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Helsinkio metines
Rugpjūčio 1 d. sukako lygiai metai, kai 

35 valstybės pasirašė Helsinkio garsiąją 
deklaraciją. Praėjus metams, Rytų ir Va
karų blokai atsargiai konstatuoja, kad tos 
deklaracijos rezultatai nėra laibai žymūs. 
Kaltę už jos menką pasisekimą, žinoma, 
meta vieni kitiems.

Oficialūs Vakarų valstybių sluoksniai, 
nenorėdami užkirsti kelio vadinamajai 
detentei, komentuodami Helsinkio dekla
racijos rezultatus, bando juos įvynioti 
šiek tiek iį vatą. Jie sako, jog pranašystė, 
kad ipo Helsinkio konferencijos Vakarai 
pasiduos užliūliuojami, kad jų karinis 
budrumas sumažės, neišsipildė. įvykę 
priešingai — nuolatinio Sovietų ginklavi
mosi akivaizdoj^, sukrutę ir vakariečiai, 
nors jų išlaidos šiam reikalui, skaičiuo
jant procentais nuo krašto pajamų, toli 
atsilieka nuo sovietinių.

Taip pat neišsipildė pranašytė, kad Sov. 
Sąjunga galutinai suvirškins Rytų Euro
pos socialistines valstybes. Neseniai įvy
kusi 'Berlyne Europos komunistų vadų 
konferencija parodė nelauktą paisiprieši. 
nimą paklusti sovietinėms užmačioms.

Šitaip kalba tie, kuirie negali ir nenori 
prieštarauti Kissinigerio-Brežnevo atlydžio 
politikai. Visai kitokią nuomonę pareiškė 
Britanijos parlamento opozicijos vadė, 
konservatorė Mrs. Thatcher, kuriai Mas
kvos spauda yra suteikusi Iron Lady titu
lą. Kalbėdama konferencijos metinių iš
vakarėse, ji pareiškė, kad Helsinkyje su
tvertasis atlydis dirba Sov. Sąjungos nau
dai, ir kad Vakarai visa to nenori ar ne
pajėgia matyti.

Pirmiausia ji prisiminė Solženicyno žo
džius: „Aš nėkritikuoju Vakarų,. bet kriti
kuoju jų silpnybes. Kaip gali žmogus pra
rasti dvasinę isitiprybę ir pasiryžimą, kad 
turėdamas laisvę, ima jos nebevertinti, 
nebenori dėl jos aukotis?“

Kalbėdama apie saugumą, ji sako, kad 
Sovietai ir toliau bando užmigdyti pasau
lį netikros taikos ir saugumo pažadais. 
,/Kiekviena valstybė pasižadėjo individua
liai ar kolektyviai susilaikyti nuo tiesiogi
nio ar netiesioginio kišimosi į kitos vals
tybės vidaus reikalus, neatsižvelgiant, ko
kie būtų jų tarpusavio santykiai. Dar ne
buvo nudžiūvęs parašų rašalas, kai Sov. 
Sąjunga įsikišo į Portugalijos vidaus rei
kalus. Dar rimčiau ji veikė Angoloje, tiek
dama ginklus ir patarėjus. Teisybė, rusai 
gali sakyti, kad jų kariuomenės nebuvo 
Pietinėje Afrikoje, bet ką ten veikė Ku
ba?“

Toliau ji aiškina, kad dar vis nėra 
spaudos ir judėjimo laisvės, kad emigra
cija tebėra suvaržyta, kad karo išskir
toms šeimoms vis dar neleidžiama susi
jungti, kad religija ir toliau persekiaja- 
ma.

Vakariečių spauda teigiamu faktorium 
laiko žydų emigracijos palengvinimą. Esą, 
net vizų mokestis sumažintas iš keturių 
šimtų iki 300 rublių... Vakariečiai žurna
listai turį didesnę laisvę judėti ir gauną 
daugkartines vizas. Didžiuosiuose viešbu
čiuose esą galima rasti vakarietiškos 
spaudos, nors privatiškai ją prenumeruo
ti ar pirktis kioskuose vis dar negalima. 
Kultūrinių mainų ir ekskursijų skaičius 
esąs padidėjęs. Deja, jokio palengvėjimo 
šioje srityje nejaučiama Lietuvoje. Prie
šingai — .įvesti dar didesni suvaržymai: 
padidintos viešbučių kainos ir dar labiau 
suvaržytas išvykimas iš Vilniaus.

Svarbiausiu Helsinkio deklaracijos 
punktu buivo laikomas pasižadėjimas ma
žinti apsiginklavimą. ,J>eja, praėjusiais 
metais Sov. Sąjunga ne tik nebandė pro
paguoti nusiginklavimo ar mažinti susidū
rimo pavojų ,bet priešingai — ji pasto
viai stiprino Vakarų Europos ir Kinijos 
pasieniuose esančias armijas“, saiko Mirs. 
Thatcher.

„Devyni drąsūs vyrai, vadovaujami ato
minės energijos fiziko J. Orlovo, buvo su
darę organizaciją Helsinkio deklaracijos 
■nutarimų vykdymui stebėti. Tuoj įsikišo 
KGB ir patarė Orlovui susilaikyti nuo 
„prieškonstitucinės“ veiklos, jeigu nenori 
būti suimtas“. Šitaip apie sovietinių pilie
čių teises kištis į „ne savo“ reikalus pa
aiškina Mrs. Thatcher.

Tačiau nežiūrint visa tai, vis dėlto per 
tuos metus tiek pačioje Sov. Sąjungoje, 
tiek užsieniuose susidarė sąlygos steigti 
grupes ar organizacijas, kurios seka, pri
žiūri ir kelia viešumon Helsinkio dekla
racijas laužytojus. O tai ir bus bene di
džiausias teigiamas įrašas metiniame Hel
sinkio deklaracijos balanse.

Lucanus

RELIGINĖ LAISVĖ SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Nauja knyga anglų kalba

Pasaulio Bažnyčių Taryba paskutinėje 
konferencijoje, įvykusioje 1975 m. lapkri
čio-gruodžio mėn. Nairobyje, nebuvo pasi
ruošusi diskutuoti tikybos laisvės klausi
mo komunistiniuose kraštuose. Bet tas 
klausimas numatomas svarstyti vėliau. 
Todėl kai kurios organizacijos jau dabar 
pradėjo ruošti medžiagą toms diskusi
joms.

Britų Keston College padarė gerą pra
džią, šiomis dienomis išleisdamas knygą 
..Religious Liberty in the Soviet Union“, 
kurią parašė trys autoriai: Michael IBiour- 
deaux, Hans Helby ir Eugene Voss.

Knygoje gana daug vietos yra skirta ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai bei religinei 
teisei Sov. Sąjungoje.

Knygą galima gauti iš leidėjo: Keston 
College, Heathfield Road, Keston, Kent, 
BR2 6BA, England. Knygos kaina: £1.50 
arba USA $3.50.

GAMINS FILMĄ APIE EGZILUS

Britų Filmų Institutas (British Film 
Institute Production lEloard) numato pa
gaminti filmą apie egzilus.

Nuo 19 a. Anglija, būdama didelė galy
bė, pradjo teikti prieglobstį nuverstiems 
karaliams, .revoliucionieriams, nacionalis
tams ir kitokio plauko .politiniams pabė
gėliams.

šimtmečio pradžioje Londone atsirado 
ispaniškosios Pietų Amerikos laisvintojai: 
Miranda ir Bolivaras. Vėliau (1825-1850) 
į Londoną atbėgo Herzenas, Kropotkina's, 
Marksas, Mazzini, Napoleonas III, Rim
baud, Verlain, Zola ir kt.

Jau 1850 m. Londone gyveno vien tik 
atbėgusių vokiečių 500 žmonių.

Dvidešimtame šimtmetyje pradėjo plūs
ti Rusijos revoliucijos, Ispanijos civilinio 
karo, Hitlerio persekiojimų aukos. Antro
jo pasaulinio karo metu ir po jo atsirado 
Rytų Europos, Balkanų ir Baltijos valsty
bių pabėgėliai, kurių kraštai atiteko ko
munistams. Prie jų dar galima pridėti P. 
Afrikos, Čilės, Ugandos pabėgėlius.

Visų tų pabėgėlių gyvenimui ir jų pa
žiūroms į Angliją, o ypačiai Londoną, pa
vaizduoti ir numatomais šis pusiau doku
mentinis, pusiau fantastinis filmais.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas šiuo 
metu Londone gyvenantiems pabėgėliams 
ir jų problemoms. Bus pavaizduotos at
skirų tautų bendruomenės, jų tarpe ir 
baitai.

Filmas bus spalvotas, 16 mm ir tęsis 90 
minučių. Tuo tarpu atliekami paruošia
mieji darbai.

ŠUNŲ LENKTYNIŲ SUKAKTIS
Šiemet sukako 50 metų nuo šunų lenk

tynių pradžios Anglijoj. Pirmosios lenkty
nės įvyko Manchestery, garsiajame Belle 
Vue. Tada šuo, vardu Miistley, nubėgo 
ketvirtį mylios per 25 sekundes ir laimė
jo rungtynes.

Po to greitai pradėjo kurtis naujos šu
nų lenktynių organizacijos ir lažybų .klu
bai. Viršūnė buvo pasiekta 1948 m. Tais 
metais lenktynėse dalyvavo 25 mil. žmo
nių, o lažyboms išleista 87 mil. svarų. Vė
liau entuziazmą sumažino naujai pradėju
si plisti itelevizijos pramonė. Nuo 1961 m. 
lažybų įstaigos buvo legalizuotos ir apdė
tos mokesčiais, šunų lenktynės pasiliko 
trečioje vietoje — po futbolo ir arklių. 
Praėjusiais (1975 m.) šunų lenktynes ste
bėjo 6.2 mil. žmonių ir išleido daugiau 
kaip 69 mil. svarų. Lenktynių entuziastai 
pranašauja, kad per ateinantį dešimtme
tį arkliai užleis vietą šunims, nes jų lenk
tynių sportas yra pigesnis.

/ Lietuvos ,\
[ nacion»'in,e į 
i M.Mabyuo I 
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vau&jję
KO VOKIEČIAI BIJO?

Die Welt paskelbė baimės anketos duo
menis. Iš jų aiškėja, kad 51% gyventojų 
labiausia bijo karo. Toliau eina aplinkos 
užnuodijimas, radioaktyvių medžiagų vei
kimas, vandens užteršimas ir kt. Du pro
centai gyventojų bijos? užkariautojų iš ki
tos planetos.

DRAUGAI RYTŲ EUROPOJE

Britų parlamento atstovas (konserv.) 
J. Amery, neseniai lankęsis Rumunijoje, 
paskelbė gana įdomias savo kelionės įspū
džių išvadas (Times, rugs. 3).

