patys kalti, bet kalti ir Vakarai, 
kad užmerkė savo akis prieš tuos žiaurius 
įvykius. Užtat mes labai džiaugiamės, kad 
Vakarai pagaliau praregėjo.“

Iš kitos pusės Sacharovas įspėjo, kad 
vien tik triukšmas ir šaukimas kalinių ne
išvaduos ir stovyklų neuždarys. Pirmiau
sia — ne visada didieji vadai išgirsta va
kariečių šauksmą — jis dingsta mažųjų 
biurokratų stalčiuose. Panovai ir kiti emi
grantai gavo leidimus išvykti tik tada, kai 
Sacharovo bado streikas sukrėtė pasaulį 
ir kai jis kreipėsi į Vakarų politikos va
dus Nixoną. Wilsoną, Fordą, Trudeau. Jo 
nuomone, išsivadavimo reikalui abi prie-1 
monės — viešoji nuomonė ir politinių va

Seįitiįnios DIENOS:
— Darbo partijos (kairiojo sparno) at

stovas D. Hoyle pasiūlė parlamente panai
kinti Ascot arklių lenktynes, į kurias tur
tingieji susirenku palėbauti ir savo pa
puošalų pademonstruoti.

— Atsakydama į L. Brežnevo notą, bri
tų užs. reikalų ministerija sutiko su jo pa
siūlymu baigti Europos saugumo konfe
renciją liepos gale Helsinkyje.

— Vokietijos kovai su britais paminėti 
gen. Amin nutarė Ugandoje pastatyti Hit
leriui paminklą.

— Vienas olimpinių žaidimų 1980 m. 
Maskvoj vadovaujančių organizatorių yra 
1971 m. iš Anglijos už šnipinėjimą ištrem
tas A. Gresko. Manoma, kad dėl to gali 
kilti diplomatinių nesklandumų.

— Žymi anglų spaudos dalis pritaria 
Europos Futbolo Asociacijos nutarimui už
drausti Leeds komandai, dėl jos rėmėjų 
blogo elgesio, 4 metus dalyvauti Europos 
futbolo žaidynėse.

— Rumunija ir Portugalija pasirašė „is
torinės reikšmės“ bendradarbiavimo su
tartį.

— Anatolijus Marčenko, nubaustas 4 
metams darbo stovyklos už nesiregistravi- 
mą policijoje, atgabentas į Čuną, Irkuts
ke. Vakaruose organizuojamos peticijos, 
kad leistų jam ir šeimai emigruoti. Tuo 
tarpu esą pasiūlyta jam tiktai Izraelis, 
nors Marčenko yra tikras rusas.

— Regionaliniuose rinkimuose Italijos 
komunistai laimėjo trečdalį visų balsų.

— Fabriko darbininkas A. Z. Viktorovas 
(57 m.) paskirtas vietoje Šelepino Sov. Są
jungos profsąjungų vadu.

— Prieš išsikraustydama iš Saigono 
(Pietų Vietname), JAV ambasada sudegi
no 5 mil. popierinių dolerių.

— 1975 m. sausio 1 d. Latvijoje buvo 
2.478.000 gyventojų. Iš jų latviai sudarė 
55.2%.

— „Gimtasis Kraštas“ praneša, kad 
Suomijos sostinėje Helsinkyje jau pilnai 
pasiruošta priimti 35 šalių delegacijas, ku
rios atvyks Europos Saugumo Konferenci
jos baigiamojo akto pasirašyti.

— Graikijos vyriausybė padavė oficialų 
pareiškimą įstoti į Europos Bendruomenę.

— Dėl sunkių Sovietų S-gos sąlygų ja
ponai atsisakė nuo pasiūlymo pasinaudoti 
Sibiro nafta.

— švedai numato uždrausti tabako skel
bimus kinuose ir kitose viešose vietose. 
Skelbimų dydis spaudoj bus apribotas, 
taip pat bus draudžiama iliustruoti su rū
kymu nieko bendra neturinčiais vaizdais. 

dų įtaka — turi būti išnaudotos. Tik tų 
priemonių suderinta veikla gali turėti įta
kos i Sov. Sąjungos vadus.

Labai įdomus Sacharovo samprotavimas 
dėl sovietų skelbiamos, bet aiškiai neapi
brėžtos ir Vakarų vieningai neremiamos 
detentės.

„Labai svarbu, kad Vakarai turėtų vie
ningą, rimtai paruoštą ilgo laiko detentės 
planą su Sov. Sąjunga. Pvz. joks kraštas 
pats vienas neturėtų daryti prekybos 
lengvatų ar nuolaidų, kol žmogaus teisių 
įsipareigojimai nevykdomi. Priešingu at
veju liberalizacija pasinaudotų tik sovie
tai Jų pareigūnai turėtų daugiau progos 
lankyti Vakarus, prisipirkti sau ir namiš
kiams prabanginių prekių, o aukštosios 
viršūnės, gal būt, pradėtų važiuoti atosto
gų prie Viduržemio jūros ar i Afriką. Tuo 
tarpu atvykę užsieniečiai, rastų jiems pa
ruoštus turistų autobusus, kurių vadovai 
parodytų iš anksto numatytas vietas, ne
leisdami net susitikti su vietos gyvento
jais.“

-Baigdamas A. Sacharovas užakcentavo, 
kad vykdant detentę, neturėtų būti pa
mirštas atominės energijos klausimas. 
Prekyba, pramonė ir kujtūrfnis bendra
darbiavimas šiandien vienokiu ar kitokiu 
būdu siejasi su atominiais reikalais.

„Atominis nusiginklavimas neįmano- 
mas be sovietinės sistemos pasikeitimo. 
Abu pasauliai turi skirtingas politines ir 
socialines sistemas. Tų sistemų nesuarti
nus, antagonizmas nebus pašalintas."

O mažas neapsižiūrėjimas ar klaida ato
minės energijos pasitarimuose galįs turė
ti tragiškų pasekmių.

(Kitą savaitę apie R. Medvedevą)

ARMĖNIJOS KATALIKAI
Londone lankėsi Armėnijos katalikų pa

triarchas. Ta proga jis pareiškė, kad baž
nyčios lankymas Armėnijoje smarkiai di
dėja. Nuo 1955 m. kūdikių krikštijimas 
padidėjęs keturis kartus. Apie 70 visų 
naujagimių esą krikštijami. Bažnyčias 
lanko daugiau kaip pusė visų gyventojų. 
Katalikų mokyklos esančios uždraustos, 
bet veikianti kunigų seminarija ir spaus
dinami religinės instrukcijos lapeliai. Apie 
6% gyventojų priklauso komunistams.

— D. Birtanijos muzulmonai reikalauja
mergaitėms atskirų mokyklų. Iš viso čia 
esama apie 200.000 muzulmonų mokykli
nio amžiaus vaikų. »

— Savo priešrinkiminėje kalboje L. 
Brežnevas pasiūlė tarptautinę sutartį 
prieš uždraudimą naujų ginklų, kurie ga
li būti baisesni už atomines bombas.

— Egipto vyriausybė užpirko D. Brita
nijoj ginklų už 450 mil. svarų. Ateity nu
matoma dar parduoti Egiptui ginklų už 
1.000 mil. svarų. Sov. Sąjunga ir Izraelis 
dėl to nepatenkinti.

— Anglijoje ką tik perspausdinta Jan 
Kozako, buv. Prahos komunistų partijos 
sekretoriaus, knyga „Without a shot being 
fired", kurioje aprašomi metodai, kaip 
perimti demokratinę valdžią.

— Prancūzijos prezidentas Giscard d* 
Estaing keturias dienas lankėsi Varšuvo
je.

— Italijos komunistams laimėjus regio
naliniuose rinkimuose, Europos parlamen
te dabar bus vietoje 15-kos 18-ka komu
nistų atstovų.

— Versalio rūmų atnaujinimui išleista 
11 mil. svarų. Daugeliui kambarių, įskai
tant Marie-Antoinette's miegamąjį, pavy
ko sugrąžinti prieš revoliuciją buvusius 
baldus.

— Populiarus britų savaitraštis „Obser
ver“, kuris turi apie milijoną skaitytojų, 
dėl nuolatinių nuostolių gali užsidaryti.
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Romanas, vertas premijos
Žinomas publicistas ir knygų autorius 

Bronys Raila „Draugo" kultūriniame prie
de (gegužės 3 d.) labai plačiai ir išsamiai 
apibūdina prancūzų kalba pasirodžiusių 
rašytojo Georges Matorė knygų, kurios 
pagrindinis vardas yra La muslliėre („Ak- 
lalangis“). Toji knyga esanti romanu pa
versta autoriaus biografija, kurioje jis 
vaizduoja tragiškiausių Lietuvos gyveni
mo laikotarpi — bolševikų okupaciją. 
Sunku Br. Railos puošniais sakiniais iš
skleistas mintis žodžiais atpasakoti. Tad 
leiskime jam pačaim prabilti nors viena 
kita to straipsnio ištrauka.

„Georges Matorė yra vienas iš tų labai 
nedaugelio prancūzų, kurie jau nuo prieš
karinių laikų turėjo progos ir noro arčiau 
pažinti Lietuvą ir lietuvių tautą, pusėtinai 
gerai išmoko lietuviškai, buvo vedęs Vil
niaus lietuvaitę ir po to, grįžęs į Paryžių, 
per tris dešimtmečius, ligi dabar, nepa
miršo nei Lietuvos, nei jos reikalų ir prob
lemų, nei savo senųjų draugų. Jis ir ligi 
šiandien visuomet padeda nebegausiai 
Prancūzijoje gyvenančių lietuvių ben
druomenei paminėti tautines šventes, kel
ti pavergtų tautų išlaisvinimo problemas, 
ypač Lietuvos laisvės bylą, prancūzų inte
lektualiniuose sluoksniuose — ir kai kada 
net nesipriešindavo būti išrenkamas i Lie
tuvių Bendruomenės organus, maždaug 
kaip „tikras lietuvis", kaip „mūsiškis".

Romano turinys maždaug yra toks:
„Jaunas prancūzas architektas Marche- 

rat, atvykęs reikalais Lietuvon, iš karto 
pamėgęs kraštą ir jo žmones, net susira
dęs sužadėtinę, vardu Aldona , netikėtai 
užklumpamas 1940 metų vasaros sovieti
nės okupacijos, uždelsia išvykti atgal 
Prancūzjion. Jis bematant Šiauliuos su
imamas jau sovietinio „saugumo", netru
kus perkeliamas į Kauną, pradžioj į Sau
gumo departamento rūsius, vėliau j kalė
jimą Mickevičiaus gatvėje — ir, kaip sa
vaime aišku, apkaltinamas Prancūzijos 
imperialistų kariniu šnipu.

Visos jo kalinimo, tardymų sąlygos ir 
aplinkybės tokios pat, kaip ir kitų tūks
tančių naujai suimtųjų, su kuriais jis su
sipažįsta, susidraugauja, dalijasi bendrom 
baimėm, iliuzijom, badu, blakėm ir utė
lėm, viltim ir iliuzijom. Ir čia per bendras 
kameras praeina ištisos serijos įvairiau
sių kalinių: lietuvių, lenkų, rusų, žydų, 
net prancūzų belaisvių bėglių iš Vokieti
jos, net lietuvių ir rusų komunistų, kurių 
vienas buvo jau atlikęs stažą Vorkutos 
konclageryje... įvairios jų istorijos su
plaukia i romano protagonisto stebėjimo 
ir klausymo fokusą. Jų pasakojimai vaiz
džiai ir tiksliai atskleidžia Lietuvos gyve
nimo tikrovę po sovietinės okupacijos le
tena, o jų tardymai (aišku, ir paties Mar- 
cherat tardymų seansai) nunuogina ko
munistinės sistemos ir su ja atėjusios 
siaubingos dehumanizacijos prigimtį.