Pirmiausia jis konstatuoja, kad Rumu
nija, nors ir priklausydama Varšuvos pak
tui, ne tik atsisakė siųsti savo kariuome
nę į Čekoslovakiją, bet dargi pasmerkė 
Sovietų žygį. Sovietų transportas į Bulga
riją per Rumunijos teritoriją esąs gero
kai suvaržytas. Kariniai rumunų manev
rai esą projektuojami gintis nuo Rytų, o 
ne nuo Vakarų kaimynų. Rumunijos pra
monė nesitaiko prie Maskvos rinkų, o pre
kyba su Vakarų valstybėmis plečiasi. Gin
čas su Sov. Sąjunga dėl pagrobtos Besa
rabijos ir Bukovinos sienų nėra išspręs
tas. Krašte visiškai nesimato Raud. armi
jos dalinių.

Rumunijos-Jugoslavijos draugystė nuo
lat stiprėja. Jos abi ikrypstančios į Vaka
rus ir užmezgusios gerus santykius su Ki
nija. Abi šios valstybės nejaučiančios jo
kios grėsmės iš Nato valstybių.

Autorius patyręs, kad žodis „Jalta“ Ru
munijoje esąs labai nemėgiamas, nes ten 
pasaulis buvo padalytas į dvi dalis, o Ru
munija atitekusi komunistams. Jeigu Va
karų valstybės atsisakytų nelemtos „Son- 
nenfeldto doktrinos“ ir imtų Rumuniją ir 
Jugoslaviją aktyviau globoti, tos abi vals
tybės mielai atsikratytų Maskvos priežiū
ros. Tautinis judėjimas ten yra labai gy
vas. Nedaug tereikia, kad Sovietų Sąjun
ga turėtų pasekti britų pavyzdžiu: iš di
delės imperijos pereiti į laisvų socialisti
nių kraštų commonwealth'a (bendruome
nę).

TIK ŠEŠI PABĖGĖLIAI
Šeši Rumunijos ir Sov. Sąjungos spor

tininkai atsisakė grįžti iš Montrealio 
olimpiados. Atrodo, tbks paprastas reika
las — patiko jaunam žmogui naujas kraš
tas arba įsimylėjo gražią merginą — ir 
bando pasilikti. Taip atsitinka įvairiuose 
kraštuose kasdien ir niekas apie tai net 
laikraščiuose nerašo. Tuo tarpu sovietinis 
sportininkas, nepanorėjęs grįžti į namus 
— pasaulinio masto sensacija.

Daugiausia triukšmo sukelta dėl jauno 
sportininko Nemcanovo, kuriam, sovietų 
nuomone, esą „išplauti“ smegenys. Kana
dos valdžia jam leido pasilikti iki rudens.

Dar atsisakė grįžti rumunas irklininkas 
Lambertus, Ukrainoj gimęs rumunas Ha- 
iratambio ir keli kiti sportininkai. Kalba
ma, kad Kanados ukrainiečiai suvilioję ar 
bandę suvilioti savo tautietį, 'bėgiką Boro- 
zovą.

Nebegrįžo sovietiniai čempionai ne tik
tai iš Kanados. Amsterdame vienas ge
riausių pasaulyje šachmatų lošėjų Vikto
ras Koročnoj po turnyro taip pat nutarė 
nebegrįžti į Sov. Sąjungą. Maskvos spau
da jį vadina ambicingu pasipūtėliu, nega
linčiu pakęst kitų gerų šachmatininkų ir 
reikalauja grįžti atgal.

Sportininkų — pabėgėlių .skaičius šiais 
metais gania mažas. 1972 m. iš Muenche- 
no oliimipados nebegrįžo 119 žmonių. Sa
koma, kad Montrealyje jie buvę griežčiau 
sekami ir, atlikę savo programą, siunčia
mi namo.

Spaudoje juokaujama, ar atsiras vaka
riečių sportininkų, .kurie nebenorės grįžti 

išMaskvos olimpiados 1980 metais?

Olimpiados ir politika
„Olimpiniai žaidimai nėra tiktai spor

to festivalis, tai yra vienas iš frontų, ku
riame tarp savęs kovoja tarptautinio ben
dradarbiavimo ir savitarpio supratimo ša
lininkai ir priešininkai“, šitaip neseniai 
pasisakė Maskvoje leidžiamas literatūros 
žurnalas, žinoma, bendradarbiavimo šali
ninkais jis laiko Sov. Sąjungą ir jos „tre
čiojo pasaulio“ draugus, o priešininkais 
— visą likusį pasaulį.

Politika ne tik kas kart labiau skver
biasi į sportą, bet jau rimtai grasina su
naikinti tarptautinį jo simbolį —■ olimpia
das. Kanados vyriausybei užsispyrus dėl 
Formozos (Taiwiano) dalyvavimo Kinijos 
respublikos vardu ir didėliam Afrikos 
valstybių Skaičiui atšaukus savo sporti
ninkus dėl N. Zelandijos-P. Afrikos rugby 
žaidynių, šių metų Montrealio olimpiada 
vos išvengė katastrofos. Nors žaidynės 
nebuvo nutrauktos, bet sportinė atmosfe
ra, pakvipusi politine įtampa, buvo su
gadinta. Teisingai pareiškė Olimpinio ko
miteto pirmininkas lordas Killanin, kad 
valdžios kišimasis į sporto reikalus yra 
pati didžiausia problema.

Politikos įtaka į olimpinius žaidimus 
nėra naujas dalykas, atsiradęs po antro
jo paisaul. karo, tam pasauliui perskilus 
į dvi puses. Pirmieji nesutarimų daigai 
pasirodė 1908 m. olimpiadoje Londone, 
kai JAV sportininkai atsisakė pagerbti 
vėliavos ceremonijomis karalių Edwardą 
VII. Tuo pačiu metu Suomijos sportinin
kai, norėdami parodyti pasipriešinimą ca
rų priespaudai, atsisakė žygiuoti po Ru
sijos vėliava.

1912 m. Stockholme Italijos ir Prancū
zijos sportininkai išėjo iš fechtavimosi 
varžybų, susiginčiję dėl taisyklių. O 1936 
m. (Berlyno olimpiadoje Hitleris vos ne
gavo priepuolio, Amerikos negrui įveikus 
vokietį. Jis norėjo pertvarkyti olimpinius 
žaidimus, kad juose dalyvautų vien tik
tai arijų kilmės sportininkai.

1956 m. Egipto, Irako ir Lebanono spor
tininkai nedalyvavo olimpiadoje dėl Sue- 
so kanalo krizės. O 1920 m. Antverpeno 
ir 1948 m. Londono olimpiadose buvo už
drausta dalyvauti .karą pralaimėjusių 
valstybių sportininkams.

Po Rusijos revoliucijos Sov. Sąjunga 
nedalyvavo sporto žaidynėse iki 1952 m. 
Helsinkio olimpiados. Priešpaskutinioji 
olimpiada 1972 m. Muenchene, kaip žino
ma, pasibaigė kruvinomis žydų-arabų

olimpiadų likimu, nes jei politika nebus 
iš žaidynių pašalinta, olimpiados nebetu
rės ateities. Graikijos min. pirmininkas 
Karamanlis pasiūlė olimpiadas pastoviai 
perkelti į jų kilmės kraštą — Graikiją. 
Tuo būdu bent iš dalies būtų panaikinta 
politinė trintis ir išvengta vis naujų iš
laidų, kurių našta olimpiadų šeiminin
kams greit pasidarys nebepakeliama.

šis graikų vyriausybės pasiūlymas .bent 
šiuo metu negalįs būti svarstomas, nes 
Sov. Sąjungoje jau pradėti pasiruošimai 
1980 m. olimpiadai. O toji olimpiada ir 
kelia visiems didžiausią rūpestį, nes so
vietai yra patys jautriausi politiniu at
žvilgiu. Jau dabar svarstoma, kaip jie pa
sielgs su N. Zelandija. Ar įsileis P. Afri
kos, Čilės ir Pietų Korėjos sportininkus? 
Ką darys su V. Vokietijos sportininkais, 
kurių skaičiuje bus dalis Berlyno sporti
ninkų? O kaip su Izraeliu? Ar nepanorės 
į Maskvą atvykti' Palestinos pabėgėlių 
sportininkai, su kuriais negalėtų varžytis 
žydai? Klausimų yna daug, ir jų gali at
sirasti dar vis naujų. Teisybė, lordas Kil
lanin Montrealyje įspėjo Sovietus dėl 1980 
m. politinės diskriminacijos. Bet ar jo 
kas nors paklausys?

Įdomiausia, kad individualūs sportinin
kai jau pradeda pavargti nuo politikos 
maišymo su sportu. Kai kurie Afrikos at
letai buvo taip įtūžę,* kai reikėjo išvykti 
iš Montrealio, kad ėmė grasyti emigracija 
į kitus kraštus. Vienas jų vadovas pareiš
kė: „Jei mano vyrai norėtų užsiimti poli
tika, tai jie ruoštųsi ne .į olimpiadą, o į 
parlamentą“.

Tikėkime, jog neišsipildys pesimistų 
pranašystė, kad Maskvos olimpiada bus 
paskutinioji.

Krk.

skerdynėmis.
Paskutiniuoju metu rimtai susirūpinta

MILIJONAI GALONŲ VANDENS

Britanija suvartoja žymiai daugiau 
vandens, negu pvz. Olandija ar kiti van
denį taupą kraštai. Kasdien Anglijoje ir 
Valijoje patiekiamai 8.727 milijonai galo
nų vandens. Iš to kiekio 3.413 mil. galonų 
suvartoja elektros jėgainės, 3.441 mil. ga
lonų namų ūkis ir 1.867 mil. galonų pra
monė ir žemės ūkis. Kiekvienas gyvento
jas vidutiniškai per dieną suvartoja 35 
galonus vandens. Sausam periodui nesi-
baigiant, rimtai susirūpinta 
tekliais ir jo taupymu.

vandens iš-

Septųiiios DIENOS

GALI NETEKTI MEDALIŲ

Imtynių, džudo ir sunkumų kilnojimo 
olimpiados atletai gali netekti savo meda
lių. Įtariama, kad apie 150 sportininkų 
vartojo specialius kūną stiprinančius 
vaistus (anabolic steroids). Jei šlapumą 
ištyrus įtarimas pasitvirtins, tad sporti
ninkai bus paprašyti medalius grąžinti.

fe‘

RADIACIJOS BAIMĖ
Atominės energijos pramonės liekanos 

ir daiktai, kurie yra pasidarę radioakty
vūs (pirštinės, rankšluosčiai ir kt.) Ame
rikoje buvo Skandinami Atlanto vande
nyje dviejų mylių gylyje. Jie buvo sude
dami į specialias statines, o šios įlieja
mos į cemento blokus. Tokių statinių jau 
esą „palaidota“ 85.000. Dabar aiškėja, kad 
kai kurios jų pradėjo praleisti radioakty
vias medžiagas, kurios .per vandenį, jūros 
augalus ir žuvis gali pakenkti žmonėms. 
Iš Lewis Delevare uosto specialūs pov. 
laivai išvyko paskandintų statinių ieško
ti, nors vilties esama labai mažai. „Palai
dojimas“ radioaktyvių liekanų 'sudaro di
džiausią problemą atom, energijos pramo
nėje.