Laimei, netrukus sprogsta sovietų-vo- 
kiečių karas. Dalis Kauno kalėjimo kali
nių išlaisvinta, o su jais ir mūsų prancū
zas Marcherat (kaip lygiai ir anuomet 
pats dar neparašyto veikalo autorius Ma
torė). Vėliau jis išvyksta j Vilnių, susi
randa savo Aldoną, ją veda ir turi progos 
pergyventi dar netrumpą nacių okupaci
jos metą, stebėti žydų žudynes, padėti ge
to bėgliams parūpinti netikrus dokumen
tus, kol pats patenka į Gestapo pinkles.“ 

S. Miglinas 

Kelionė aplink^^ 
U^^^Lietuvą

1938

AUKŠTADVARIS

Aukštadvaris, netoli administracinės sienos, 
yra graži Dzūkijos iškarpa. Apsuptas aukštumų, ku
rių kloniuose telkšo mėlyni ežerai, ir miškai. Pats 
miestelis pergyvenęs visą eilę mūsų žemėje vykusių 
praeities karų. Už miško netoli Aukštadvario yra 
kalnelis, vietos žmonių vadinamas kryžių kalnu. Sa
ko, kad senais laikais ant to kalnelio buvęs tiesiog 
kryžių miškas. Tačiau metai po metų sviro žemėn 
kryžius po kryžiaus ir šiandien tebėra likęs tik vie
no kryžiaus pasviręs liemuo, čia, žmonių tvirtini
mu, po kažkurio karo buvę daug palaidota žuvusių 
kareivių. Ir kitose Aukštadvario apylinkėse daug 
kur aptinkama žmonų graučių.

Prie pat miestelio yra sukilimo metą menąs 
aukštokas kalnelis. Sakoma, kad sukilimo metais 
šio kalno viršūnėje buvo įrengtos kartuvės sukilė
liams karti. Jose buvęs pakartas vienas domininko
nas ir keletas ktų sukilėlių, kurie čia pat esą užkas
ti. Nuo kartuvių kalno atsiveria turiningi Aukšta
dvario vaizdai. Po kojomis sutvaska miestelį supą 
šeši ežerai ir gojais apaugusios atkalnės. Atrodo, 
kad visa apylinkė yra savotiška medžiuose skęstanti 
sala/išraižyta ežerų.

Įdomios Aukštadvario senosios mišrios kapi
nės. Jose buvo laidojami ir katalikai, ir provosla- 
vai. Šias kapines buvo įkūrę vietos domininkonai, 
kurie čia turėjo vienuolyną ir dar Zigmanto Augus

, Br. Raila, papasakojęs daug romane 
vaizduojamų lietuviškų smulkmenų, yra 
įsitikinęs, kad knyga turėtų būti išversta 
į lietuvių kalbą (į anglų kalbą jau verčia
ma). Tačiau sunkiausias dalykas esąs su
rasti tinkamą vertėją. Pats recenzentas, 
gal iš kuklumo, o gal ir dėl kitų priežas
čių sakosi nesąs pakankamai pajėgus šio 
darbo atlikti.

Baigiant norisi pacituoti dar vieną Br. 
Railos sakinį, kuriame jis, nors ir neno
rėdamas vertinti meninio kūrinio ,.supo- 
litintoje plotmėje“, pareiškia tokią mintį:
„-----------žymus prancūzų kalbotyros ir

literatūros mokslininkas virsta beletristu 
ir parašo romaną apie savo pergyvenimus 
Lietuvoje 1939-43 metais. Tai veikalas, gal 
labiausiai nusipelnęs premijos, kurią 
anksčiau yra numatęs skirti Anglijos lie
tuvis P. Varkala svetima kalba parašytai 
knygai lietuviškomis (ir, žinoma, must) 
bylai palankiomis) problemomis."

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„LIETUVIŲ DIENOS“, mėnesinis kul

tūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Iliustruotas.

1975 m. kovo mėn. Nr. 3. Redaguoja Red. 
kolegija, leidžia A. Skirtus. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Pre
numerata metams $10; atskiras Nr. $1.

Šis žurnalo numeris yra skirtas vyskupo 
Valančiaus paminėjimui jo 100 metų nuo 
mirties sukakties proga. Viršelį puošia di
delė vyskupo Valančiaus foto nuotrauka; 
tekste randame dr. G. Valančiaus ištraukų 
iš jo rašomos knygos apie Valančių, vardu 
„Žemaičių Didysis“. Įžanginiame rašiny
je dr. Valančius komentuoja ir papildo dr. 
J. Ereto straipsni apie „povalančines“ ge
neracijas. Papildant Valančiaus medžiagą, 
spausdinama Vaižganto beletristinis atsi
minimų gabalas, kaip jis, dar vaikas, va
žiavo į Kauną pas vysk. Valančių. Toliau 
dedamas visas puslapis Kazio Inčiūros. ne
seniai mirusio Lietuvoje, poezijos ir nek
rologinis rašinys. Gausiai iliustruoti meno 
ir lietuvių kronikos puslapiai. Dar atsigrę
žiama į sukaktuvininkę solistę Vincę Jo- 
nuškaitę ir aptariama jos visuomeninė 
veikla po II pas. karo Moterų Federacijo
je.

Anglų kalbos dalyje rašoma apie State 
Departamentą ir Lietuvos nepripažinimą 
Okupantams, apie Vasario 16-tos minėji
mą, apie lietuvius emigrantus, pasižymė
jusius lietuvius ir kt.
JAUNIMUI

JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ KONKURSAS
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro 

Valdyba skelbia 1975 metų jaunųjų žur
nalistų konkursą. Bus skiriamos Daužvar- 
džio Fondo permijos. Šiais metais kandi
datams nereikės pristatyti savo darbų. Jie 
bus atrenkami specialios komisijos, kuri 
seks išeivijos spaudą. Numatoma kreiptis 
į lietuvių radijo programų vedėjus su pra
šymu suteikti duomenų apie jaunųjų ra
dijo talkininkų įnašą. Premijas gali lai
mėti jaunimas iki 30 metų amžiaus. Kon
kursas apims spaudos darbus (įskaitant 
ir fotografijas) ir talką radijo programų 
paruošime nuo 1975 m. balandžio mėn. 1 
d. iki gruodžio mėn. 31 d. Laimėtojų pa
vardės bus paskelbtos spaudoje 1976 me
tų sausio mėn.

to laikais buvo įkūrę lenkišką mokyklą. Vienam ki
tam domininkonui įsimaišius į sukilimą, vienuoly
nas buvo uždarytas. Jo vietoje — tuose pačiuose rū
muose — buvo įkurtos kareivinės. Aukštadvario 
įgulos mirusieji kariai buvo ladojami tose pačiose 
kapinėse ir nuo to meto jos gavo mišrių kapinių 
vardą. Paskutiniais metais mišriosos kapinės buvo 
gerokai apleistos. Mirusieji buvo laidojami naujo
siose kapinėse.

— Į mišriąsias tik retkarčiais įkišdavo kokį ne
tikrą kataliką, — pasakoja aukštadvariškiai.

Prieš metus mišriosios kapinės jau aptvarky
tos, aptvertos nauja tvora. Dabar jose jau daugiau 
laidojama aukštadvariškių. Daug kas nori būti miš
riosiose kapinėse palaidotas dėl to, kad jose jo gi
minės buvo laidojamos kartų kartos.

Tauriųjų žuvų ūkis

Aukštadvaryje yra gražiai įrengtas dr. VI. 
Mongirdo upėtakių ūkis, kuris veikia nuo 1908 me
tų. Toje vietoje, kur šiandien auginami Kalifornijos 
vaivorykštiniai upėtakiai, anksčiau buvo neišbren
dami liūnai, čia iš kalnelių srovena visa eilė šalti
nių, kurie savo nuolatinėmis versmėmis įkalnę pa
versdavo didele klampyne.

— Karvės, patekusios į tas vietas, nepajėgdavo 
išeiti, — pasakoja dr. Mongirdas.

Vėliau tie kalnų šaltiniai, trejus metus intensy
viai pasidarbavus, buvo sutvarkyti. Buvusioje klam
pynėje atsirado penkiolika tvenkinių ir juose paleis
tos tauriosios žuvys — Kalifornijos vaivorykštiniai 
upėtakiai. Upėtakiams gėlasis Aukštadvario šalti
nių vanduo patiko ir čia jie pradėjo gerai augti. 
Greit Aukštadvario vardas buvo dažnai minimas 
prie Rusijos caro stalo, kuris, sako, buvęs didelis 
šios žuvies mėgėjas.

Anksčiau visoje Rusijoje nebuvo padoraus 
upėtakių ūkio. Tad jų iš Aukštadvario buvo didelis 
pareikalavimas. Tais laikais dr. Mongirdo tvenki
niuose augo iki 200.000 upėtakių. Kas meta buvo 
parduodama iki 3.000 kilogramų. Iš Aukštadvario

Anabergo pilyje
JAUNIMO IR MENO MĖGĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS VYSK. M. VALANČIUI 
IR M. K. ČIURLIONIUI PAGERBTI

Jau eilė metų, kai Anabergo pilyje prie 
Bonos gegužės mėnesio pradžioje įvyksta 
lietuvių jaunimo suvažiavimai. Nuo per
nai pradėta kviesti ir meno mėgėjus, at
seit, žmones, kurių širdys dar jaunos išli
ko, nors jie jau ir spėjo pakankamai su
bręsti. Būtų tiesiog sunku pasakyti, katra 
grupė šiemet buvo skaitlingesnė, nes daug 
suvažiavimo dalyvių nuo gegužės 1 iki 4 
negalėjo visą laiką išbūti.

Jau gegužės 1 d. prieš pietus, tik suva
žiavimą atidarius, vyko gyvos diskusijos 
dėl meno mėgėjų bei darbuotojų bendra
darbiavimo. Pozityviai pasisakė dr. Bylai- 
tis, pažadėdamas pats ir ragindamas kitus 
meno puoselėtojų pastangas paremti.

Pirmu iškiliu šventės momentu popiečio 
valandas Anabergo pilies salėje pavertė 
pastorius A. Franzkeit savo paskaita apie 
lietuviškos poezijos vertimus į vokiečių 
kalbą. Įžangoje paskaitininkas pasisakė 
esąs gimęs Vokietijoj, bet užaugęs ir gim
naziją baigęs nepriklausomoje Lietuvoje. 
Dar būdamas gimnazistu, pradėjęs versti 
Baranausko „Anykščių šilelį“, o vertimą 
baigęs tik persikėlęs į Vokietiją ir jį pa
skelbęs Lietuvos vokiečių laikraštyje 
„Heimatstimme" (Gimtinės balsas).

Pagrindinę savo tezę, kad viena kalba 
esanti neišverčiama į kitą, paskaitininkas, 
berods, jau yra dėstęs 1974 m. studijų sa
vaitėje, Šveicarijoje. Tačiau lietuviškos 
poezijos vertimų į vokiečių kalbą pavyz
džiai dabar buvo visi nauji, kaip karoliai 
suverti ant vienos minties siūlo: lietuvių 
poetų pačių savęs išsakymų pavyzdžiai.

Straipsnio rėmuose neįmanoma paken
čiamai atpasakoti paskaitos mintis, juo la
biau, kad abi paskaitos su pavyzdžiais 
prašyte prašosi sudedamos į vieną studi
ją, vertą „Aidų“ ar LKMA Metraščio pus
lapių. Bene ryškiausias temai nušviesti 
parinktų pavyzdžių buvo Dionizo Poškos 
„Tepliotojas“. Ne visi skaitytojai turi po 
ranka J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio sudary
tą „Lietuvių poezijos antologiją“, tad nors 
šitą pavyzdį pacituosime:
Viens tepliotojas, ir didžiai mokytas, 
Taipo tepleno visų dievų Dievą: 
Rankose perkūns ugnings padarytas, 
Veidas, akys smarkios, ne tokios, kaip 

tėvo.
— Ar Dievas toksai smarkininks, — klausė 

mužikėlis, — 
Jog ant jo veido smarkumas didelis? 
Abidvi rankos perkūnus užlaiko, 
Kuomi gi glostys mane, savo vaiką?

Kiti paskaitos pavyzdžiai: Butkų Juzės 
„Esu pavargęs“, A. Vienažindžio „Dainos 
mano“ ir „Oi dainos, dainelės“, J. Baltru
šaičio „Smilgų šlamesys“, A. Baranausko 
„Neramumas", J. Kėkšto „Ramybė man“. 
Kl. Jurgelionio „Abejonės“ ir V. Mačernio 
„Pantera“. Ne vieną eilutę paskaitininkas 
sakėsi vertęs kelis iki keliolikos kartų, ir 
vis tiek dar ne viskas pilnai pasisekę. 
Karšti plojimai paskaitininkui parodė, kad 
klausytojai jo darbo vaisius įvertina kaip 
gražų lietuvių ir vokiečių tautų bendra
darbiavimą žodžio meno srityje.