KARŠČIAI VARGINA ŪKININKĄ
Vokietijoje gyvenąs ūkininkas Antanas 

Uleckas, labai vargsta karščių metu. Jo 
paties iškastas šulinys išdžiūvo. Jis yra 
priverstas girdyti savo du arklius ir tris 
karves vandeniu, kurį neša naščiais iš 
kūdros, vieno kilometro nuotolyje. Šis vy
ras pasižymi dideliu kantrumu, sakytu
mėm, ypatingu patvarumu.

•Jis ūkininkauja savo stiliumi ir rūpi
nasi savo gyvuliais, kad arkliai būtų gra
žūs ir stiprūs, o karvės linksmos, sočios, 
pieningos ir telingos. Kantriai laukia Lie
tuvai laisvės, o sau geros sveikatos ir lai
mingo sugrįžimo į Prienų apylinkę su vi
sais savo gražiais gyvuliais. Jis tikisi, kad 
jis galės mirti Lietuvoje.

— 'Eiritų pašto Savings Bonds laikyto
jai dabar galės kas mėnesį išlošti 100.090 
svarų (iki šiol buvo 75.000).

— Dėl žemės drebėjimo, tradicinis 49- 
tųjų sukaktuvių Kinijos armijos banketas 
buvo atšauktais.

— Pik. B. Volynov sovietų satelito Sa
lint 5 vadovas fotografavimo būdu bando 
surasti mineralų klodus žemėje.

— Britų piliečiui M. Wilsonui, Maskvo
je nuteistam 5 metus darbo stovyklos už 
marijuanos kontrabandą, bausmė suma
žinta iki 3 metų.

— Britų Contact Radio Telephones fir
ma, nors ir nutraukti diplomatiniai san
tykiai, pasiryžusi siųsti Ugandos policijai 
specialius Landroverius, kuriuose yra įtai
sai radijo siųstuvams sekti, o taip pat 
maži radijo siųstuvai.

— Italijoj siūloma išleisti specialų įsta
tymą, leidžiantį daryti abortus Milano 
apylinkės moterims, paliestoms ten pasi
rodžiusių nuodingų dujų. Tos dujos su
žaloja ar užmuša negimusius kūdikius.

— Sov. Sąjungoje yra susidariusios di
sidentų grupės, kurios renka medžiagą 
apie Helsinkio deklaracijos laužymą ir ją 
perteikia užsienio ambasadoms Maskvoje.

— Tarp Rumunijos ir Sov. Sąjungos iš
kilo rimtas nesusipratimas dėl Moldavijos 
sienos.

— Per pirmąjį šių metų pusmetį Angli
joje ir Valijoje 20.000 žmonių daugiau mi
rė, negu užgimė. Paskutiniaisiais metais 
gyventojų skaičius pradėjo pastoviai ma
žėti.

— Tarptautinėse akrobatinio skridimo 
rungtynėse Kijeve sovietų lakūnai laimė
jo pirmąją vietą. Britams teko trečioji.

— Sov. Sąjungos moterų krepšinio ko
mandoje, kuri išsikovojo Montrealyje pir
mąją vietą, žaidė dvi lietuvės — T. Dau
nienė ir O. Rupšienė.

— JAV vyriausybė prisipažįsta gavusi 
Sovietų notą, kurioje ČIA kaltinama už 
bandymą užverbuoti prie J. Tautų dir
bantį Sov. Sąjungos diplomatą.

—BBC radijas Skelbia savo korespon
dentų pranešimus, kad Unitą prieškomu- 
nistiniai daliniai Angoloje tebelaiko už
ėmę didelius krašto plotus ir ruošiasi to
liau kariauti.

— Zagorsko vienuolyne prasidėjo, ang
likonų ir rusų ortodoksų bažnyčių konfe
rencija. Esą, aptariami bendri bažnytiniai 
reikalai.

—Der Spiegei paskelbė, kad V. Vokie
tijoje vidutiniškai dantų gydytojai uždir
ba £43.000 per metus.

— Vatikanas atėmė kunigo teises bu v. 
vienuolyno viršininkui Dom Giovanni 
Battista Franzoni už tad, kad jis rinkimų 
metu rėmė komunistus.

— J. Tautų Žmogaus Teisių Komisija 
Ženevoj gauna per metus apie 7.000 skun
dų dėl tų teisių pažeidimo. Jie ateina iš 
įvairių kraštų, įskaitant Sov. Sąjungą.

— Londone mirė 'anglų „spaudos kara
lius“ kanadiškos kilmės biznierius lordas 
Thomsonas (82).

— Siekiant suvienodinti Nato ginklus, 
naujieji JAV tankai turės vokiečių pa
trankas.

— Vokiečių chemikų nuomone, iki šiol 
neturima priemonių prie Milano dujomis 
užnuodytam orui apvalyti.

— Švedijoje lietus, prisirinkęs ore sie
ros rūgšties dvideginio, užkrėtė 10.000 
ežerų, kuriuose miršta žuvys ir augalai.
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Du Julijonai
Pasirodžius spaudoje žinių apie 25 me

tų sukaktį nuo žurnalisto ir laisvės kovo
tojo Julijono Būtėno mirties, skaitytojai1 
pageidauja daugiau žinių apie Julijoną 
Būtėną ir jo likimą. Mat, iš Lietuvoj gau
namoje spaudoje dažnai užtinkami Juli
jono Būtėno straipsniai, ir minima jo lite
ratūrinė kūryba. Skaitytojai nori žinoti, 
kaip čia iš tikrųjų yra: nesusipratimas ar 
sutapimas?

Taip, čia yra tik sutapimas. Dar nepri
klausomybės laikais Lietuvoje 'buvo žino
mi du žurnalistai Julijonai Būtėnai. Vie
nas dzūkas, gimęs 1908 m. Alytaus aps., o 
kitas aukštaitis, gimęs 1915 m. (Eliržų aps. 
Pirmasiis nuo pat jaunystės dalyvavo kai
riosios krypties spaudoje, rašydamas 
straipsnius ir apysakas. Savo apsakymų 
rinkinius išleido atskiromis knygomis-

Pirmosios Okupacijos metais buvo Re
voliucijos muziejaus Kaune direktorius, 
1944-1950 m. Vilniaus universiteto dėsty
tojas ir „Pergalės“ redaktorius. Vėliau 
dėstė partinėj mokykloj ir pedagoninia- 
me institute. Nuo 1960 m. komunistų par
tijos narys. (Išleido brošiūrų, monografijų 
ir teatro veikalų.

Antrasis Julijonas, kurio 25 metų žuvi
mo sukaktis šiais metais spaudoje mini
ma, nuėjo visai kitokiais keliais. ET,F biu
letenyje (1976, birželis) J. Vidzgiris apie 
jiį taip rašo:

„Julijonas Būtėnas gimė 1915 m. Dovy
dų kalime, Joniškėlio valsčiuje, Biržų ap
skrityje. Mokydamasis Linkuvos gimnazi
joje, jis priklausė ateitininkams, mėgo 
knygas ir anksti pasireiškė gabumais už
sienin kalbose. Vytauto Didžiojo universi
tete studijavo teisę ir baigė Lietuvos ka
ro mokyklą atsargos leitenanto laipsniu. 
Dar studijuodamas įsijungė į spaudos 
darbą, dirbo dienraščių „Ryto“, vėliau 
„XX-jo amžiaus“ redakcijose. Naudojo 
vokiečių, prancūzų, anglų, rusų, italų ir 
švedų kalbas. Garsėjo įžvalgiomis užsie
nin politikos apžvalgomis. 1940 m. vasarą 
okupavus Lietuvą, Julijonais Būtėnas 
slaptai pasitraukė į Vokietiją ir prisidėjo 
prie Lietuvos pasiuntinio ir įgalioto mi
nistro Kazio Škirpos organizuojamo tau
tinio pasipriešinimo sąjūdžio — Lietuvių 
aktyvistų franto. Netrukus Berlyne jis da
lyvavo pirmame slaptame susirinkime, 
kuriame drauge su 38-niais pasiryžėliais 
iškilmingai įsipareigojo kovoti ištikimai 
už Lietuvos laisvę. „Savo garbe ir sąžine 
pareiškiu, kad šį iškilmingą pasižadėjimą 
darau ne vien lūpomis, bet širdimi ir sie
la, kad mano šis daromas pasižadėjimas 
visiškai sutaps su mano principiniais ir 
patriotiniais nusistatymais... Taip man, 
Dieve, padėk!“ — skambėjo tas pasižadė
jimas, kuri,am Julijonas Būtėnas išliko iš
tikimais iki mirties, atlikdamas įvairias re
zistencijos kovotojo pareigas. Kilus karui 
ir sukilėliams užėmus Kauną, jis vykdė 
Laikinosios vyriausybės uždavinius, dirbo 
„Į Laisvę“ dienraščio redakcijoje. Išryš
kėjus rudojo okupanto kėslams, jis nesvy
ruodamas įsijungė į naujo vadovaujančio 
animacinės rezistencijos sąjūdžio — Lie
tuvių fronto eiles ir bendradarbiavo po
grindžio spaudoje. Kurį laiką dirbo uni
versitete: filosofijos fakulteto žurnalisti
kos katedros asistentu.

Kai 1944 m. pavasarį, gresiant naujai 
bolševikinei okupacijai, buvo organizuo
jama Lietuvos Vietinė rinktinė, Julijonas 
Būtėnas stojo į ją pogrindžio pavedimu ir 
buvo generolo P. Plechavičaus adjutan

R. SPALIS

(Ištrauka iš neseniai išleisto romano
MERGATĖ IS GETO)

Pirmieji stambūs lašai, tartum pribrendę žir
niai, pradėjo barbenti grindinį, keldami vis stip
resnį garšą. Noreiša jau nedelsdamas traukė mer
gaitę su savimi. Kurį laiką toji žengė kartu, bet ne
trukus pradėjo klupti, atsikelti. Matyt, tie paskuti
nieji keli žingsniai išbaigė jos jėgas.

Noreiša savo dešine ranka apjuosė sutiktosios 
liemenį, jos kairę ranką užmetė sau ant pečių, kad 
būtų lengviau eiti. Ir taip slinko pirmyn, laimin
dami tamsą, kuri dengė nuo smalsių akių. Jos kūno 
juntamas didelis sumenkėjimas pripildė jį gailes
čiu ir, metęs keletą padrąsinančių žodžių, skubino
si pasiekti namus, kol ji neapalpo, nes tada abu 
atsidurtų labai nemalonioje padėtyje. Jos semitiš
kas veidas be abejo sukeltų įtarimą, atkreiptų dė
mesį. Tuo tarpu jau ne lašai, bet prakiuręs dangus 
nuleido upę, kuri permerkė abu iki paskutinio siū
lo. Tas gamtos reiškinys dar labiau sunkė jėgas, 
bet geri žodžiai teikė vilties, ir Rozenbergaitė slin
ko, kaupdama visą valią, kovodama dėl kiekvieno 
žingsnio. Pagaliau taip siekiama gatvė, namai.