Vakare susirinkusius prie ugniakuro 

maloniai nustebino Veigel — Plechavičiū
tė, ex promptu padeklamuodama B. Braz
džionio eilėraštį apie gimtosios žemės il
gesį. „Šiaurės pašvaistė“. Daugiau dekla
matorių ar dainininkų neatsiradus, pasto
rius A. Franzkeit sutiko patiekti dar kelis 
lietuviškos poezijos vertimus į vokiečių 
kalbą: J. Mikuckio „Sėdžiu pas krosnį 
pats vienas“, liaudies dainą „Vai pūtė, pū
tė“, Butkų Juzės „Piovėjo dainą“, J. Bal
trušaičio „Klajoklio stygos“, ir liaudies 
dainą „Augo girioj ąžuolėlis". Verta pami
nėti, kad A. Franzkeit yra išvertęs į vo
kiečių kalbą ir paskelbęs Lietuvos vokie
čių metraštyje „Heimatgruss“ (Sveikini
mas iš gimtinės) V. Krėvės „Silkes“, Šat
rijos Raganos - M. Pečkauskaitės „Irkos 
tragediją“, P. Jurkaus „Atsklęstos durys“ 
ir kt. Sudėjus visus jo vertimus į vieną 
leidinį, susidarytų tikra lietuvių literatū
ros antologija.

Penktadieni didoka grupė iš Anabergo 
nuvyko prie Reino ir plaukė laivu iki Lin- 
zo, ligi šios dienos išlaikiusį daug senų 
gražių pastatų ir siaurų viduramžiškų 
gatvelių. Vakare Anabergo pilies salėj pa
skaitą apie M. K. Čiurlionį — tapytoją 
įdomiai skaitė Vasario 16 gimnazijos mok. 
A. Krivickas. Reikia manyti, kad ir šita 
paskaita pasirodys kokiame lietuviškame 
laikraštyje ar žurnale ištisai. Salę puošė 
M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos, 
parinktos ir išdėstytos paties paskaitinin
ko.

Visas šeštadienis buvo užpildytas pa
skaitomis ir referatais. Neatvykus kun. B. 
Liubniui, centrinę suvažiavimo temą iš
vystyti ėmėsi kun. K. Senkus, kalbėdamas 
apie meną Biblijos šviesoje. Veltui Bibli
joje ieškotume meno traktatų ar kokių tai
syklių, tačiau tikras menininkas, norintis 
savo kūriniais atskleisti ir išryškinti gėrį 
ir grožį, neužmirš tų vertybių ryšio su tie
sa ir atras įkvėpimo Dievo žodyje. Tuojau 
pat sekė Vokietijos liet. ev. - liuteronų vi- 
cesenjoro, pastoriaus J. Urdzės mąstymas 
apie laiško Romėnams 8, 9-23. Tai buvo 
lyg ir konkreti girdėtos paskaitos iliusra- 
cija, primenanti, kad kiekvienas krikščio
nis turėtų pasidaryti savo paties gyveni
mo menininku.

Po pietų buvęs Vasario 16 gimnazijos 
absolventas, dabar diplomuotas bibliote
kininkas, A. Hermanas kalbėjo apie Že
maičių vyskupą Motiejų Valančių, kaipo 
lietuvių kultūros žadintoją. Paskaitinin
kas tarp kitko išryškino įdomią mintį, kad 
M. Valančius pasidaręs rašytoju ne tiek 
dėl prigimto rašytojo talento, kiek būda
mas pareigingai nuoseklus lietuviškos 
liaudies švietimo darbe. Vyskupas gi pats 
buvo išmokęs žmones skaityti, tai dabar 
jautė būtinybę jiems duoti ką skaityti. 
Anot paskaitininko, Valančius turėjęs tiek 
daug kitokių darbų, kad vaikams ar suau
gusiems knygelių rašymą mielai būtų už
leidęs kitiems, jeigu tik tokių būtų buvę. 
Neatsiradus kam, Valančius į sunkią savo 
darbų naštą pajėgė įplanuoti dar ir liau
džiai tinkamų knygelių rašymą. Reikalau
damas darbštumo iš kitų, ypatingai iš sa
vo vyskupijos kunigų, vyskupas tapo var
giai pasiekiamu pareigingumo pavyzdžiu. 
Diskusijose Vakarų Europos lietuvių vys
kupas dr. Antanas Deksnys iškėlė mažai 

upėtakiai buvo siunčiami ne tik į Petrapilį caro sta
lui, bet nemaža jų pareikalaudavo Kijevas. Varšu
va, iš kurios mūši} gėluose vandenyse užaugintos 
žuvys patekdavo ir į Berlyną.

DUSIOS EŽERAS

Vykdamas iš Seirijų į Simną, pasieki didžiųjų 
Dzūkijos ežerų grupę. Netoli vienas kito smėlėtose 
žemėse rikiuojasi Dusios, Metelio ir Obelijo ežerai. 
Dusios ežeras yra pats didžiausias nepriklausomoje 
Lietuvoje. Dusios vardą šiam didžiuliam vandens 
plotui vietos gyventojai dėl to suteikę, kad jis į me
tus bent vieną kartą atsidūstąs ir tuo savo atodūsiu 
pareikalaująs aukos, šiame ežere, žmonės pasako
ja, buvę visa eilė nuostabių prigėrimų. Žiūrėk, kar
tą žmogus į patį ežero pakraštį įvažiavo arklį pasi
girdyti. Tuo metu ežeras atsiduso į krantus išlieda
mas dideles bangas ir jos nunešusios arklių girdyto- 
ją su visu vežimu. Kitą kartą viena moteris Dusios 
ežero pakraštyje velėjusi baltinius ir taip pat, jam 
atsidusus, buvo bangų paglemžta.

Dusia teikia ne bet kokio ežeriūkščio, per kurį 
galima akmuo permesti, vaizdą, o daro ramios jū
ros įspūdį, šniokšdamos bangos be paliovos viena 
per kitą ritasi į krantus ir atrodo, kad jos nori už
valdyti dar didesnius žemės plotus.

Dusios bangos vakarop tamsėja, kol tampa vi
sai juodomis. Jos naktį dar didesne jėga blaškosi į 
krantus, lyg tikėdamosios rasotoje žemėje išsilieju
sios rasti poilsį. Tik kai pakyla mėnulis— ežeras at
rodo ramesnis. Jo bangos sutvaska vaiskiu sidabru. 
Iš tolių atšuoliuojąs lengvas vėjūkštis su alyvų ir 
ievų kvapu įspėja, kad netoliese rymo dzūko sody
ba, apsupta gražaus sodelio, kuriame skambių var
peliu aidi lakštingalos balsas.

Po triukšmingos dienos vėsią naktį prie Dusios 
ežero pajunti kaimo idilijos visą pilnumą. Išvaka
rėse nuaidėjusi daina pasako, kurioje sodyboje jau
nimas susirinkęs vakaruškų. Paskiau ir ji nurimsta, 
lyg nedrįsdama trukdyti žemę supančios rimties.

(bus daugiau)

žinomą faktą, kad savo laiku buvę lietu
vių, kurie M. Valančių laikę rusų caro 
valdžios pataikūnu: Vilniaus vyskupai 
tremtyje mirę, o Valančius 25 metus išsė
dėjęs soste. Ganytojas nurodė, kad Vati
kano archyvuose rasti dokumentai ryškiai 
parodo, kaip Valančius sugebėjo apeiti ca
ro valdžią ir duoti tikslias informacijas 
Apaštalų sostui. Mok. A. Krivickas primi
nė, kad Valančius esąs gavęs anoniminių 
laiškų iš daugelio sukilėlių, grasinusių nu
žudyti. jeigu jis viešai nestosiąs į sukilėlių 
pusę.

Savo referatą apie M. K. Čiurlionį kaip 
muziką' Vilija Odinienė paįvairino 'kūrinių 
pavyzdžiais. Kad lietuvių tarpe ir šian
dien yra jaunų muzikos talentų, įrodė gal 
tik dešimto pavasario sulaukusi Jannette 
Domres (Dumbrytė) iš Ruesselsheimo, pa
skambindama pianinu visą eilę dalykėlių 
ir susilaukdama šiltų katučių.

Koncerte po vakarienės pasirodė B. G. 
Spies, R. Lampsatytė, P. Odinis ir K. Sen
kus. Nesant pačiam muziku, sunku kon
certą nors keliais sakiniais apibūdinti. Bet 
jis buvo įdomus jau vien tuo, kad net ke
lis kūrinius atliekant, dalyvavo dr pats 
kompozitorius K. Senkus.

Vakarą paskui dar gerokai prailgino šo
kiai, kurių metu pasireiškė ir jaunimas.

Sekmadienio rytą rūmų koplyčioje šv. 
Mišias atlaikė J. E. vysk. A. Deksnys, 
asistuojamas prel. dr. P. Celiešiaus.

Sekmadienio popietėje suvažiavimo da
lyviai sulaukė tikros staigmenos: pajėgios 
estradinio žanro atstovės V. Olchan-Vait- 
kutės koncerto, kuriame dalyvavo ir flei- 
tistas P. Odinis. Gaila, kad nebuvo nei lie
tuvio, nei kokio vietinio muzikos kritiko, 
kuris būtų sugebėjęs klausytojus sužavė
jusi koncertą mokamai įvertinti.

Šalia paskaitų, koncertų ir pobūvių, 
Friedshofo parapijos salėje P. Ivinskienė 
buvo suruošus! didoką ir įvairią lietuviš
ką parodą, kuriai talkino A. Krivickas, E. 
Friedrich ir daug kitų. Neseniai iš Lietu
vos atvykę lankytojai stebėjosi, pamatę 
daugelį dalykų, apie kuriuos buvo tik ne
aiškiai girdėję, bet tiksliai nežinoję, kad 
tokių žemėlapių ir knygų iš viso esama. 
Per visas tas dienas parodos lankytojus 
priiminėjo Lukošaitienė ir M. Strumyla su 
žmona.

Suvažiavimo dalyviai parodą bene visi 
aplankė, bet vietinių lankytojų, vokiečių, 
kuriems ji pirmoje vietoje buvo suorgani
zuota, galėjo būti žymiai daugiau. Tačiau 
organizatorių ir rėmėjų pastangos vaisių 
atnešė: atsilankę spaudos atstovai įdėjo į 
laikraščius parodos fotografijų ir parašė 
straipsnių.

Didelė pagarba ir padėka priklauso vi
siems bendradarbiams, o ypač kun. K. 
Senkui, kuriam ir šiemet teko bene di
džiausia suvažiavimo organizavimo ir pra- 
vedimo našta.

Dalyvis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KONCERTAS MIESTO ŠIMTMEČIUI 

PAMINĖTI

Kanados Kalgario miesto šimtmečiui 
skirtą koncertą surengė vietinė KLB apy
linkė, vadovaujama pirm. A. Nevados. 
Programą atliko prof. K. Lederio iš Los 
Angeles pakviesti menininkai — tenoras 
Antanas Pavasaris, lyrinis sopranas Biru
tė Dapšienė ir pianistė Raimonda Apeiky- 
tė. Svečiams pasikviesti buvo gauta finan
sinė parama iš Albertos provincijos ir 
„Carling Community Arts Foundation" 
fondo, remiančio etninių grupių kultūrinę 
veiklą. Koncerte jie padainavo lietuvių 
kompozitorių dainų ir operų arijų. Daly
vių eilėse buvo ir Kalgario burmistras R 
Sykes, solistus A. Pavasarį, B. Dabšienę ir 
pianistę R. Apeikytę miesto rotušėje apdo
vanojęs Kalgario šimtmečio suvenyrais.

M. JURGUTIENEI NELEIDŽIA IŠVYKTI

Buvo dedama vilčių, kad JAV atsiradu
sio muziko Jurgučio žmonai taip pat bus 
leista išvykti.

JAV valdžios paveikti, 1974 m. gruodžio 
mėn. rusai leido M. Jurgutienei užpildyti 
visus reikiamus dokumentus. Tai teikė 
vilčių, kad ji ir jos dukra galės išvykti i 
laisvąjį pasaulį.

1975 m. balandžio 7 d. ji padavė antrąjį 
pareiškimą rusų prezidentui Podgomui, 
kuriame nurodė, kad gyvenimas okupuo
toje Lietuvoje jai pasidarė kančia ir pra
šė leisti jai išvykti. Iš sovietinio saugumo 
ji gavo konkretų atsakymą, kad išvykti 
jai niekada nebus leista.