Nepastebėti kaimynų, pakilo į antrąjį aukštą. 
Noreiša spustelėjo skambutį. Tik pirštais palietė, 
prisilietė mygtuko, ir atsivėrė durys, pasitiko žmo
na.

— Miela, atvedu tau viešnią. Matai, kokie 
esame. Sukame tiesiai į vonią, kitaip vanduo pra
sisunks ir į butą apačioje.

tas. Netrukus su rinktinės štabu buvo su
imtas ir išvežtas į Salaspilio koncentraci
jos stovyklą Latvijoje, paskui išgabentas 
į Vokietiją, kur 1945 m. buvo išlaisvintas 
ir vėl galėjo savo žurnalistinius sugebėji
mus panaudoti Lietuvos laisvės reika
lams. Iki 1949 m. redagavo Vliko leidžia
mą „Eltos" biuletenį, vertė Vliko memo
randumus į kitas kalbas, rašė politines 
apžvalgas.

Į Vakarus atvykus kovojančios Lietuvos 
atstovui Juozui Lukšai — Daumantui, Bū
tėnas apsisprendė grįžti į tėvynę, savo ži
niomis ir intelektualiniais gabumais su
stiprinti kovos draugus.

1950 m. rudenį jis palydėjo Lietuvos po
grindžio atstovą iki sienos, 1951 m. balan
džio vduryje ir pats nusileido Kazlų Rū
dos miškuose.

Tuo metu atviro pasipriešinimo kovos 
laikotarpis Lietuvoje jau artėjo prie pa
baigos. Iš Maskvos atsiųsto generolo Krug- 
lovo agentai ir milžiniškas saugumo pro
vokatorių aparatas visomis priemonėmis 
mėgino užgniaužti kelerius metus vykusį 
partizanų karą ir sunaikinti jų vadus. Iš
tikimas laisvės kovotojo priesaika:, Juli
jonas žuvo, liet gyvas nepasidavė. Jis žu
vo mažai žinomomis aplinkybėmis 1951 m. 
gegužės pradžioje, savo mrtimi patvirtinęs 
iškilmingą pasižadėjimą, padarytą „ne 
vien lūpomis ir žodžiais, bet širdimi ir 
siela“. Jis įprasmino daugelio savo vien
minčių, pasitraukusių į Vakarus toliau ko
voti už Lietuvos laisvę, pasiryžimą ir sa
vo gyvybės auka paliudijo tėvynėje kovo
jantiems jų solidarumą.“

MEDŽIO DARBŲ MEISTRAS
Stanislovo Suchackio medžio drožiniai 

puošia Vroclavo lietuvių seklyčią. Šis na
gingas lietuvis, gimęs 1906 m. Jurgiškių 
kaime, Marijampolės apskr., seklyčios va
dovų dėmesį atkreipė dviejų skirtingų 
klumpių suvienodinimu. Šiandien jis yra 
sukūręs apie 200 drožinių, kuriais susido
mėjo lenkų spauda, tautodailės muziejai, 
meninių dirbinių parduotuvei. S. Suchac- 
kis iš Vroclavo persikėlė kaiman pas sū
nų, ten jis lengviau suranda žaliavos savo 
kūriniams.

Vytautas Bložė

Nemuno kloniai
Žeme pavasarių saulėtų, 
žeme rugiagėlių žydrų, 
žeme saulėlydžių žvaigždėtų, 
gėle saulėtekių tyrų!

Nemuno kloniai, 
kloniai žali.
Platūs krantai smėlėti.
Upe svajonių, 
upe gili — 
plaukti, atrast, mylėti!

O vieversėli, vieversėli, 
pilkas grumsteli lygumų, 
tavo plasnojantį šešėlį 
saulė užlieja žalumu!

Nemuno kloniai, 
kloniai žali.
Platūs krantai smėlėti.
Upe svajonių, 
upe gili — 
plaukti, atrast, mylėti!

— Jūs gi į žmones nepanašūs, susimildami, 
reikėjo kur palaukti, gi audra, ypač tokia, ilgai ne
trunka. Aš skambinau ligoninei, sakė išėjęs. Dar 
plaučių uždegimą gausite, — rūpinosi žmona, pla
čiai atidarydama vonios duris, degdama ten šviesą, 
— negi jus kas vijosi?

— Nieko mums neatsitiks, tik, Maryt, pa
ruošk man gerą sausą rankšluostį, pasitrinsiu, su
judinsiu kraują, o viešniai padarysiu karštą vonią, 
neleisiu jai susirgti, — kalbėjo linksmai, sodinda
mas mergaitę ant suoliuko.

—- Kęstuti, kol tavoji viešnia šildysis vonioje, 
aš užvirinsiu tau vandens. Kubile pasišutinsi. Ei
nu.

žmonai nubėgus, Noreiša brikštelėjo degtu
ką, pakūrė cilinderį, kuris visad būdavo pilnas 
malkų.

— Kolege, vanduo netruks sušilti. Malkų tu
rime, negailėk jų. Pagulėk karštam vandeny, iki 
įkais kūnas. Neskubėk, nes mes tvarkysimės virtu
vėje, irgi užtruksime, žmona aprūpins tave sausais 
drabužiais. Jauskis kaip namie. Na, uždarau duris, 
palieku, sušilk.

Nusiskubino į virtuvę, kur jau triūsė žmona.
— Kęstuti, vanduo jau beveikė karštas. Tu

rėsiu kaip kūdikį nuplauti bliūde, mat, tik pasigy
riau dėl kubilo, šiuo atveju jis labai praverstų.

Su žmonos pagalba nuplėšęs nuo savęs prili
pusius marškinius, karštu vandeniu apsiplovęs, try
nėsi rankšluosčiu, kol oda įraudo. Tuo tarpu žmo
na pakišo stiklinę karštos arbatos.

-— Maryt, čia daugiau spirito, kaip vandens!
— Gerk, gerk. Aš dabar gydau tave. Tavo tai 

atvestajai simpatijai padėjau ir viršutinius ir apa
tinius. Atrodys kaip į maišą įlindusi, tokia men
kutė. Iš kur tu ištraukei ją? Ir orą išrinkot pasi
vaikščioti! Kęstuti, Kęstuti, mes tik vedę, o tu jau

MUSŲ ŠOKIAI — antroji laida, šią ant
rąją laidą išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas, 1975 m., 260 psl.

Knygos pratarmėje rašoma:
„ši knyga skiriama išeivijoje dirban

tiems tautinių šokių mokytojams, kad ja 
vadovaudamiesi paruoštų šokėjų grupes 
suvienodintam programos atlikimui. Kny
gos leidėjai tikisi, kad ja pasinaudos ir 
priauganti karta, kuri su meile ir pasi
šventimu turėtų tęsti ir puoselėti tautinių 
šokių meną.“

PROF. DR. BRONIO J. KASLO naują 
veikalą „The Baltic Nations“ išleido „Eur- 
america Press' leidykla JAV. Papildoma 
šio veikalo antraštė: „The Quest for Re
gional Integration and Political Liberty". 
Veikalą sudaro trys dalys. Pirmoji patei
kia Baltijos valstybių istoriją bei politinę 
struktūrą, antroji — saugumo siekius sri
tinėje integracijoje trečioji — II D. karo 
įtakos analizę tautiniu ir tarptautiniu po
žiūriu. Naujojo veikalo kaina — $12. Jį 
galima užsisakyti šiuo adresu: Euramerica 
Press, 381 N. Main St., Pittson, Pa. 18640, 
USA. (TŽ)

PASIRODYS NAUJA KNYGA
Š. m. rugpiūčio mėn. gale „Ateities“ lei

dykla išleidžia Izraelyje gyvenančio lietu- 
vų rašytojo Icchoko Mero romaną „Strip
tizas arba Paryžius-Roma-Paryžius“.

Kritikai, susipažinę su rankraščiu, tei
gia, kad tai neeilinis romanas, toks, ko
kio iki šiol lietuvių literatūroje dar nebu
vo. Romane, parašytame moderniu, bet 
puikiai lietuvių kalbą išieškančiu stiliu
mi, autorius iškelia žmogaus pastangas 
su viltimi pažvelgti į amžinybę.

Icchokas Meras, šešių knygų autorius, 
iki 1972 m. gyveno Lietuvoje ir ten buvo 
pripažintas kaip iškilus beletristas. Jo vei
kalų yra išversta i dešimtį svetimų kalbų. 
Nežiūrint to, išvykus jam1 į Izraelį, jo var
das Vilniaus literatūriniuose svarstymuo
se jau nebefigūruoja...

Su „Striptizu“ I. Meras įsijungia į išei
vijos literatūrinį gyvenimą. Nuo šių metų 
jis jau priklauso Lietuvių Rašytojų drau
gijai.

Pakilus spaustuvės kainoms, „Stripti
zas“ išleistas ribotu tiražu. Romaną bus 
galima užsisakyti pas spaudos platinto
jus, arba kreipiantis tiesiog į „Ateities“ 
leidyklą (17689 Gold win Dr., Southfield, 
Mich. 48075).
„Ateities* Leidyklos Informacijos vedėjas

Pranas Naujokaitis — LIETUVIŲ LITE
RATŪROS ISTORIJA, III TOMAS (1928- 
1944 m.). Išleido JAV LB Kultūros Tary
ba 1976 m. Kaina 10 dolerių.

Sis trečiasis lietuvių literatūros tomas, 
turįs 530 puslapių, mini visus lietuvius ra
šytojus, kūrusius 1928-1944 m. laikotar
pyje. Čia atrasime ir tuos rašytojus, kurie 
neprasimušė į kūrybos aukštumas bet vis 
dėdto paliko šiokį tokį indėlį lietuvių lite
ratūroje.

Knyga padalyta į 17 skyrių. Pirmasis 
.skyrius aptaria literatūrinę periodiką, li
teratūros premijas ir tautos nelaimes, o 
paskutinysis skirtas literatūros istorijos ' 
rašytojams, kritikams ir vertėjams.

Tai yra nepaprastai naudinga knyga 
tiek lietuvių literatūrą bestudijuojan

tiems, tiek ir tos literatūros mėgėjams.
Knygą galima užsisakyti šitokiu adre

su: Mr. A. Kareiva, 7030 S. Rockwell Ave., 
Chicago, Ill. 60629 arba pas platintojus.

NAUJAS E. SEVELOS ROMANAS

1972 m. vidury Vliko Valdyba su keliais 
kviestiniais ilgai kalbėjosi s Efraimu Se- 
vela, Maskvoje gimusiu žydų kilmės žur
nalistu. Karo metu ir po karo, kai Lietu
vos partizanai vedė žūtbūtines kovas su 
sovietų kariuomene ir KGB daliniais, jis 
tose kovose dalyvavo.