PAMINĖJO A. A. P. BULAITI
Londono priemiesčio laikraštis ,,Hack

ney Gazette“ (birželio 10 d.) įsidėjo platų 
a. a. Petro Bulaičio gyvenimo aprašymą Ir 
nuotrauką. Laikraštis pažymi, kad, įver
tindamas P. Bulaičio nuopelnus dirbant su 
savo tautiečiais, popiežius jį buvo apdova
nojęs vienu iš aukščiausių Šv. Silvestro 
Riterio ordinu.

Norėdamas pabrėžti a. a. P. Bulaičio 
darbštumą, o gal labiau sudominti skaity
tojus, korespondentas rašo, kad a. a. P. 
Bulaitis krito nuo širdies atakas savo 
dirbtuvėje, primatuodamas klientui siu
vamą eilutę. Iš tikrųjų jis mirė ligoninė
je, į kurią buvo atgabentas pilnoje sąmo
nėje.

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS.

AR SKAITOTE NORS VIENA 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTI?
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Laiškas iš Londono
Nežinau, ar pulk. T. Vidugiris neįtrau

kė {„priešų dainų sąrašą“ mano mėgia
mos dainelės „Jaunas ir gražus Stasys“, 
kurią pradedu niūniuoti kiekvieną kartą, 
kai pamatau prie „Laiško iš Nottingham©“ 
autoriaus fotografiją. Tačiau dainelė tuoj 
nutrūksta, kai perskaitau sakinius, kur tų 
laiškų autorius bando karti šunis ant Eu
ropos socialistų kaklo už visas blogybes 
pasaulinėje politikoje. Prieš kurį laiką jis 
puolė Vokietijos socialdemokratų lyderį 
Willy Brandtą už jo „Ostpolitik", o dabar 
(„E. L.“ Nr. 24) jis sako, kad Kremliui 
talkos nepritruks iš Vak. Europos socialis
tinių vyriausybių pusės Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencijai šią 
vasarą užbaigti, čia jis paminėjo D. Brita
niją, Vak. Vokietiją ir Skandinavijos kraš
tus, kur šiuo metu darbiečiai ir socialde
mokratai yra valdžioje. Ar tai dėl anksty
vesnės polemikos šiame laikraštyje, ar dėl 
to, kad Vatikanas dar neturi socialistinės 
vyriausybės, dr. Kuzminskas tą valstybę 
pažymėjo tik didžiąja raide V.

Toliau jis sako, kad „konferencijos pra
džioje D. Britanijos konservatorių vyriau
sybės užs. reikalų ministras Home vado
vavo skaitlingai grupei tų valstybių, ku
rios reikalavo laisvo žinių ir žmonių judė
jimo tarp Rytų ir Vakarų, kaipo būtinos 
sąlygos konferencijos sėkmingumui“. Da
bar D. Britanijoje nėra konservatorių vy
riausybės, tad ta grupė netekusi vadovau
jančios įtakos.

Toks reikalo pristatymas yra visiškai 
klaidingas. Kaip matosi iš spaudos prane
šimų, valstybės, kurios šiuo metu yra dau
giausia linkusios sutikti su Kremliaus pa
geidavimais Saugumo konferencijoje, ne
turi nei vieno socialisto savo ministrų ka
binetuose: JAV ir Prancūzija. Ir atvirkš
čiai, mažiausia linkusios talkininkauti yra 
Vak. Europos socialistinės vyriausybės: V. 
Vokietija, Austrija, D. Britanija ir Švedi
ja.

Reikalavimą dėl laisvo žinių ir žmonių 
judėjimo tarp Rytų ir Vakarų iš tikrųjų 
pirmieji iškėlė ne britų konservatoriai, o 
Vak. Vokietijos socialdemokratai, kurie 
tai padarė dar prieš prasidedant pačiai 
konferencijai, t. y. lygiai prieš 3 metus. 
Tada Vak. Vokietijos socialdemokratų 
partijos lyderis ir tuometinis kancleris 
Willy Brandt Socialistų Internacionalo 
kongrese Vienoje (1972 m. birželio 26-29 
d. d.) pasiūlė, kad Vak. Europos valstybės, 
kurios dalyvaus būsimoje Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konferencijoje, 
reikalautų laisvo žmonių ir idėjų judėji
mo tarp Rytų ir Vak. Europos. Tą istorinę 
kalbą girdėjau aš pats. Kongresas tą są
lygą užfiksavo savo rezoliucijoje. Vėliau 
daugelis valstybių, įskaitant ir D. Brita
niją (su tuolaikiniu konservatorių užs. 
reik. min. Home), parėmė tą socialdemo
kratų reikalavimą pačioje Saugumo kon
ferencijoje.

Vokietijos socialdemokratai ir dabar ne-
nusileidžia šiuo klausimu ir, be to, reika
lauja, kad dabartinės Europos sienos ne
būtų pripažintos galutinomis, kaip to nori 
rusai, bet keistinomis, valstybėms taikin
gai susitarus. Kiti kraštai, kurių valdžio
je yra socialdemokratai, remia savo bro
liškos partijos reikalavimus.

Vak. Vokietijos „Ostpolitik“ niekada ne
būtų buvusi pradėta, jeigu Jungt. Ameri
kos Valstybės būtų nusistačiusios prieš to
kią politiką, ir jeigu Vašingtonui nebūtų 
buvęs naudingas atolydis (detente) santy
kiuose su Maskva. Pavojus Baltijos res
publikoms, apie kurį dabar plačiai rašo
ma mūsų spaudoje, taip pat kyla ne iš ku
rios nors socialistinės vyriausybės, bet iš 
kapitalistinės Amerikos. Reikia atsiminti, 
kad jau prieš 3 metus Amerika pripažino 
Sov. Sąjungos pokarines sienas, kai prezi
dentas Nixonas sutiko, kad „the territorial 
integrity of all states in Europe should be 
respected“ (Žiūr. oficialų komunikatą po 
Nixono vizito Maskvoje, The Times, 30. 
5. 1972). Tokios politinės linijos laikosi ir 
dabartinis JAV Valstybės Sekretorius H. 
Kisingeris, dėl kurio planų mes visi jaudi- 
namės.

Paminėdamas socialistinės Skandinavi
jos vardą, dr. S. Kuzminskas, tur būt, tu
rėjo galvoje pirmiausia Švediją, kur so
cialdemokratai be pertraukos jau 30 metų 
yra valdžioje. Karo pabaigoje, tiesa, šis 
kraštas neteisingai pasielgė su internuo
tais baltiečiais. Bet nuo to laiko tūkstan
čiai latvių bei estų ir kiek mažiau lietu
vių laimingai gyvena Švedijoje. Jų politi
nė veikla yra nevaržoma, o kai kuriais at
vejais net remiama. Švedijai būtų saugiau 
ir patogiau, jeigu rytiniame Baltijos jūros 
krante būtų trys nepriklausomos respub
likos, negu valstybė, kuri nori paversti tą 
jūrą i savo „mare nostro“. Tad Švedijos 
socialistinė valdžia, tarp kitų, remia tokią 
svarbią baltiečių organizaciją, kaip Balti
jos Institutas, kuris šiemet ruošia jau tre
čią konferenciją. Joje dalyvaus daug lie
tuvių, latvių, estų ir kitų kraštų moksli
ninkų, suvažiavusių iš viso pasaulio. Kon
ferenciją atidaryti pažadėjo pats Švedijos 
min. pirmininkas ir socialdemokratų par
tijos lyderis Olav Palme. Ar tas nereiškia, 
kad Švedijos socialdemokratai nesiruošia 
parduoti Baltijos respublikų Sov. Sąjun
gai už prekybos sutartį, kaip daro kai ku
rios nesocialistinės vyriausybės? Atvirkš
čiai, švedai daug padeda ketvirtai B'altijos 
respublikai — Suomijai, kad ši nepatektų 
i jos pietinių kaimynų padėtį.

Net ir labai nelygioje kovoje socialde
mokratai nepasiduoda komunistams. So- 

. vietų Sąjungos disidentas akad. A. Sacha-

rovas kovoja dėl demokratinio socializmo 
savo tėvynėje. Portugalijos socialistų ly
deris Mario Soares kovoja dėl spaudos 
laisvės komunistų terorizuojamoje tėvy
nėje. Jų drąsa prilygsta mūsiškio social
demokratų partijos lyderio Stepono Kai
rio, vadovavusio VLIKui nacių okupacijos 
metu, drąsai.

Taip pat ir D. Britanijos darbiečiai, 
priešingai negu tvirtina dr. Kuzminskas, 
nesiruošia talkininkauti Maskvai. Tas ma
tosi iš Foreign Office atsakymo į Baltų 
Tarybos raštą dėl Europos Saugumo ir 
Bendrdarbiavimo konferencijos. Atsaky
me buvo pasakyta („E. L.“ Nr. 14, 1975), 
kad Jos Didenybės vyriausybė nepripažįs
ta de jure Baltijos valstybių inkorporavi
mo į Sov. Sąjungą, ir Saugumo konferen
cijos baigiamieji dokumentai neturės tei
sinio pagrindo pripažinti dabartines sie
nas galutinomis. D. Britanija laiko ypa
tingai svarbiu dalyku, kad derybose (Že
nevoje ir Helsinkyje) būtų užtikrintas 
laisvas žmonių, informacijos ir idėjų pa
sikeitimas.

Baltų Taryba D. Britanijoje, kurią su
daro DBLS ir latvių bei estų panašių or
ganizacijų atstovai, to ir teprašė iš dar- 
biečių užs. reikalų ministro. Tad, konfe
rencijai dar nepasibaigus, negalima tvir
tinti, kad Vak. Europos valstybių socialis
tinės vyriausybės talkininkaus Sov. Są
jungai užbaigti S. ir B. konferenciją taip, 
kaip to nori Kremlius.

Pagaliau norėčiau baigdamas pasakyti, 
kad mums, ieškantiems sąjungininkų ko
voje dėl Lietuvos laisvės, nederėti} sakyti, 
kad vienos ar kitos partijos vyriausybės 
Vak. Europoje mums yra blogos ar nenau
dingos. Manau, kad kiekviena demokrati
nė partija laisvame pasaulyje gali būti 
mūsų sąjungininkė kovoje prieš diktatū
rą. Kiekviena valstybė, jeigu norėtų, ga
lėtų būti mūsų talkininkė kovoje dėl ne
priklausomybės. Net komunistinės Kini
jos propaganda prieš sovietų imperializ
mą, kaip sako P. L. B-nės „Išeivijos poli
tinio darbo programos projektas“ (Žiūr. 
„Pasaulio Lietuvis“ Nr. 9, 1974), galėtų 
būti mums naudingas. Nemažiau naudinga 
mums pačių rusų demokratinė opozicija, 
kuri pasisako už Baltijos respublikų ne
priklausomybę. Net kiti mūsų „priešai“ 
lenkai ir vokiečiai, kaip juos vadina pulk. 
T. Vidugiris, galėtų būti mūsų talkinin
kais, jeigu mes nebraižytume Lietuvos že
mėlapių su Karaliaučium, Gardinu ir 
Baltstoge ir, jeigu kovodami prieš svetimą 
imperializmą, nepasirodytume patys im
perialistais.

J. Vilčinskas

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

VERTA PAGALVOTI

Jau senokai skaitome anglų ir lietuvių 
kalbomis pranešimus „E. Lietuvyje“ apie 
lietuviškus penktadienius L. Namuose. 
Londoniškių bandymas susiburti rado 
bent pradžioje pritarimą ir buvo pastebė
tas kitų kraštų lietuvių kolonijose. Kol 
kas vis dar susieina ne toks jau menkas 
lietuvių-anglų būrelis. Gal atostogų metu 
jų skaičius kiek ir sumažės, bet, tikėkime, 
susibūrimai galutinai nesubyrės. Dieve, 
jiems padėk!

Kiek blogiau su tų pačių iniciatorių 
.bandymais sukviesti ne vien tik prie 
alaus bokalo, bet ir lietuviškųjų reikalų 
padiskutuoti. Pirmasis susirinkimas rodė 
gyvybės ir davė šiokių tokių vilčių, bet 
antrasis — jau vos kelių dalyvių besulau
kė. Gaila laiko ir pastangų tų entuziastų, 
kurie atvykę rado beveik tuščią salę. Gai
la ir Mrs. Cornish skanių sumuštinių, nes 
mažas susirinkusiųjų būrelis neįveikė jų 
likviduoti...