Sevela, kaip karo korespondentas, buvo 
sovietų kariuomenės pusėje ir gerai matė 
jų visas kovas su mūsų partizanais. Net 
keturias valandas susirinkusiems pasako
jo konkrečius faktus, pripažindamas ne
paprastą partizanų didvyriškumą. Iš viso, 
jis Lietuvoje išgyvenęs septynerius metus 
ir jam labai patikę lietuviai. Pusėtinai bu
vo pramokęs lietuviškai. Sevela į New 
Yorką atvyko iš Izraelio ir atsivežė rusų 
kalba parašytą knygą apie sovietinių ka
ro pajėgų kovas su Lietuvos partizanais. 
Čia jis susitarė su gerai žinoma Double
day leidykla jo rankraštį išversti į anglų 
kalbą ir išleisti. Knyga išėjo tik dabar, ir 
kitokia, negu buvo kalbėta ir manyta: 
išėjo romanas, o ne faktų aprašymas. 
Knyga pavadinta „Truth is for Strangers“ 
A Novel About a Soviet Poet.

Pagrindinis romano veikėjas yra Lietu
vos poetas Algis Požėra, nusipelnęs komu
nistas. Jis buvo visų gerbiamas, patogiai 
gyvenęs, bet pagaliau pergyvenęs vidinę 
krizę.

Važiuodamas traukiniu į Vilnių, Algis 
patenka tarp Amerikos lietuvių turistų. 
Paklaustas apie partizanines kovas (auto
riui tai civilinis kanas), pate sau prisime
na tuos skaudžius laikus ir gailisi savo 
mylimos tautos, kuri buvo naikinama ne
paprastai žiauriose aplinkybėse. Jam bu
vo skaudu, kad ir jis pats prisidėjo prie 
lietuvių kraujo praliejimo.

Grįžęs į savo vagoną, pamatė Sigitą, še
šiolikmetę mergaitę, gabenamą teisman 
dviejų saugumiečių — Gaidelio ir Paužos. 
Labai sukrėstas, nutarė jai padėti. Užmi
gęs sapnuoja, kad jis kartu su Sigita pa
sprunka ir pradeda naują idilišką gyveni
mą, kuris tačiau baigiasi areštu. Triukš
mo pažadintais, užmiršta sapne duotus pa
žadus padėti merginai ir jaučiasi laimin
gas nepasidaręs sau nemalonumų.

Knygoje apstu miško brolių nuotykių. 
Per Algio vaizduotę labai jautriai praeina 
tautos kančios, kurias pasaulis visiškai 
ignoravo. Perduotas stalininės sistemos 
žiaurumas, kai, visų gerovės vardan, buvo 
išžudyta didelė tautos dalis. Taip pat 
efektingai nupieštas dabartinių sovietų 
menininkų vidinis pasaulis, jų dilema: ar 
patogus gyvenimas su privilegijomis ir 
materialiniu perteklium, arba .tikra kūry
ba pagal sąžinės reikalavimus. Be giles
nių minčių, autorius perduoda visokių 
kautynių nuotykių, meilės istorijų ir sek
so, kas žadina smalsumą bei įtampą. Per 
Algį Požėrą truputį pasišaipo iš lietuvių 
perdėtai romantišką savęs traktavimą: vi
si lietuviai narsūs, stiprūs bei gražūs, nor- 
diški tipai, pilkomis akimis ir šviesiais 
plaukais.

Romanas — stiprus smūg'fe sovietiniam 
melui, kad rusų okupacija Lietuvai atne
šusi šviesią ateitį ir visuotinę gerovę. Rei-

pradedi, — juokavo žmona, pilna geros nuotaikos, 
valydama pritaškytas grindis.

Gydytojas buvo mažiau linkęs į juokus. Ne
abejojo žmona, bet padėties rimtumas, ateinantie
ji pavojai kiek slėgė jo nuotaiką.

— Miela, ji yra medikė studentė. Gerai pa
žįstami.

— Suprantu ir atjaučiu. Praeities meilė?
— Toli gražu ne. Paprasta pažįstama, kaip 

šimtai kitų, bet, prisipažįstu: jos linksmumas, ga
jumas patikdavo man. Negalėjau nesišypsoti, žiū
rėdamas į jos gyvą veidą. Su ja neįmanoma būda
vo rimtai pasikalbėti. Viskas virsdavo juoku.

— Taigi toks švelnus juokų flirtas, manai, pa
tikėsiu?

— Net ir juoku flirto nebuvo. Jei būtų norma
lūs laikai, tik kepurės nuėmimas rodytų visą ryšį. 
Tačiau šie sunkūs karo, bandymo metai privertė 
mane atvesti ją čia, suteikti globą. Ji yra žydė.

Žmonos veido bruožai staiga pradėjo aštrėti, 
akmenėti, bjaurindami veidą, iš kurio pradėjo verž
tis piktumas, kuris pribloškė vyrą. Iš suplonėjusių 
lūpų prasisunkė pilnas įtūžimo balsas:

Tu į mano namus atvedei žydę!
— Kitos išeities nebuvo. Radau ją veik alps

tančią ant kelio.
Tu žinai mano praeitį. Žinai, kad mano 

motina išvežta į Sibirą. Kažin ar ji begyva! Žinai, 
kad dėka žydų skundų tėvas būtų žuvęs kalėjime, 
jei nepavyktų jam išsislapstyti. Ir tu pas jų dukrą 
išdrįsai atvesti žydę! Aš būčiau pagalvojusi apie 
tavo savijautą, jei tavo šeimai kas panašaus būtų 
nutikę.

— Dėl kai kurių žydų nusikaltimų mes nega
lime smerkti visos žydų tautos.

(Bus daugiau)

kia manyti, kad knyga bus plačiai skaito
ma visų — tiek lietuvių, tiek kitataučių, 
jau ir dėl to, kad išleista garsios Double
day ir Co. leidyklos.

Knyga 209 psl., kaina $6,95. Doubleday 
ir Co. Inc., Garden City, NY, 1976 m. (E)

Su lietuviais 
pasaulyje

DOVANOS LIETUVIAMS
St. Catharines (Kanadoje) lietuviams 

„open house“ (lietuvių vakaro) proga Fe
deracinio parlamento narys G. Parent Ka
nados vyriausybės vardu įteikė dovaną — 
kanadišką vėliavą. Neseniai lietuviams 
buvo įteiktas kitas žymuo už geriausiai 
išvystytą kultūrinę veklą. Minėtoje „open 
house" šventėje labai sėkmingai pasirodė 
Hamiltono „Gyvataro" šokėjai. Labai po
puliarūs buvę lietuviški valgiai.

RUOŠIASI TAUT. ŠOKIŲ ŠVENTEI
Penktosios taut, šokių šventės rengėjų 

komitete ir įvairiose komisijose dirba per 
70 žmonių. Komitetui vadovauja šio kraš
to mokyklų pedagogas, aktyvus skautų 
veikėjas ir spaudos bendradarbis Br. Juo
delis. Maždaug prieš metus užsukęs cent
rinio komiteto ir jam priklausančių komi
sijų darbą, šventės rengėjų ik-to pirminin
kas reikalus tvarko tiksliai ir dalykiškai, 
taip kad iki šiol visi parengiamieji šven
tės darbai rieda puikia.

J. Karvelis pažadėjo savo lėšomis išleis
ti šios šventės muzikos plokštelę. Taip pat 
daroma viskas, kad šventė būtų nufilmuo
ta.

DZŪKIŠKO ROMANO KONKURSAS
Romano konkursą su $1.500 premija pa

skelbė Čikagoje veikianti Dzūkų Draugi
ja. Romanas, atspindintis istorinį Dzūki
jos foną, turi liesti dzūkų įnašą į lietuvių 
tautos laimėjimus. Konlkursas paskelbtas 
š. m. gegužės 22 d. Autoriams duodama 
pusantrų metų romanui parašyti. Jis turi 
būti 400 psl. dydžio, pasirašytas slapyvar
džiu. Vertintojų komisija bus paskelbta 
vėliau.

IŠLEIS KNYGĄ APIE ZANAVYKUS
Monografija apie Zanavykų kraštą, ruo

šiama spaudai Čikagoje, atskleis šios sri
ties geografinius, istorinius, etnografinius 
bruožus, supažindins su organizacijomis, 
iškiliaisiais zanavykais. Jos išleidimu rū
pinasi speciali komisija: pirm. A. Rūgytė, 
kun. J. Duoba, J. Tamulis ir J. Kaunas.

VYSK. V. BORISEVIČIAUS 
MONOGRAFIJA

JAV paisirodė kun. dr. A. lEialtinio para
šyta Telšių vyskupo — kankinio, Vincen
to Borisevičiaus monografija, pavadinta 
„Vyškupo Borisevičiaus gyvenimas ir dar
bai“. Knygą išleido kun. A. Vilkaitis. 
Kaip žinoma, vysk. 1944 m. už ganytojinį 
laišką 'tikintiesiems buvo suimtas ir nu
teistas mirties bausme sušaudyti. Eida
mas vyskupo pareigas, jis ypačiai pasižy
mėjo moraline ir materialine pagalba — 
padėjo žydams, karo belaisviams ar vi
siems, kas į jį kreipėsi.

PARODA ENCHARISTINIAME 
KONGRESE

Tarptautiniame Eucharistiniame Kong
rese, Filadelfijoje, šalia kitų tautų, lie
tuviai suruošė savo parodą. Daugiausia 
vietos užėmė meno ekspozicija. Buvo iš
statyti menininko V. Veselkos medžio 
drožiniai tautiniais ir religiniais motyvais 
ir J. Jasiūno audiniai ir margučiai. Be to, 
buvo eksponatų apie okupuotos Lietuvos 
katalikų Bažnyčios padėtį. Buvo dalijama 
brošiūra apie „Liet. Kat. 'Eiažnyčios Kro
niką“, Bažnyčios persekiojimą ir Lietuvos 
padėtį.

KUN. A. KEZYS PAS J. CARTER*!
VI. Ramojus (T. Ž.) aprašė, kaip foto

menininkas kun. A. Kezys buvo pakvies
tas į Georgia valstybę fotografuoti kandi
dato į JAV prezidentus J. Carterio. Ko
respondencijoje rašoma:

„Paaiškėjo, kad kun. A. Kezio artimas 
bičiulis Thomas Collins, paruošęs keletą 
rimtų leidinių apie žymiuosius JAV poli
tikus, rengia veikalą ir apie buv. Georgia 
valstijos gubernatorių Jimmy Carter, jau 
turintį daugiausia balsų būti demokratų 
partijos kandidatu j JAV prezidentus. 
Veikalui meniškas nuotraukas padaryti 
šalia kitų ir buvo pakviestas kun. A. Ke
zys. Georgia valstijoje jis praleido 10 die
nų, daugiausia fotografuodamas J. Carte
rio tėviškę, jos aplinkos vaizdus, motiną, 
gimines. Birželio 27 d. pas Cartenį buvo 
susirinkę visos Amerikos dienraščių, ži
nių agentūrų, televizijos ir radijo stočių 
atstovai. Kai tame dideliame būryje J. 
Carterio motina pasigedo lietuvio fotogra
fo, ji paskambino į artimiausios vietovės 
demokratų partijos būstinę, susirado kun. 
A. Kezį, jam atsiuntė specialų automobi
lį. Taip kun. A. Kezys kaip lygus tarp ly
gių dalyvavo didžiajame priėmime. Po to 
dvi dienas praledo su J. Carteriu, kartu 
dalyvavo ir pamaldose baptistų šventovė 
je, buvo pakviestas vykti j demokratų 
partijos konvenciją kaip specialus foto
grafas, bet atsisakė. Į Čikagą parsivežė 
didelį glėbį naujų, puikių nuotraukų. Jei 
ateinantį rudenį J. Carter bus išrinktas 
JAV prezidentu, vieną rimtųjų leidinių 
apie jį puoš lietuvio foto menininko nuo
traukos.“
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Dainininkes pasitinkant Nauja iniciatyva
Neseniai, liepos 24 d., turėjau laimės jams leido pailsėti. Charakteringa Franz

ŠVIESI KANADOS LIETUVIŲ „AUŠRA“ ATVYKSTA I D. BRITANIJĄ

„Aušros“ kvartetas (iš kairės į dešinę): 
Laima Tautkevičiūtė, Rūta Čerškutė, Al-

AUŠROS mergaičių kvartetas Windsore 
prasidėjo kaip „trio“ 1966 metais. Po ke
lių mėnesių atsirado ketvirtoji mergaitė 
ir gimė kvartetas AUŠRA. Kvarteto dai
nininkės yra labai aktyvios Kanados Lie
tuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjūdžio veikėjos. Be to, jos daug 
laiko skiria nuoširdžiai pamiltai lietuviš
kai muzikai ir dainai. Dabartiniu laiku 
AUŠROS repertuarą sudaro daugiau nei 
šimtas dainų. Šiais metais jos švenčia sa
vo ryžtingo ir nepertraukiamo darbo de
šimtmetį.

AUŠRA dainavo ir dainuoja visiems: lie
tuviams, amerikiečiams, kanadiečiams. 
Jos aplankė Los Angeles, New Yorką, 
Detroitą, Pasaulio Lietuvių sostinę Čika
gą ir daugelį mažesniųjų vietovių garsio
je Pennsylvanijoje.

1974 metais Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba sudarė sąlygas aplankyti 
Pietų Ameriką, Argentiną, Braziliją, Ve
nezuela ir kitas valstybes, koncertuoti lie
tuviams ir jų draugams.

1975 metų vasarą AUŠRA buvo pa
kviesta atstovauti lietuviams Winnipege 
vykusioje Kanados „FOLKLORAMOJE“, 
kurioje dalyvavo visos Kanados etninės 
grupės. AUŠROS dainininkės visą savai
tę stebino Folkloramos dalyvius lietuviš
komis dainomis.

O kiek kartų jos koncertavo įvairiomis 
progomis Toronto, Otavos, Montrealio 
publikai!

Iš daugelio Kanados etninių grupių 
AUŠRA buvo pakviesta koncertuoti Olim
piados metu Montrealyje. Tačiau tuo me
tu jos buvo užimtos mokslu universite
tuose ir negalėjo kvietimo priimti. Vieto
je to, jos pasiryžo aplankyti Europos lie-

Sjkait^taju laiškai
AR KNYGA PATIKS VISIEMS?

„E. Lietuvyje“ (Nr. 29) pasirodė prane
šimas, kad išleidžiama „Knyga apie Bri
tanijos lietuvius“. Manyčiau, kad knyga 
bus lietuviams įdomi iir vertinga, o ypač, 
kas gyveno ar dar gyvena Anglijoje. Tik 
ar ji patiks visiems, dėl savo apimties? 
Prieš kelis metus tarp skaitytojų buvo 
Skirtingų nuomonių. Vieni norėjo, kad 
knyga apimtų Anglijos lietuvių gyvenimą 
nuo 1850-60 metų, o kiti tik nuo 1947 me
tų. Aš pats buvau užsiminęs, kad geriau
sia pradėti nuo 1947 m., nes tais metais 
daugiausia į Angliją atvyko lietuvių. Tuo 
tarpu S. Kasparas užklausė: „Kokios is
torijos nori J. Liobė?“ Ir dar pridėjo, kad 
J. Liobė norėtų tik D. P. istorijos. Dabar, 
pasirodo, kad tokia knyga ir bus’išleidžia
ma.

Gal kas nors bus ir nepatenkintas, kad 
joje vien tik DBLS veikla teliečiama. Kol 
dar 'knyga neišleista, apie patikimą nėra 
ko daug kalbėti. Kai paskaitysime — pa
matysime.

J. Liobė

REVIZIJA IR PAVYZDŽIAI

Vik. Ignaitis „E. L.“ Nr. 29 vėl rašo 
„Dar dėl revizijos“. Dėl revizijos jis nie
ko naujo nepasako, tik tiek, anot jo, kad 
geras revizorius ras būdų, kaip padaryti 
pagrindinę reviziją. Vadinaisi, dar turės 
ieškoti ir tų būdų.

Jau anksčiau rašiau, kad itai yr.a ne vie
no asmens ir keletos valandų darbas. Tam 
reikia jėgų ir laiko. Aišku, reikia iir nusi
manymo.

Vik. Ignaitis rašydamas apie tą nusima
nymą, pamiršęs kitus Tarybos pirminin-

| dona Tautkevičiūtė, Irena Jokubaitytė- 
| čerškienė.

tuvius.
Atvykdamos į D. Britaniją, jos tikisi at

vežti savo išleistą plokštelę, kurioje atsi
spindės jų dešimtmečio veikla.

AUŠRA atvyksta rugpjūčio 21 d., o iš
vyksta rugsėjo 4 d.

Kvarteto sudėtis: Irena Čerškienė, Al
dona Tautkevičiūtė, Rūta čerškutė, Lai
ma Tautkevičiūtė. Muzikos palydovai — 
Andrius Čerškus — akordeonas, Vytautas 
Petrauskas — būgnas. Vieneto vadovė Va
lė Tautkevičienė.

D. Britanijoje jos koncertuos Derby — 
visiems Vidurio Anglijos lietuviams, Lon
done — Pietų Anglijos, o Manchesteryje 
— Šiaurės Anglijos lietuviams. Be to, ti
kimasi, kad Bellshill lietuviams bus su
rengtas šeimyniškas koncertas Institute.

AUŠROS išvyką į D. Britaniją finan
suoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, bet kartu kviečia ir D. Britani
jos lietuvius prisidėti prie kelionės išlai
dų, aukojant ir gausiai dalyvaujant kon
certuose. Kelionės išlaidos ir išlaikymas 
D. Britanijoje priklauso mums ir mes 
privalome jas padengti.

Mieli D. Britanijos lietuviai, pristačiau 
jums lietuvaičių kvartetą, atvykstantį iš 
Klevo Lapo šalies, kad žinotumėte, kas 
yra toji labai pagarsėjusi Kanados lietu
vaičių AUŠRA.

Kviečiu visus ir visas dalyvauti koncer
tuose, kur kam arčiau ir patogiau. Neuž
mirškite pasikviesti ir savo draugus kita
taučius. Tegu sužino, kad lietuviška dai
na yra pati gražiausia pasaulyje.

S. Kasparas,
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdybos pirmininkas

kus, dabar jau .griebiasi už kažkokio klu
bo buhalterio ir patiekia „praktiškų pa
vyzdžių“, t. y. keletą skaičių iš to klubo 
apyskaitų. Normaliai atrodytų, kad bu
halteris galėtų nusimanyti apie reviziją, 
bet čia pavyzdžiu paimtas toks 'buhalte
ris, kuris klubo apyskaitose, sakysim, iš 
1 atima 2 ir liekanoje dar parodo 3.

Iš tokio buhalterio galima būtų pasi
juokti, bet dar labiau galima pasijuokti 
iš to laiško autoriaus, kuris patiekia to
kius „praktiškus pavyzdžius“, kuriais ir 
7 metų mokinukas nepatikės. Tai kodėl 
taip naiviai ieškoti dar naivesnių skaity
tojų, kurie tai priimtų už gryną pinigą. 
Vik. Ignaitis, atrodo, pasirinko tai, kas 
jam pasitarnavo geresniam įspūdžiui pa
daryti. Bet jei' to klubo narių susirinki
muose apyskaitos priimamos ir tvirtina
mos, tai, tur būt, jose figūruoja ir kiti 
skaičiai. Gal ne tik pinigai, bet taip pat 
prėkių atsargos, skolos ir t. t.

Vik. Ignaitis dar rašo dėl pelno mokes
čių, kurių dar nėra, bet jo žiniomis, jau 
projektuojami. Tada, pagal jį, dėl tokio 
buhalterio .klubas nekentėtų. Bet klubas 
ir buhalteris tikrai nukentėtų, jei bandy
tų nuslėpti .pelną, o nuostolį slėpti iš viso 
nėra tikslo. Valdžios įstaigos, kurioms tai 
įdomu, visiškai tiksliai žino apie įstaigų 
ir klubų padėtį, ar jie turi pelno ar nuo
stolių. Slėpimas kvepia nusikaltimu.

Iš tų visų pavyzdžių galima susidaryti 
vieną pavyzdi, kad nereikėtų kelti nepa
grįstų priekalnių, (reikšft'i nepasitikėjimą, 
kiršinti asmenis ir organizacijas. Iš tokio 
persistengimo gali būti žalos, o jokios nau
dos. Juokas, kad rašome raštus, 'bėgame į 
spaudą, o nebepajėgiame vietoje gražiai 
susikalbėti. 

būti gražiame Bonuos kalnelyje, Anna
berge, kur kunigo Juozo Urdzės ir ben
dradarbių prižiūrimoje ir sėkmingai ve-
damoje pilyje, iš seno vadinamoje Schloss 
Annalberg, poilsiavo apie 30 lietuvių. Po
ilsiavimo dienas kun. Ūrdzė ir bendradar
biai žmonėms paįvairino dvasiškai, reli
giškai ir kultūriškai: apmąstymais, pa
maldomis, išvykomis, pranešamais ir kt. 
Jo paprašyta, Bronė Gailiūtė-Spies ėmėsi 
iniciatyvos ir suorganizavo Annabergui 
naujos rūšies koncertą, kuris įvyko liepos 
24 d. Koncerto išgirsti .prisirinko pilnutė
lė salė.

Reikia pastebėti, vien pianino muzika 
šiandien paprastai neranda daug mylėto
jų. Tai gerai žino muzikas Raymond Leng- 
lez (ištariame lietuviškai: Raimondas 
Langlė), Jis — žymus pianistas ir muzi
kos dėstytojas vienoje Belgijos gimnazi
joje. Savo koncertais jis klasikinę muzi
ką įdomiai pristato visuomenei ir žadina 
gyvą interesą muzikai ypač jaunimo šir
dyse. Kas nepažįsta šitos labai vertingos 
muzikos, negali ja domėtis. Raimundas 
Langlė išdrįsta savo koncerto pradžioje 
duoti įvadinį muzikinį paaiškinimą su 
trumpais pavyzdžiais, kurie, nuskambė
dami suprantamu būdu, parodo charakte
ringąją muzikos veikalo pusę.