Pergalvojus.visas tas kultūrinės veiklos 
pagyvinimo pastangas, kažkaip krito į akį 
neseniai Kanadoje įvykęs kultūros dar
buotojų suvažiavimas. Pasirodo, kad ir 
ten, kur lietuvių esama gal dešimtį kartų 
daugiau, būta skeptikų dėl tokio suvažia
vimo reikalingumo. Apatija ir rezignacija 
skverbiasi visur. Tačiau suvažiavimui 
praėjus, jis vertinamas teigiamai. Paju
dintos kultūrinės sritys, kurios per ketvir
tį amžiaus buvo pradėjusios silpnėti. Per 
tą suvažiavimą apsvarstytos ne tik lietu
viškojo jaunimo veiklos sritys, bet su
rengti ir meniniai pasirodymai, paroda, 
koncertas ir kt.

Gal vertėtų apie tai pagalvoti ir mums? 
Tik, žinoma, ne seniams. Dabar jau turi
me darbo branduolį, kuris gali paruošti 
panašaus suvažiavimo ar susirinkimo pro
gramą, numatyti svarstytinus klausimus 
bei parengimus. Pas mus gal taip pat ta 
proga galėtų pasirodyti ir meninės pajė
gos, nors ir ne tokios stiprios, bet savos. 
Negalima pasakyti, kad Anglijoje jų visiš
kai nėra — turime ir dainininkų, ir šokė
jų, ir muzikų, ir dailininkų ir literatūros 
bei poezijos atstovų. Esant reikalui, galė
tų ir vyresnieji ranką pridėti — svarbu, 
kad atsirastų gerų norų.

Dar sėkmingesnis galėtų būti toks subu
vimas ,jei jis būtų susietas su kurio nors 
žymesnio lietuvio ar lietuvių menininko 
apsilankymu (pvz. Jurašas, Kudirka, L. 
šukytė ir kt.).

O jau būtų visiškai gerai, jeigu toks 
jaunesniųjų (ir ne tokių jaunų) kultūros

Skaitytoju Caiskai
DAINUOJU DAINĄ, RAMINU ŠIRDĮ

Nesu mėgėjas rašyti į spaudą ir neturiu 
tokiam darbui daug patyrimo. Bet kai T. 
Vidugiris „E. L.“ 23 numery savo straips
niu „Dainuokime tik lietuviškas dainas“ 
palietė man gerai žinomą sritį, tai jaučiu 
pareigą atsiliepti ir straipsnio autoriaus 
iškeltas mintis plačiau patikslinti.

Poetai sukūrė dainas, į jas įliedami tė
vynės ilgesį, žmonių džiaugsmus ir var
gus. O muzikai pritaikė joms melodijas. 
Laikams keičiantis, kartu keitėsi poetų ir 
muzikų kūryba. Ankstyvesniųjų poetų ir 
muzikų tikslas buvo prikelti savo tautą iš 
apsnūdimo. Tai jie ir stengėsi apdainuoti 
savo tėvynės grožį, ramiai liūliuojančius 
ežerus, srauniai tekančias upes su jų gra
žiomis pakrantėmis, nes visa tai niekino 
carinė Rusija, okupavusi mūsų tėvynę. 
Panašiai ir dabar svetimieji mindo mūsų 
tėvynės laukus, mylimas ežerų ir upių pa
krantes. Drasko sodybas, gėlių darželius, 
žudo mūsų tėvus, brolius ir sesutes. Nėra 
nė vieno kampelio tėvynėje, kuris nebūtų 
aplaistytas nekaltų žmonių krauju. Ir ryt
mečio pirmųjų saulės spindulių paliesti, 
krauju ir ašaromis aplaistyti tėvynės lau
kai mums sužiba deimantų ir rubinų spal
vomis. Todėl nenuostabu, kad poetai ir 
muzikai stengėsi ir stengiasi šį tėvynės 
grožį, vargą ir skausmą įlieti į kuriamą 
dainą.

Minimą „Birutės“ dainą sukūrė anksty
vesnių laikų poetas Silvestras Valiūnas. Ji 
turi 13 punktų ir prasideda žodžiais:

Ant krašto marių Palangos miestelyj, 
Kur gyvena mūsų broliai žemaitėliai, 
Yr aukštas kalnas Biruta vadintas, 
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.
Tai graži, skambi daina, primenanti 

mūsų garsiąją senovę.
Arba paimkim ir šią patriotinę dainą: 

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė miela plaukia...

Ją parašė poetas Ksaveras Sakalauskas 
— Vanagėlis. Jis yra parašęs per pusantro 
šimto įvairių eilėraščių, kupinų tėvynės 
ilgesio ir gimtojo krašto meilės, šitiems 
dviems eilėraščiams liaudies motyvais 
muziką parašė kompozitorius Leonas Ere
minas. Dainų rinkinys surinktas New Yor
ke ir jį 1902 m. Tilžėje išleido lietuvis Mi- 
kolainis. (L. E. VI t. rašo, kad Eremino 
dainų rinkinyje iš 67 dainų tik 8 buvo gry
nai lietuviškos. Ar prie jų priskaityta „Bi
rutės“ daina — ten nepasakyta. Red.).

Dainą „Leiskit į tėvynę“ parašė poetas 
kun. Juozas šnapštys — Margalis. Jai mu
ziką keturiems mišriems balsams su pa- 

darbuotojų suvažiavimas galėtų apjungti 
visus Europos lietuvius. Ypačiai jeigu ga
lėtų susitikti Anglijos ir Vokietijos veik
lesnieji kultūrininkai. Tada atsirastų nau
jų idėjų, prasidėtų bendradarbiavimas. 
Priešingu atveju, dailiai pasodintas ir gra
žiai prigijęs londoniškių kultūrinės veik
los krūmas gali pradėti pamažu nykti.

Kas nėra girdėjęs Europos Studijų Sa
vaitės? Visi stebėjomės ir tebesistebime 
tų Savaičių organizatorių energija, kurios 
daugiausia parodė vyresniosios kartos 
kultūrininkai. Jomis ir naudojosi, tur būt, 
daugiausia pirmosios kartos pabėgėliai ar 
išeiviai.

Tačiau tų Savaičių pavyzdžiu, prisipra
šius patyrusių organizatorių pagalbos, bū
tų galima pabandyti suruošti kultūrinį su
buvimą (o gal net lietuvių-vokiečių-anglų 
suartėjimą) su kiek lengvesne šių dienų 
jaunam žmogui pritaikyta programa. 
Naudos iš to galėtų būti. Tad ar nevertėtų 
apie tai pagalvoti?

B. Šarūnas 

TOMO MANNO MUZIEJUS

Birželio 6 d. suėjo 100 metų nuo garsio
jo vokiečių rašytojo, Nidoj gyvenusio Lie
tuvos draugo Tomo Manno gimimo. Jo at
naujintame namelyje įrengtas specialus 
muziejus. Daug eksponatų gauta iš Rytų 
Vokietijos.

Muziejuje įrengti trys skyriai. Pirmaja
me supažindinama su T. Manno gyvenimu 
ir visuomenine veikla. Antrasis paskirtas 
jo kūrybai. Čia išdėstyta daugiau kaip 
penkiasdešimt jo knygų, išleistų lietuvių, 
rusų, vokiečių, prancūzų, čekų, lenkų ir 
kitomis kalbomis, keletas monografijų 
apie Tomo Manno kūrybą, jo raštų tituli
nių lapų fotokopijos, dviejų tomų biblio
grafija, išleista Rytų Vokietijoje.

Trečiasis skyrius pavadintas „Tomas 
Mannas ir Nida“. Čia sudėta visa, kas sie
ja rašytoją su šiuo gražiuoju Lietuvos 
kampeliu, kuriame jis mėgdavo atosto
gauti.

Vilnietis dailininkas E. Varnas pagami
no T. Manno 100-sioms gimimo metinėms 
pamniėti specialų medalį.

Kaip žinoma, T. Mannas 1929 m. laimė
jo Nobelio literatūros premiją už romaną 
„Buddenbrooks“. 1936 m. naciai atėmė iš 
jo Vokietijos pilietybę. Pagyvenęs kiek 
laiko Amerikoje, 1952 m. grįžo į Europą ir 
mirė Zueriche.

įvairinimu, liaudies motyvais sukūrė 
komp. VI. Paulauskas. O keturiems vyrų 
balsams muziką sukūrė komp. Navickas.

Tai mielas T. Vidugiri, drįstu paklausti, 
kas šiose dainose yra nelietuviško? Gai
la, kad jūsų minimas kaimynas, Varšuvos 
studentas taip jus sugėdino, kad ne tik 
nežinojote, ką jam reikia atsakyti, bet dar 
ir dabar neatsigaunate. Galvojate, kad kai 
kurioms dainoms gaidos yra pasisavintos 
iš lenkų ir rusų ir siūlote jas išmesti iš 
dainų repertuaro. Žinoma, gal buvo sveti
mųjų įtaka. Bet kartais galėjo būti ir taip, 
kad lenkai, rusai ir kiti pasisavino lietu
vių melodijas.

„Miškų gėlė“ nėra liaudies daina, bet ji 
priskiriama prie klasikinių kūrinių. Jai 
muziką pritaikė komp. V. Paulauskas. Ši 
daina nors ir nelietuviška, bet jos graži 
harmonija ir melodija nenutautins nė vie
no lietuvio.

Kultūringas pasaulis pažįsta garsius 
kompozitorius: Čaikovskį, Borodiną, Rims- 
kij-Korsakovą, piano meistrą Šopeną, ar
ba didelės technikos reikalaujantį pianistą 
ir kompozitorių Listą ir kt. Paimkime ope
rų galiūnus — Verdį, Mozartą, Bizet, Vag- 
nerį, Strausą ir kt. Teatrai vaidina klasi
kinių rašytojų parašytus scenos kūrinius, 
pvz. Šilerio, Šekspyro ir kt. Jų kūryba 
taip pat yra išversta ir į lietuvių kalbą. 
Todėl aš visiškai negalvoju, kad lietuviai, 
klausydami šių klasikinių kūrinių, ar ste
bėdami scenoje statomus veikalus, nutau
tėtų.

Kitos T. Vidugirio minimos dainos dau
giausia yra sutartinės. Jas vyrai ir mote
rys linksmai dainuoja klubuose ir priva- 
tiškuose subuvimuose. Tad jos į chorų re
pertuarus nįeina.

Jeigu 30 metų išeivijoj išgyvenę lietu
viai susirinkę užtraukia lietuviškai sutar
tinę (kad ir nelietuviška melodija), tai 
dar yra labai gerai. Tik tuomet jau bus 
blogai, kai lietuviai nebekalbės ir nebe
dainuos lietuviškai.

J. Černis

Buvau Lietuvoje
Lėktuvas jau leidžiasi. Užsimiršo visos 

savaitės pasiruošimas. Užsimiršo net ir tos 
trys dienos, ką tik praleistos Maskvoj — 
atsiranda didžiausias nervų įtempimas, 
kai žinai, kad Lietuva jau visai netoli, bet 
reikia dar palaukti...

Lėktuvo ratai staigiai atsimuša į kietą 
asfaltą. Mes jau Vilniuj! Nekantriai lauk
dama išlipti, prisimenu, kaip prieš tris 
metus, drebančiomis kojomis ir rankomis, 
paskutinė išlipau iš lėktuvo ir buvau su
pažindinta su visais giminėmis. Šį kartą
— jau drąsiau. Jau žmonės pažįstami ir 
žinau, kas yra Lietuva, tas tėvų pasakų 
kraštas.

Einu pirmutinė pro vartus į aerodromo 
kiemą. Girdžiu — kažkas šaukia vardu. 
Beregint apsupa mane dėdės, tetos, pus
broliai, puseserės. Visi šypsosi pro ašaras, 
kalba, klausinėja — visi iš karto. Mano 
rankose atsiranda didžiausia puokštė gė
lių. Pasijuntu iš karto ir viešnia ir, lyg po 
kelionės, sugrįžusi į namus.

Kažkaip laikrodis pradeda dažniau va
landas mušti. Tos kelios dienos liejasi į 
vieną ir pavirsta vienu ilgu nuotykiu...

Vadovė perspėja, kad be leidimo negali
ma iš Vilniaus išvažiuoti. Tiek to, Vilnius 
gražus ir įdomus, pilnas giminių ir pažįs
tamų — nuobodžiauti nėra laiko.