Lietuviškos muzikos mylėtojos ir puo
selėtojos — ponios lEir. Spies ir St. Bal
tus — susipažinusios su nauju R. Lang
les koncertavimo būdu, pasikvietė jį kon
certuoti Annaberge.

Koncertas susidėjo iš trijų dalių ir iš- 
pildytojai taip pat buvo trys.

Pirmoji dalis. — įvadiniai paaiškinimai. 
Koncerto pradžioje organizatorė B. Spies 
publikai pristatė pianistą, ir pats pianis
tas prisistatė, pagrodamas J. S. Bacho 
parti.tą (Nr. 2). St. Baltus pasakė ir pa
aiškino muzikos meno elementus, esmines 
muzikos dalis, o pianistas čia pat vis pa
grojo trumpus pavyzdėlius, įvadus į savo 
piano rečitalį, kurį jis paskui davė klau
sytojams. Trumpos melodijos arba didžio
jo veikalo ištraukos, paaiškintos ir tuo
jau .instrumentu pagrotos, buvo kiekvie
nam suprantamos. Tai buvo lyg trumpa 
studija prieš koncertą, kuri klausytojus 
iš anksto paruošė koncertui.

Antroji dalis. — Raimondas Langlė sa
vo duotą piano rečitalį pradėjo su L. v. 
Beethoveno Mėnesiena, sonata iš trijų da
lių, jai duodamas stiprią dinamišką iš
raišką. Visą savo rečitalį jis atliko pui
kiai kaip techniškai taip ir meniškai, ge
rai valdydamas tylius ir garsius momen
tus. (Geras instrumentas būtų dar įdo
miau skambėjęs...).

Lengvai, laisvai aidėjo Fr. Schuberto 
Promptu, didžiai įspūdingai — Frid. Cho- 
pino noktumas Des-d’ur tonacijoje. Po jo 
leista pamąstyti.; čia St. lEialtus paskaitė 
Oskaro Milašiaus Vienatvę, iš Poezijos 
pavasario, 1969 m. Po eilėraščio skambė
jo to paties Chopino Polonezas, techniškai 
sunkus veikalas, taičau pianistas jį 
„triukšmingai“, įspūdingai perdavė klau
sytojams. Dėl to Roberto Schumanno Ro
mansas savo ramiu skambėjimu klausyto-

Daiktai ir idėjos
Visi žinome, kad galutinis komunizmo 

tikslas yra išauklėti tokį |žmogų, kuris) 
būtų laisvas nuo įgimto polinkio į asme
nišką nuosavybę, į turtą. Jo poreikiai tu
ri apsiriboti būtiniausiu minimumu, kurį 
pateikia tobulai sutvarkyta komunistinė 
bendruomenė.

Deja, atrodo, kad per 60 metų labai ne
toli tuo keliu tenueita. Dažnas iš Lietvos 
laiškuose skundžiasi, kad, esą, jau pa
kankamai skursta per 30 pokario metų, 
kad atėjęs laikas padoriau pagyventi — 
sočiau pavalgyti, įsigyti nuosavus namus, 
automobilį...

šitą problemą kelia ir Lietuvos spauda. 
„Tiesa“ (birželio 24 d.) įsidėjo gana įdo
mų A. Razmislavičiūtės laišką, dėl kurio 
redakcija ragina pasisakyti ir kitus skai
tytojus.

Laiško autorė rašo susitikusi savo ge
riausią draugę, kuriai „knietėjo tik indai, 
automobiliai, sodo nameliai, rūbai, bal
dai...“ Toliau ji rašo:

„Kai kas sako: nesą ko stebėtis, dabar 
vis žmonės tokie, ypač moterys. Kuri gi 
nenorėtų pasipuikuoti prieš kitą įdomes
niu drabužiu? Tai suprantama: nei aš, nei 
kitos nenorime negražaus apsiausto, suk
nelės. O norime daug ko. Jeigu apavas, 
tai kad pats moderniausias. Reikia mums 
automobilio, reikia gražių apmušalų sie
noms... Natūralūs norai, bet vis dėlto yra 
ko ir susimąstyti. Pagalvoji ir supranti, 
kad daiktai tampa — jau tapo — viršesni 
už patį žmogų. Kas kam tarnauja? Daik
tas žmogui ar žmogus daiktui?

— Ak, ak!.. Kokie puodeliai! Ar dabar 
tokie madoj? Ir gauna gi žmonės! — žavė
josi mano bičiulė. — Pasakysiu vyrui, jis 
būtinai gaus tokį serviziuką...“

Nusiškundusi, kad lentynose knygų vie
tą jau pradeda užimti krištolas ir sidab-

Kolkia ta juoda katė, kuri perkerpa mū
sų visų bendrą kelią?

A. Bučys
Redakcijos pastaba: šiuo pasisakymu 

diskusijas dėl revizijų baigiame.

Liszto Nuskendusi katedra. Iš pradžių ty
liai aidėjo varpai..., kad vis labiau ir pla
čiau kartu su katedra iškiltų virš bangų, 
garsiai nuskambėtų, o paskui vėl nuskęs
tų į tylą. To paties Liszto kompozicija 
apie šventojo Pranciškaus vaikščiojimą 
bangomis parodė kontrastingą ošiančios 
jūros bangų baisumą — žemųjų bosų par
tijoje — ir malonų, ramų viršum jų šven
tojo vaikščiojimą — viešinau garsų srity
je. Ispanų kompozitorių Manuel de Falla 
(1876-1946) R. Langlė pristatė klausyto
jams, puikiai skambindamas jo Ugnies 
šokį. Tuo užbaigta antroji įdomaus kon
certo dalis.

Trečiąją dalį — po pertraukos — pra
dėjo V. Vokietijoje ir Belgijoje gerai ži
noma solistė B. Spies, sopranas. Pianistui 
R. L. akomponuojant, ji įsijausdama iš
pildė W. A. Mozarto Rožių ariją iš Figa
ro vestuvių ir Fr. Schuberto Piūties dai
ną. Nebuvo užmiršta ir lietuvių kompozi
torių muzika. Pianistas R. L., pradėda
mas beveik per lėtai, išpildė M. K. Čiur
lionio Bėkite, bareliai, ir Plaukia gulbių 
pulkelis; ypač antrasis skambėjo puikiai. 
Vėl ta pati solistė gražia išraiška, entu
ziastingai padainavo mėgiamo kompozito
riaus Vyt. Klovos Vaivos dainą ir K. Ka- 
vecko Na, tai kas. Paįvairinimui ir klau
sytojų poilsiui St. Baltus paskaitė O. Mi
lašiaus Nebaigtąją simfoniją. Gražaus 
koncerto užbaigai B. Spies skambiai pa
dainavo St. Šimkaus Kur bakūžė samano
ta. Lietuviški kūriniai, atrodo, daugumai 
klausytojų buvę įdomesni. Gal dėl to, kad 
jie mažiau sudėtingi, lengviau supranta
mi. Publika menininkams nepagailėjo ka
tučių ir dėkodama ilgai plojo, o suvažia
vimo rengėjai juos pagerbė gėlių puokš
tėmis.

Nauja iniciatyva koncertuoti tikrai ge
rai pasisekė Annaberge.

Kyla klausimas, ar iš tos iniciatyvos ir 
mums nereikėtų pasimokyti ir pasidaryti 
kai kurias išvadas? Mokslo ar meno daly
ką, j,au „iškeptą“, pamatyti, išgirsti, „su
valgysi“ — nesunku. Bet jiį tinkamai su
prasti, pilnai vertinti — tai jau ne visada 
mūsų žmonės sugeba, ypač meno srities 
„analfabetai-beraščiai“. Meno veikalą su
kurti arba atkurti jį išpildant, visuome
nei perduodant, — reikia daug mokslo, 
studijų, pratybų. Pagaliau dar vertėtų pa
mąstyti, ar mūsų platesnė visuomenė 
mokslo ir meno vertę tinkamai supranta? 
Ar nereikėtų dažniau 'sudaryti jai galimy
bę lengvu būdu meną „pastudijuoti“, vis 
ką nors daugiau pasimokyti? Ar tai ne
būtų kultūros darbuotojų bei Draugijos 
uždavinys? Atrodo, kad būtų taipgi svars
tytina, ar mūsų visuomenei nereikėtų aiš
kiau parodyti pavojus, gresiančius iš šian
dieninio materializmo pusės? Tuos pavo
jus, kurie žlugdo mūsų tautiečių dvasią 
ir silpnina, kai kur net jau laidoja, geras 
kultūrines iniciatyvas...

Todėl šio straipsnelio užbaigai mano 
prašymas: remkime Visur geras iniciaty
vas, ypač lietuvių mokslo ir kultūros ba
ruose!

K, Senkus

ras, Razmislavičiūtė rašo, kad toks elge
sys esąs ne pavienis, atsitiktinis. Ji pati 
(knygyno vedėja) taip pat, kaip ir kiti, 
vaikosi paskui daiktus.

„Dabar pagalvojau, kad jau ir pati sa
ve kritikuoju. Juk ir aš, tvarkydama bu
tą, iškėliau į matomesnę vietą tai, ką aš 
turiu, o kiti ne. Gal pagauna kažkokia 
kaimynų, kitų pažįstamų nuotaika. Ir da
rai žmogus, nors žinai, kad negerai darai. 
Pasirodo, sunku teisingai sureguliouti 
santykį tarp žmogaus ir daikto.

Gal būt, net neįmanoma to santykio 
idealiai sureguliuoti...

Tarsi laba: paprasta: kiekvienas daik
tas turi tarnauti žmogui. Tai nesunku su
vokti, bet praktiškai gyvenime yra kiek 
kitaip. Imi ir susižavi ‘ vienu niekniekiu, 
o vėliau didesniu daiktu ir pradedi pas
kui juos bėgioti. Na, o tuomet visai ne
daug bereikia, kad žmogus taptum daik
to tarnu.

Daiktas kartais tampa žmogaus priešu. 
Ir tuo pačiu metu kiekvienas daiktas rei
kalingas. ..“

Išvada arba moralas iš šitokių atskirų 
pasisakymų labai paprastas: idėjomis 
žmonės džiaugiasi, ’kol kišenė tuščia, O 
kai atsiranda pinigo, tai Lenino raštai už
leidžia lentynose vietą krištolui; tada jo 
idėjos eina sau, o gyvenimas sau...