Vieną vakarą einam į „Traviatą“, kitą
— į „Faustą“ naujuose operos rūmuose. 
Rūmai tikrai puikūs. Marmuras, ąžuolas, 
stiklas. Žmonių pilna. Sunku gauti bilie
tus. Kaip ir į visas pramogas — reikia tu
rėti pažintis arba mokėti praslinkti pro 
duris. Tas vargas apsimoka — operos pui
kiai pastatytos, scena stebėtina, drabužiai 
spalvingi. Malonu ne tik klausytis, bet ir 
pasižiūrėti.

Kitą vakarą einam į naktinį barą. Čia 
dar sunkiau papulti, negu į operą. Prie 
durų sargas mus apstumdo, bet įgėrusieji 
stebuklingai praslenka pro jį. Po daug 
skambinėjimų ir mes kažkaip atsirandam 
baro tamsoj. Čia groja estradinė muzika, 
dainuoja populiarūs dainininkai ir pasi
rodo šokėjai. Išeinam apie 3 valandą ryto, 
palikdami daugybę tebesilinksminančiųjų, 
nors tai vidurys savaitės.

Ne tik vakarai užimti, bet ir dienos. Vi
si giminės randa progos atvažiuoti aplan
kyti mane. Visi „stebuklingai" atostogau
ja arba susitarę su bendradarbiais ir ad
ministratoriais. Nei vienas neatvažiuoja 
tuščiomis rankomis: vis gėlės ir dovanėlės. 
Jų nuoširdumas ir dosnumas mane stebi
na ir jaudina. Atliekamu laiku lankausi 
pas vieną kitą vilnietį, vaikštau po sena
miestį, žiopsau į parduotuvių vitrinas. 
Man vis sunkiau suprasti, kaip žmonės 
pajėgia pragyventi iš savo menkų uždar
bių, kai visos prekės tokios brangios... At
siminus gautas dovanas, mane sąžinė 
graužia dėl jų išlaidų.

Pagaliau ekskursija važiuoja vienai die
nai į Kauną. Pakelėj praskrenda gandras. 
Eina kolūkiečiai su dalgiais ant pečių, 
siaučia didelės juodos varnos po pušynus. 
Kartu važiuoja „Liaudies Balso“ atstovas, 
kuris filmuoja ir fotografuoja šią mūsų 
trumpą išvyką iš sostinės.

Kaune jau vėl laukia pulkai giminių su 
gėlėmis. Pasileidžiam Laisvės alėja. Rodos, 
čia visi kalba lietuviškai. Visur žalia, šva
ru. Parduotuvėse daug daugiau lietuviško 
liaudies meno, rankdarbių.

„MAGNETINIS VANDUO“

Kauno įmonėse pradėtas vartoti magne
tinis vanduo.

Šis vanduo — tikras stebukladaris. Pa
vyzdžiui, jį panaudojus silikatinių plokš
čių gamybai, pastarosios tapo vos ne tri
gubai stipresnės. Statybose pasitelkus to
kį vandenį pagalbon, žemesnės markės ce
mentas prilygo gerokai aukštesnės markės 
cementui. Bandymais įrodyta, kad, išmir
kius cukrinių runkelių, morkų, kitų kul
tūrų sėklas „magnetiniame vandenyje“, 
gaunamas didesnis derlius.

Mokslininkai skverbiasi gilyn į „mag
netinio vandens“ paslaptis. O pats vanduo 
labai pigus. Tereikia paprasčiausią van
denį praleisti pro elektros lauką — ir jis 
tampa magnetiniu.

„V. L"

LAZDYNŲ BASEINAS

„Tiesa“ rašo:
„Lazdynai jau beveik tapo savotišku 

mūsų miestų gyvenamųjų rajonų etalonu. 
Retas svečias, turistinė grupė, atvykę į 
Vilnių, neapsilanko Lazdynuose. Žvalgan
tis netgi ir labai priekabiu žvilgsniu, čia 
sunku ką beprikišti. Tačiau dar labiau rė
žia akį kiekvienas nevalyvumo, aplaidumo 
pėdsakas.

Nedaro lazdyniečiams garbės prie „Er
furto“ restorano esantis baseinas. Plūdu
riuoja vandeny popieriukai nuo saldainių, 
pagaikščiai, kažkieno numestas nebaigtas 
kramtyti riestainis. Baseino dugnas nusė
tas nuorūkomis, popieriaus gniūžtėmis.“

SOSTINĖS TROLEIBUSAI

„Retas sostinės gyventojas, o ypač sve
čias, nepastebėjo tokių situacijų, kai, tau
sodami drabužius ir avalynę, pagaliau ir 
nervus, spūsties valandomis žmonės pra
leidžia troleibusą po troleibuso, negalėda
mi įlipti. Jauni ir energingi kelią prasiski
na, o kiti lieka. Ar ne geriau, kultūrin
giau būtų,' kad stotelėje visi atsistotume į 
eilutę?“ („Tiesa“)

PABALTIJO PARODA

Birželio 6 d. Vilniuje atidaryta Pabalti
jo tapybos darbų paroda. Dalyvauja apie 
50 Lietuvos, Latvijos ir Estijos dailinin
kų. Išstatyta 50 darbų. Juose daugiausia 
vaizduojami karo prisiminimai, „tarybinio 
kario žygdarbio didybė“ ir darbo žmonių 
portretai.

„VARPAS“ PRANCŪZIJOJE

Vyrų choras „Varpas" dalyvavo IV tarp
tautiniame muzikos festivalyje Prancūzi
joje. Choras turėjęs didelį pasisekimą. Jo 
dainos įrašytos į juostas ir sekančią dieną 
transliuotos per radiją.

OŽAIČIŲ FERMOJE

„V. 1.“ korespondentas S. Pikelis apra
šo, kaip Vadatkų kolūkyje A. Kazlauskie
nė, turėdama net šešis mažus vaikus, pa
lieka juos be priežiūros ir skubina 'karvių 
melžti. Kolūkio pirmininko pavaduotojas 
J. Žalkauskas sutinka, kad sunku Kaz
lauskienei, bet... ką padarysi. Tokioje pat 
padėty esanti Ožaičių fermos vedėja V. 
Kalinkienė ir melžėja N. Virvičienė, ku
rios, eidamos į darbą, tempiasi ir savo 
mažylius.

Prisimena ana baudžiavos metų pasa
ka, kai palaukėje paliktus kūdikius pasi
imdavo laumės globoti.

MONOGRAFIJA APIE L. GIRĄ

K. Doveika parašė ir „Vaga“ išleido L. 
Giros monografiją, pavadintą „Liudas Gi
ra“. Julius Butėnas, recenzuodamas šią 
knygą „Literatūra ir menas“ žurnale (Nr. 
23), sako, kad monografijos autorius su
minėjęs L. Giros „kelius dr klystkelius", 
tuo tarpu kai kiti autoriai arba sausai su
rašydavo biografinius faktus, arba apei
davo jo veiklos reakcinius momentus, ar
ba nedraugiškai pasišaipydavo iš žmogiš
kųjų poeto silpnybių bei ideologinių ne
nuoseklumų. Jis siūlo ir toliau rinkti me
džiagą apie L. Girą, kad būtų galima iš
leisti dar platesnę .monografiją.

Vilniuj dar aplankiau Rasų kapines ir 
Karių Kapus. Nuvažiuoju valandėlei prie 
Žaliųjų Ežerų ir į Verkius. Nuostabus gro
žis! Vis negaliu suprasti, kodėl ekskursijų 
neveža į tokias vietas — gi gamtos gražio 
nenudėvėsim, nenužiūrėsim...

Staiga, jau laikas išvažiuoti. Rodos, tiek 
daug dar lieka nepadaryta, nepamatyta/ 
nepasakyta. Paskutinis šampano kamštis 
pokštelėja į aerodromo laukiamosios salės 
lubas ir aš pradingau lėktuve, apkrauta 
gėlėmis ir nuprausta ašaromis.

Aš išvažiuoju ir palieku jų pilką kasdie
nybę, kurią tik paragavau, kaipo turistė.

Sugrįžtu į savajį gyvenimą, kuris dabar 
nebeatrodys toks pilkas — einu, kur no
riu, perku, ką noriu, sakau, ką galvoju, 
skaitau ir rašau, ką išmanau. Sugrįžtu į 
kraštą, kur žmogus, individas svarbesnis 
už kolektyvą, partiją. Pajuntu, ką reiškia 
jausti laisvę ir ką reiškia jos neturėti.

Turistė

3
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VITAS GERULAITIS LONDONE

Vitas Gerulaitis, Amerikoje vadinamas 
„Lithuanian Lion“, atstovauja JAV teni
so rungtynėse Wimbledone.

Britų spaudoj jis taip apibūdintas: „Vi
tas Gerulaitis (JAV). Lietuviška pavardė, 
bet gyvena New Yorke. Šviesiaplaukis, 
smarkus ir talentingas.“

Tarptautinis teniso turnyras Wimbledo
ne kasdien transliuojamas per BBC tele
viziją, tad turėsime progos pamatyti Vitą 
Gerulaiti kovojantį teniso aikštėje.

Linkime jam geriausios sėkmės.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
Vyt. Gavelis (Australija) — 5.00 sv., J. 
Strumskis — 1.00 sv.

ATSILIEPKITE

Asmuo, pavarde Dunseath, užsisakęs 
pas knygų platintoją „Dainorą“ knygą 
„Mano žodynas", prašomas atsiliepti ir 
pranešti savo adresą. Per nelaimę jo užsa
kymas kartu su adresu yra dingęs.

„Dainora“, 14 Priory Rd., Kew, Surrey

M. K. ČIURLIONIO JUBILIEJINIS 
FILMAS

Iš JAV yra gautas M. K. Čiurlionio ju
biliejiniams metams atžymėti mokslinis, 
anglų kalba filmas. Jis susideda iš dviejų 
dalių: pirmoje dalyje M. K. Čiurlionio bio
grafija, o antroje jo kūryba. Trunka apie 1 
vai. Filmas yra spalvotas ir garsinis. Fil
mą sudarė Lietuvių Fondas Amerikoje. 
Filmą išsirūpino ir draudimo bei persiun
timo išlaidas padengė DBLS. Filmo rody
mu Anglijoje rūpinasi Lietuviško filmo ir 
radijo vienetas Manehesteryje.

DBLS skyriai ar organizacijos, norinčios 
šį filmą pamatyti, prašomos rašyti Lietu
viško filmo ir radijo vieneto administra
toriui: VI. Bernatavičius, 121 Middleton 
Rd., Crumpsail, Manchester 8.

VAL.

„E. LIETUVIO“ LOTERIJA

Redakcija yra gavusi iš skaitytojų laiš
kų, siūlančių nelaukiant metų galo, pakel
ti laikraščio kainą. Leidėjai šiuo metu dar 
vis susilaiko nuo kainos didinimo, tikėda
mi, kad ruošiamoji loterija ir skaitytojų 
bei lietuviškųjų organizacijų aukos, pa
lengvins jų sunkią naštą.

Ar jau įsigijote „E. Lietuvio“ loterijos 
bilietų? Platintojai prašomi sekti, kad bi
lietų šaknelėse būtų pirkėjų pavardės ir 
adresai. Laikas greitai bėga — tad su- 
kruskime, kad nei vienas bilietas neliktų 
neparduotas.

LANKOSI AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Londone paskutiniuoju metu lankosi ne 
maža užjūrių lietuvių, jų tarpe ir iš Aust
ralijos. Dauguma jų apsilanko ar net su
stoja ir Lietuvių Namuose. Praėjusią sa
vaitę iš Lietuvos grįždami buvo sustoję p. 
Makuliai. Po to atvyko seni keliautojai L. 
Gavelis ir A. Aniulis. Paskutinis užsuko 
iš JAV grįždamas melbourniškis agr. Jo
nas Meilus.

STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

Seniau skelbtos Lietuviškų studijų sa
vaitės Europoje laikas ir vieta pakeičiami. 
Ji nebeįvyks rugpiūčio 3-10 dienomis prie 
Romos Frascaty, kaip buvo skelbta, bet 
bus liepos 10-17 dienomis Šiaurės Italijoje 
prie Lago Maggiore Verbania mieste Colle- 
gio Santa Maria. Savaitės pragyvenimas 
kainuos apie 80 dol. Norintieji dalyvauti, 
kviečiami tuoj užsiregistruoti šiuo adre
su: A. Grinienė, Diamantstr. 7, 8 Muen- 
chen 50, W. Germany.

LONDONAS
TRADICINIS VAKARAS

Birželio 28 d., šeštadienį, 8 v. v. Sporto 
ir Socialiniame klube DBLS Pirmas sky
rius ruošia tradicinį Joninių, Petrinių ir 
Povilinių vakarą.

Pelnas skiriamas Tautos Fondui ir Lon
dono šeštadienio mokyklai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p. — 

sukaktuvinės 39 m. kunigystės Mi
šios.

HALIFAXE — birželio 29 d., 1 v. p. p., 39 
metų kunigystės sukaktuvių pamal
dos.

NOTTINGHAME — liepos 20 d., 11.15 
vai.,. Lietuvių Židinyje.

BRADFORD E — liepos 6 d., 12.30 vai. Po 
pamaldų — krikštas.

INŽ. R. BAUBLYS IŠVYKO l ŠIAURĖS 
AMERIKĄ

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos sekretorius inž. R. 
Baublys išvyko vienam mėnesiui j šiau
rės Amerikos kontinentą. Vmšnagės metu 
aplankys savo artimuosius, buvusius ben
dradarbius. Turės pasimatymus ir pasita
rimus su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, Švietimo Taryba, Bendruomenės 
Kultūrinių reikalų vadovais. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga bei Ryšių Cent
ru apie būsimą Lietuvių Jaunimo kongre
są Pietų Amerikoje ateinančių Kalėdų 
Švenčių metu. Be to, jis ištirs, ar D. Brita
nijos atstovams nebus pigiau pasiekti Pie
tų Ameriką per JAV. Taip pat numato su
sitikti su JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba ir pasitarti dėl artimesnio ryšių 
palaikymo tarp D. Britanijos ir JAV.

KUN. H. ŠULCAS ATVYKSTA Į
D. BRITANIJĄ

Kun. H. Šulcas pirmoje liepos mėnesio 
pusėje atvyksta į Londoną. Jis savo dides
nę gyvenimo kunigiškąją dalį praleido 
Pietų Amerikoje. Brazilijoje. Todėl pra- 
matoma liepos 13 d. (sekmadienį) pava
karyje Sporto ir Socialinio klubo salėje 
345A Victoria Park Road E9, surengti 
Londono lietuvių susitikimą su kun. H. 
Šulcu, kuriuo metu jis padarys pranešimą 
apie Brazilijos lietuvių gyvenimą. Smul
kesnė programa bus paskelbta vėliau.

M. K. ČIURLIONIO GYVENIMO, DAILĖS 
IR MUZIKOS FILMAS LONDONE

Pernai įsisteigęs lietuvių mėgėjų radijo 
ir filmo vienetas gavo iš JAV filmą apie 
M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo tapybą ir 
muziką. Filmas yra gautas labai ribotam 
laikui, per kurį norima jį parodyti visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. Filmas yra 
spalvotas ir garsinis.

Londono lietuviams tas filmas bus rodo
mas š. m. liepos 12 d. (šeštadienį) dviejo
se vietose: Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil, 4 vai. po pietų, ir 
Sporto Socialinio klubo salėje, 345A Vic
toria Park Road E9, 7 vai. vakaro. Tai da
roma laiko taupymo sumetimais. Todėl 
kviečiame londoniškius nepraleisti progos 
susipažinti su savo tautos dailininku ir 
muziku, nes šie metai yra skiriami jo gar
bei.

Be to, ta proga Lietuvių Namuose bus 
M. K. Čiurlionio tapybos paveikslų repro
dukcijų paroda. Tie, kurie negalėjo jos ap
lankyti Lietuvių Sodyboje sąskrydžio me
tu, galės tai padaryti atvykę į Lietuvių 
Namus.

S. Kasparas.
DBLS — Lietuvių Namų B-vės Socialinių 

reikalų vedėjas

GERA PASKAITA

Praėjusiame E. L. numeryje buvo trum
pai prisiminta, kad Baltų Tarybos ruošta
me birželio trėmimų minėjime paskaitą 
skaitė spaudos ir radijo žurnalistas, teolo
gijos-filosofijos mokslus Oxforde baigęs, 
latvis Janis Sapietis. Toji paskaita iš tik
rųjų buvo verta žymiai gausesnės audito
rijos ir didesnio intelektualų būrio dėme
sio. Vieną kitą jo minti norėtųsi perteikti 
ir mūsų skaitytojams.

Pirmiausia — kas mes esame? Prof. A. 
Maceina, rodosi, norėtų pasilikti prie 
tremtinio sąvokas. J. Saipetis sako, kad vi
siškai nesvarbu, kaip mus vadina — trem
tiniais, emigrantais, egzilais ar pabėgė
liais. Svarbiausias dalykas — mes esame 
laisvi žmonės. Visų tų. kurie aiškina, kad 
Baltijos valstybėse padaryta techniška pa
žanga .elektrifikuota, atvestos dujos, nu
tiesti geresni keliai, padidintas mokyklų 
tinklas, bet nieko nekalba apie laisvę — 
gyvenimas svetimuose kraštuose yra ne
suprantamas.

Antroji mintis, kurią J. Sapietis ryški
no, buvo klausimas, kodėl j Baltijos vals
tybes atkreiptas toks didelis Kremliaus 
dėmesys? Kodėl visose vergų stovyklose, 
imant proporcingai pagal gyventojų skai
čių, baltų yra daugiausia. Jis nurodė ke
lias priežastis.

1. Tik Baltijos valstybės džiaugėsi po 
pirmojo pasaul. karo nepriklausomybe ir 
laisve, kai kitos Sov. Sąjungos tautos bu
vo Stalino persekiojamos. Jos paragavo 
laisvės ir nebenori laisvu noru jos atsisa
kyti.

2. Baltijos valstybės yra mažos. Kremlius 
mano, kad staiga puolus, jos bus lengviau 
palaužti ir asimiliuoti.

3. Baltijos valstybės buvo Vakarų kul
tūros įtakoj ir jau toli pralenkusios anuo
metinę Sov. Sąjungą. Rusai joms to pavy
di ir patys veržiasi į Baltijos erdvę.

Trečioji mintis — baltų pasipriešini
mas, jų nepalaužiamas noras būti lais
viems. Nors J. Sapietis stengėsi būti ob
jektyvus, bet jis pats prisipažino, kad 
daugiausia kovos už laisvę pavyzdžių jis 
gali pateikti iš Lietuvos. Jis prisiminė Ku
dirką ir Kalantą, kurių vienas teisiamas, 
o antras liepsnose paskendęs reikalavo sa

vo tautai laisvės. Priminė 17-kos tūkstan
čių lietuvių prašymą Brežnevui neperse
kioti religijos. O L. K. B. Kronikas jis lai
ko beveik neturinčias sau lygaus pavyz
džio rezistencijos istorijoje. Jis aiškino, 
kad Lietuvoj tikėjimas ir tautybė yra taip 
tampriai tarp savęs susipynę, kad net 
įmantriausiomis priemonėmis okupantai 
negali jų išskirti ir sunaikinti.

Gal dėl tokio kieto pasipriešinimo, o gal 
dėl to, kad Lietuva neturėjo didelių mies
tų, rusų antplūdis joje esąs pats mažiau
sias. Per paskutinius 10 metų rusų — lie
tuvių santykis beveik nepasikeitęs. Tuo 
tarpu kai Latvijoje jau beveik pusė gy
ventojų yra rusai.

Geras anglų kalbos mokėjimas, patrauk
li intonacija ir tinkamai parinkti pavyz
džiai bei citatos tikrai sudomino įvairia
tautę publiką ir, tur būt, nei vienas nesi
gailėjo į minėjimą atvykęs.

TRADICINIS VAKARAS

šeštadienį, birželio 28 d., 8 v. v. Sporto 
ir Soicaliniame Klube, 345A Victoria Park 
Rd., London E9, įvyks smagus

JONINIŲ, PETRINIŲ, POVILINIŲ 
VAKARAS.

Visi kviečiami atsilankyti. Bus geri už
kandžiai, gera muzika, loterija ir kiti ma
lonumai. Pelnas skiriamas Tautos Fon
dui ir Londono šeštadieninei mokyklai. 
Įėjimas 50 p.

Rengia DBLS Pirmojo skyriaus valdy
ba.

NOTTINGHAMAS
TRADICINIS VAKARAS

Birželio 28 d., 6.30 vai., šeštadienį Not- 
tinghaino Lietuvių Moterų Draugija uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentinck Rd. 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą su gera 
muzika, pasilinksminimu ir šokiais vi
siems.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai 
registruotis jau dabar pas pirmininkę M. 
Grakauskienę 26, ABBEY Grove, Welles 
Rd., Nottingham.

Lietuvių Moterų Draugija

BRADFORDAS
KANKINIŲ MINĖJIMAS

Birželio 15 d. ypatingai gausiai susirin
kę lietuviai šv. Onos bažnyčioje išklausė 
šv. Mišių, paaukotų už mūsų tautos kan
kinius. I. Dickinson sugiedojo kankinių 
giesmę, o kartu su kunigu — „Dies irae“. 
Pamoksle buvo iškeltas tikėjimo persekio
jimas, kalėjimo ir piniginės baudos už vai
kų religinį auklėjimą ir persekiojamų lie
tuvių šauksmas: „Gelbėkite savąją žemę!“ 
Pabaigoje visi pakilia dvasia sugiedojo 
Tautos Himną.

Po pietų taipgi skaitlingai susirinko 
vietos ir apylinkių lietuviai naujoje Vyčio 
klubo salėje. Iškilmingą minėjimą trumpa 
kalba atidarė DBLS sk. pirm. A. Bučys, 
paprašęs minutės tyla pagerbti mūsų tau
tos kankinius ir pakvietęs J. Adamonį 
pravesti programą. Ugninga kalba primi
nęs visą eilę skaudžių birželių, perskaitė 
kelis Sibire parašytus eilėraščius: „Švytė
jo trispalvė, plaunama vėjo... Mūsų kau
lai šaukia pasauliui...“

Paskaitoje, aptarus kankinio, krauju pa
liudijančio tiesą, sąvoką, Bern. Brazdžio
nio ir Al. Solženicino kūriniais buvo iš
ryškinta laisvės idėja ir prievarta bei ka
lėjimu paremta vergija, kurią įteisina 
1926 m. Kriminalinio kodekso 58-sis para
grafas, o taipgi 1934 m. nustatytos baus
mės už vadinamą „išdavimą“: 10 metų ka
lėjimu ar egzekucija baudžiami „pasikėsi
ną“ prieš sovietų karines pajėgas, bendra
darbiaują su svetima valstybe ar talkinin
kaują „tarpt buržuazfjai“, palikę savo tė
vynę. Ligi šio laiko Sibiro koncentracijos 
stovyklose kankinami buvę partizanai, ak
tyvistai. Kentėdami dėl Lietuvos laisvės 
aspiracijų bei dėl gniuždomo tikėjimo, 
kankinių keliais žengią ištikimi tautos 
vaikai vakarus pasiekiančiuose atsišauki
muose ragina laisvėje gyvenančius demas
kuoti grobuonišką komunizmo ideologiją, 
svetimą lietuvių tautai ateizmą bei siste
mingą rusinimą, kai pavergėjai, drabsty
dami purvu iškilius mūsų veikėjus, jaut
riai reaguoja į jų nešamos vergiškos siste
mos objektyvią analizę.

Meninėje dalyje hudersfildiškis Kulvie
tis akordeonu pagrojo keletą dalykėlių, pa
žadėjęs ateityje išpildyti kai ką iš M. K. 
Čiurlionio sonatų. J. Adamonis vėl sugrįžo 
prie Sibire sukurtų eilėraščių, kai „Sibire 
dunda ir dunda traukinio ratai“... Minėji
mą visi susirinkę balsingai užbaigė Tau
tos Himnu.

Dalindamiesi įspūdžiais, gausiai susi
rinkę lietuviai parėmė net dvi loterijas. Ta 
proga įvairių vietovių atstovai aptarė ei
namuosius reikalus: V. Ignaitis pasidžiau
gė naudingu įnašu miesto bibliotekoje, A. 
Bučys — sutartine veiklą: R. Giedraitis — 
Spalis — pastangomis supažindinti sve
timtaučius su Lietuvos likimu; VI. Berna
tavičius — filmų bei radijo vienetu; V. 
Banaitis — gilia lietuviška vaga, veiklu
mu; M. Kulvietienė — tautinių mažumų 
aktyvumu; J. Podvoiskis — naujais filmų 
bei įrašų keliais naujoms idėjoms.

Tenka pasidžiaugti, kad mūsų visuome
nė visą laiką yra jautri lietuviškiems rei
kalams ir nepamiršta savo brolių paverg
toje Lietuvoje.

Zg. P.

WOLVERHAMPTONAS
PASISEKĘS MINĖJIMAS

Birželio 14 d. jau anksti po pietų pradė
jo rinktis lietuviai ir jų draugai. Salė bu
vo papuošta anglų ir lietuvių vėliavomis. 
Vietos buvo daug, tik staliukų visiems ne
užteko. Gaila, kad maža svečių dalis jau 
buvo įsilinksminę prieš programai prasi
dedant, todėl patys negalėjo sekti įdomios 
programos ir trukdė kitiems. Tuo labiau, 
kad garsiakalbiai nebuvo pakankamai 
stiprūs.

Visus dalyvius sunku būtų išvardinti. 
Paminėtini Birminghamo, Coventrio, Sto- 
ke-on-Trento, Gloucesterio, Stroudo ir ki
tų vietovių lietuviai dalyvavę ir prie pro
gramos prisidėję. Pati programa buvo kuk
li, įdomi ir ne per ilga.

Sveikinimo žodį tarė F. Ivanavičius ir 
pakvietė DBLS Centro valdybos sekreto
rių A. Pranskūną, kuris gražiai ir reikš
mingai perdavė Centro valdybos sveikini
mus. Lietuvių ir anglų kalbomis labai tiks
liai nušvietė 1941 m. birželio įvykius, pa
pasakojo apie mums padarytas skriaudas, 
kurios ir po daugelio metų nepajėgia už
gyti.

Vlado Narbuto žodis buvo skirtas mūsų 
menininkui M. K. Čiurlioniui paminėti. 
Jis energingai ir gyvai, kaip visuomet, nu
piešė meno reikšmę ir galybę gyvenime. 
Narbuto, kaip menininko, žodžiai buvo jo 
širdies žodžiai, kuriais jis išreiškė savo 
jausmus menui ir grožiui.

Labai gražiai ir gyvai deklamavo savo 
kūrybą jaunas poetas, kurio pavardės, de
ja, nebeprisimenu. Puikiai pasirodė mūsų 
jaunų šokėjų grupelės. Padėka šokėjams 
ir mokytojai. Labiausiai mus nustebino 
greitai sudarytas Wolverhamptono lietu
vių chorelis, vedamas Jono Ivanavičiaus. 
Pritariant akordeonui, jis sudainavo visą 
eilę senų ir negirdėtų, bet lietuvišką širdį 
žavinčių dainelių.

Gražiai pasirodė ir du linksmieji bro
liai. Gražūs kupletai — žodžiai ir melodi
jos.

Pagarba visam Komitetui ir visiems da
lyviams už suruoštą tokį reikšmingą ir 
gražų minėjimą.

Programa buvo užbaigta Tautos Himnu, 
šokiai sutraukė daug jaunimo — mūsų 
ateities branduolio. Ačiū, jaunime, kad 
mūši; nepamirštate ir išlaikote savo širdy
se lietuviškos meilės kibirkštėlę.

V. K.

ŽAISKIME KREPŠINI

Wolverhamptono jaunimas ir jų drau
gai, norintieji sudaryti krepšinio koman
dą, prašomi kreiptis į Joną Petkevičių.

Sąlygos treniruotėms — lauko ir salės 
aikštelės.

V. K.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

EVANGELIKŲ MOKINIŲ IŠVYKA

1975 m. gegužės mėn. 29 d., per Kristaus 
Kūno šventę, kunigas diakonas Fricas Skė
rys suorganizavo Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų mokinių išvyką į netolimą 
Manheimą. Išvykoje dalyvavo visi gimna
zijos evangelikai mokiniai, išskyrus tuos, 
kurie buvo išvažiavę atstovauti evangeli
kams į tuo pačiu metu įvykstantį ateiti
ninkų suvažiavimą Bad Woerishofene. Be 
to, išvykoje dalyvavo visų Vokietijos lie
tuviškojo jaunimo organizacijų atstovai: 
Lietuvių Skautų Brolijos, Lietuvių Skau
čių Seserijos, Moksleivių Ateitininkų Są
jungos, Pabaltiečių Krikščionių Studentų 
Sąjungos, Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ir visi trečios klasės mokiniai, 
kurių auklėtojas yra kun. diakonas Skė
rys. Išvykoje dalyvavo 42 asmenys.

Iš Huettenfeldo anksti ryte išvažiuota 
autobusu per Viernheimą į Mannheimą. 
Mannheimas yra didelis kultūros ir ūkio 
centras prie Rheino ir Neckaro upių san
takos, turįs virš 330.000 gyventojų. Anks
čiau Mannheimas yra buvęs Kurpfalzo ku
nigaikščių rezidencija. Pervažiavę Mann- 
heimo miesto šalutines dalis ir centrą su 
nacionaliniu teatru ir vandens bokštu, ku
ris yra miesto ženklas, sustojame prie pi
lies, kurioje nuo 1720 metų gyveno kuni
gaikščiai. Dabar joje yra naujasis Mann- 
heimo universitetas, išsivystęs iš aukštes
niosios prekybos mokyklos. Pirmiausia ap
lankėme jėzuitų bažnyčią, ankstyvojo ba
rako stiliaus, statytą 1733 metais. Po to 
trumpai apžiūrėjome pilies bažnyčią, sta
tytą 1731 metais. Ji taip pat yra barako 
pažibą: joje yra grojęs Mocartas.

Susėdę vėl autobusai!, pro ledo stadioną 
pervažiavome Konrado Adenauerio tiltą ir 
persikėlėme į Ludwigshafeną. Ludwigsha- 
fenas yra jaunas miestas, tik Rheino upe 
atskirtas nuo Mannheimo. Ludwigshafe- 
nas turi apie 190.600 gyventojų ir yra ži
nomas kaip Vokietijos chemijos centras. 
Taip pat šis miestas turi moderniausią 
Europoje geležinkelio stotį, kurioje susi
siekimas vyksta keturiomis plotmėmis. 
Per Kurt-Schumacher tiltą vėl sugrįžome 
į Mannheimą.

Dar kartą pervažiavę Mannheimą, pa
siekėme savo kelionės pagrindinį tikslą, 
Vokietijos daržininkystės parodą, kurią 
suruošti šiais metais teko garbė Mannhei- 
mul (nuo balandžio 18 iki spalio 19 d.). 
Tose parodose, kurios vyksta kas dveji 
metai skirtinguose miestuose, galima pa

matyti naujausius daržininkystės darbus 
ir kitas atrakcijas. Kadangi į šias parodas 
atvyksta daug žmonių iš visos Vokietijos ir 
net iš užsienių, tai jos yra labai naudin
gos miesto reklamai. Tam reikalui jis 
vykdo įvairius seniai reikalingus uždavi
nius: pastato viešbučius, greitkelius ir ki
tus reikalingus pastatus.

Pirmiausia, įžengę į parodą, aplankėme 
augmenijos skyrių. Ten, be tropinių auga
lų, matėme ir egzotinių gyvių ir žuvų. Po 
to išsiskirstėme ir pavieniai arba mažo
mis grupėmis apžiūrėjome pirmąją paro
dos dalį — Luisenparką. Matėme įvairiau
sių augalų, medžių ir t. t.

Apie pietus visi kartu užvažiavome į te
legrafijos bokštą, kuris yra 204,75 metrų 
aukščio. Jame yra restoranas, kuris per 
valandą apsisuka du kartus ir talpina 180 
svečių. Mes į jį, be abejo, nėjome: tik ap
lankėme žiūrovų platformą, iš kurios prie 
gero oro galima matyti apie 50 kilometrų.

Pasiekę žemę, tuoj vėl su ja atsisveiki
nome, sulipdami į lyninį traukinį, kuris 
4 — 22 metrų aukštyje veda į už 4,1 km 
esantį Herzogenriedą, kur yra antroji dar
žininkystės parodos dalis.

Traukiniu apvažiavę parodą, įsitikino
me, kad tai tikrai yra daržininkystės pa
roda: rožių ir tulpių laukai, pavyzdingi 
maži darželiai ir eilės medelių. Be to, ant
roje dalyje yra vadinamoji Multi-Halle. 
Tai yra didelis pastatas, kuriame kasdien 
vyksta įvairios parodos ir koncertai. Ma
žesnieji galėjo pažaisti, gi vyresnieji pa
važinėjo karuselėmis. Be to, Herzogenrie- 
de dar buvo specialus paštas, kuriame fi
latelistai galėjo įsigyti parodoj antspau
duotų ženklų.

Išvažiuodami j Mannheimą, netikėjome, 
kad išvyka visiems patiks, o grįždami, tur 
būt, visi buvome nepatenkinti, kad reikė
jo važiuoti atgal, kad reikėjo apleisti Vo
kietijos daržininkystės parodą. Joje kiek
vienas rado, ko tiktai norėjo. Aš ketinu 
dar kelis kartus ją aplankyti ir, turėdamas 
daugiau laiko, apžiūrėti tai, ko pirmą kar
tą nesuspėjau.

Kun. diakoną F. Skėrį, Vasario 16 gimn. 
tikybos mokytoją, reikia ne tik sveikinti, 
kad surado tokią gerą, visiems patikusią 
vietą išvykai, bet ir nuoširdžiai dėkoti už 
išvykos suorganizavimą. Vasario 16 gim
nazijos evangelikai mokiniai turi džiaug
tis ir didžiuotis, turėdami tokį veiklų ir 
aktyvų mokytoją ir dvasios vadovą.

Petras Veršelis

PUIKIOS IŠLEISTUVĖS

Gegužės 10 d. L. M. K. padarė išleistu
ves savo aktyviai narei Nijolei Semėnai- 
tei-Etzveiler, josios vyrui ir vaikams, ku
rie grįžta į JAV.

P. Etzveiler 2 metus mokytojavo vokie
čių mokykloj ir, pasibaigus sutarčiai, grįž
ta namo. Jis, nors ir ne lietuvis, labai ak
tyviai dalyvavo lietuvių gyvenime.

Išleistuvės įvyko prie jūros — šarboize, 
Klimaitienės-Bazedov namuose. Dalyvavo 
daugiau kaip 30 žmonių. Oras buvo gra
žus, todėl ir visų dalyviu, nuotaika buvo 
labai gera.

Linkime tai maloniai šeimynai gražiai 
įsikurti JAV.

Į L. M. K. vis daugiau įstoja narių. Ma
tyt, kad lietuvės moterys išsiilgsta lietu
viškos aplinkos, kurią jos randa L. M. K. 
susirinkimuose.

Skautiškuoju keliu
SUEIGA — BAZARAS

Gerbiamieji tėveliai, rėmėjai, skautai ir 
skautės.

Birželio 28 d. 4 vai. p. p. Manchesterio 
Liet. Soc. klube įvyks „Živilės“ ir „Mairo
nio“ draugovių 13-metė sukaktuvinė

SUEIGA — BAZARAS.
Kviečiame visus ir visas kuo skaitlin- 

giau dalyvauti. Skautai-ės dalyvauja uni
formuoti.

Be tėvelių ir rėmėjų paramos niekuo
met neapsieinam, todėl ir vėl kreipiamės, 
prašydami paremti mūsų bazarą dovanėlė
mis. Už kiekvieną auką — dovanėlę būsi
me labai dėkingi.

Dovanėles renka Manchesterio Tėvų Ko
mitetas, V. Kupsčio vadovaujamas, ir visi 
skautai bei jų vadovai.

Skautai savo darbelius ar surinktas do
vanėles siunčia tiesiog Tėvų Komiteto ka
sininkui A. Rimeikiui, 121, Middleton Rd., 
Manchester 8, arba atveža atvykdami su- 
eigon.

Bazaro pelnas — stovyklai! Laukiame 
visų birželio 28 d. 4 vai. kuo gausiau at
vykstant

Rajono Vd-vė

Friday Evenings
Don't forget that Friday evening 

is your evening at Lithuanian 
House. Come yourselves and bring 

your friends. The more the 
merrier. Every Friday.

Pei i ktad ienio vaka ra i
Neužmirškite, kad penktadienio 

vakaras, tai Jūsų vakaras 
Lietuvių Namuose. Ateikite patys 
ir atsiveskite savo draugus. Kuo 

daugiau — tuo linksmiau.
Kiekvieną penktadienį.
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