J. P.

„TIESA“ APIE BRAŽINSKUS

„Tiesa“ (liepos 11 d.) įsidėjo straipsne
lį „Žudikai laisvėje“. Jame atpasakota 
Bražinskų byla ir Sov. Sąjungos reikala
vimas juos išduoti. Straipsnyje sakoma, 
kad Bražinskai „pabėgo“ iš stovyklos ir 
kurį laiką slapstėsi JAV ambasadoje An
karoje. Vėliau buvę atiduoti policijai. 
Straipsnis baigiamas tokiu sakiniu:
„Aišku, kad dabar priimtas teismo nuta

rimas paleisti žudikus visiškai prieštarau
ja tarybinės visuomenės reikalavimams 
išduoti žudikus ir juos deramai nubaus
ti.“

BET KAIP TAI PADARYTI?

Australija su sentimentais ir be jų — 
tokiu pavadinimu straipsnių seriją „Gim
tajame Krašte“ spausdino Stasys Kašaus- 
kas. Iš visų jo ištęstų įspūdžių ypačiai 
akin krito susitikimas su vištų augintoju 
K. Prašmutu, kurio hobby esąs „vadavi
mas“. Po ilgesnio aiškinimosi, straipsnio 
autorius duoda K. Prašmutui tokį patari
mą:

— Gal, tamsta, prieš „vaduodamas“, at
važiuotum pasižiūrėti, nuo kurio galo pra
dėti? Juk nė vienas karo vyras nepuola 
aklai. O gal ir „vaduoti“ nebereikėtų, gal 
tamstai Tarybų Lietuva labai patiktų, pa
mačius, kaip joje gyvena žmonės.

Patarimas gal būtų ir neblogas, jeigu iŠ 
tikrųjų, atvažiavus į Lietuvą, galima bū
tų pamatyti, kaip gyvena jos žmonės, O 
pamačius tik Vilnių, Druskininkus ir Kau
no devintąjį fortą, dar niekas nedrįs sa
kyti matęs, kaip žmonės gyvena Lietuvo
je.

KUR DĖTI REKLAMAS?

„Važiuoja, sakysim, į Palangą mūsiš
kiai ar svečiai atlikėjai, atgabenamos afi
šos, ojų klijuoti tam skirtose vietose ne
valia — leidžiama tik prismeigti. Po gero 
vėjo gūsio visa ta reklama nusivolioja 
gatvės pašaliu, ir muzikos išsiilgusiam va
sarotojui belieka, sustojus prieš tuščią 
lentą, burti iš smeigtukų. Trakuose — pa
naši bėda: visame mieste tėra vienas vie
nintelis skelbimų stulpas, tad koncertų 
afišas tenka sagstyti ant tvorų ir namų 
sienų, apsidairant, aišku, ar nemato mies
to tvarkos saugotojai. Ir taip metai iš me
tų. Jei kitos išeities nėra, taigi vertėtų 
samdyti gyvas afišas — vietinius berniu
kus, kurie bėgiotų po Palangą bei Trakus 
ir skelbtų būsimus koncertus?“

(„Lit. ir menas“)

ŠVARI PALANGA

„Tiesoje“ (birželio 30 d.) išspausdintas 
rašinėlis apie Palangą ir jos paplūdimį. Į 
akis krinta švaros ir tvarkos reikalavi
mai.

„...Gera vakare pasivaikščioti per če
žantį pajūrio smėlį, pasigrožėti saulėly
džiu. Tik kas tai? Saulės spindulys su
spindo prie pat kojų — nerūpestingos ran
kos numesta butelio šukė sužaižaravo 
aštriabriauniais dantimis, it laukdama sa
vo aukos. Ji privertė įdėmiau pažiūrėti po 
kojomis. Gelsvame smėlyje mėtėsi ir ciga
rečių nuorūkos, laikraščių skiautės, vai
kiškų žaislų nuolaužos, celofano maiše
lis...“

Pagirtina, kad šitokie reiškiniai keliami 
viešumon. Jų pasitaiko ne tik Palangoje, 
bet viso pasaulio pajūriuose. Tilk kitų pa
plūdimių prižiūrėtojai nėra tokie rūpes
tingi. Pasirodo, kad vasaros sezono metu 
Palangoje prie jūros dirba 65 valytojos, 
kurios savo darbą pradeda 5 vai. ryto. Nu
rodomos net kai kurių valytojų pavardės.

ATVYKS DAINININKAS V. NOREIKA

„Tiesa“ išspausdino pasikalbėjimą su 
akademinio operos ir baleto teatro direk
torium Virgilijų Noreika. Tarp kitų savo 
darbų jis suminėjo išvykas į Italiją ir 
Angliją. Rudeniop jis vyksiąs į Angliją 
koncertuoti kartu su orkestru.

NAUJAS ŽODIS — LENINIANA

„Tiesoje“ buvo trumpas rašinys apie 
dail. Petro Rauduvės parodą, kurios visi 
kūriniai skirti vienai temai — leninianai. 
Esą, dailininkas net du kartu lankęsis V. 
Lenino gimtinėje ir ten sėmėsi įkvėpimo 
savo kūrybai, šalia darbų, menančių V. 
Lenino gimtąjį miestą, buvę eksponuoti 
kūriniai, „rodantys lenininių idėjų trium
fą Tarybų Lietuvoje“. Tur būt, tai ir bus 
toji leniniana. Tačiau lietuviškuose žody
nuose tokio žodžio nepavyko surasti.

MIRĖ RAŠYTOJAS A. JONYNAS

Liepos ū d. staiga mirė rašytojas ir žur
nalistas Antanas Jonynas (g. 1923 m.). Už 
ideologinio pobūdžio raštus buvo apdova
notas įvairiais ordinais, o už eilėraščių 
rinkinį „Pasiryžimo metas“ 1974 m. gavo 
Lietuvos respublikinę premiją.

LIETUVIAI — OLIMPIADOS DALYVIAI

Sovietų Sąjungos rinktinėse XXI olim
piadoje (Montrealyje) dalyvavo šie Lie
tuvos sportininkai:

1. Vytautas Butkus (akad. irklavimas),
2. Aldona Česaitytė (rankinis), 3. Anta
nas Čikotas (akad. irklavimas), 4. Arvy
das Juozaitis (plaukimas), 5. Eleonora 
Kaminskaitė (akad. irklavimas), 6. Kla
va Koženkova (akad. irklavimas), 7. Ge
novaitė Ramoškienė (akad. irklavimas), 
8. Angelė Rupšienė (krepšinis).

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKĖS 
MOTINOS

Aukščiausios Tarybos įsaku šiais metais 
Lietuvoje ordinais ir medaliais apdovano
ta 214 daugiavaikių motinų.
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PRIĖMIMAS BUCKINGHAM© 
RŪMUOSE

1976 m. liepos 27 d., drauge su kitais 
įvairių kraštų diplomatinių misijų šefais, 
Lietuvos Atstovas V. Balickas hr Ponia 
dalyvavo J. D. Karalienės Elzbietos II pri
ėmime. Be Diplomatinio Korpuso priėmi
me dalyvavo Kabineto nariai, su ministe
rial .pirmininku pryšaikyje, parlamento at
stovai etc.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
J. Strum Skis — 5.00 sv., L. Nemeika, A. 

Miliūnas ir V. Kukanauskas — po 0.50 sv.

LANKĖSI L. NAMUOSE

Iš Vokietijos Lietuvių Namuose apsilan
kė Vytautas Zemeokas su žmona ir duk
rele. Jų šeima tik 1960 m. atvyko iš Lie
tuvos ir įsikūrė Krefelde.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vincas Eelskis (gimęs 1912 
m.). Ieško giminės iš Lietuvos.

Pranešti: J. Valavičiui, 11, Campbell 
Court, Church Lane, London, NW 9. Tel. 
205 1983.

PADĖKA

Išvykdamas iš Londono, vyr. skaut. P. 
Mollis praš<I perduoti nuaširdVlą padėką 
Anglijos skautams, kurių stovykloje jis 
dalyvavo, Sodybos ir Lietuvių Namų ad
ministracijai už priėmimą bei supažindi
nimą su jų veikla ir visiems Londono lie
tuviams, kuriuos jam teko susitikti, ap
lankyti ar kartu pabuvoti.

NAUJAS PRENUMERATORIUS
„E. Lietuvį“ per kun. V. Šarką užsisakė 

Vokietijoje gyvenąs lietuvis Raimondas 
Utakies. šis jaunas (35 m.) tautietis yra 
muzikas: veda Stadhageno miesto chorą 
ir ugniagesių orkestrą. Taip pat jis yra 
vietos bažnyčios vargonininkas ir choro 
dirigentas. Praėjusiais metais su 60 asme
nų choru gastroliavo Kanadoje — daina
vo vokiečių kompozitorių ir liaudies dai
nas.

ATVYKSTANTIEMS LONDONAN

Ilgesniam ar trumpam laikui tautie
čiams, atvykstantiems Londonan, išnuo
mojami kambariai, gražioje Londono 
priemiesčio dalyje.

Svečiai priimami tik iš anksto užsisa
kius.

Užsisakoma paskambinus telef. 01940- 
6377.

SKAUTŲ SVEIKINIMAS

Europos Lietuvio Redakcijai, rėmėjams ir 
skaitytojams

Priimkite geriausius sveikinimus ir lin
kėjimus iš mūsų tradicinės Skautų sto
vyklos.

Nuoširdžiai dėkojame už visokeriopą 
paramą.

Tegu Dievas suteikia jums geros svei
katos ir jėgų visuose darbuose.

Mes Budime, (parašai)

MIRĖ J. VADOKLIS

Liepos 23 d. Tamsworthe, Staffs, nuo 
širdies priepuolio mirė Justinas Vadoklis.

Apie mirtį pranešusi jo žmona anglė 
daugiau žinių apie velionį nesuteikė.

PENKIOS NAUJOS, VERTINGOS 
KNYGOS

J. Daumantas — FIGHTERS FOR 
FREEDOM — Lithuanian Partisans ver
sus the U. S. S. R. Anglų kalba, iliustruo
ta, kietais apdarais, 254 psl. Ypač vertin
ga dovana kalbantiems angliškai.. Kaina 
£7.50.

V. Alantas — ROMAS KALANTA — 
Gyvieji Deglai Nemuno slėnyje. Romo Ka
lantos žygio istorija. 114 psl. Kaina £2.40.

I. Sinkevičiūtė — LITHUANIAN COO
KERY, kulinarijos vadovas anglų kalboje. 
Patogiai įrištas kasdieniniam vartojimui. 
316 psl. Kaina £5.60.

M. Katiliškis — APSAKYMAI — 12 at
skirų apsakymų. Kietais apdarais. 254 
psl. Kaina £6.00.

R. Spalis — MERGAITĖ Iš GETO. Ro
manas. 365 psl. Kaina £4.40.

Sužymėtos kainos — įskaitant knygų 
persiuntimą.

Šios ir kitos knygos gaunamos:

ainora
14, PRIORY RD., 
KEW, SURREY.

Tel. 940-6377

Liepos 25 d. buvo sušauktas pusmetinis 
Vyčio klubo narių susirinkimas. Po susi
rinkimo Manchesterio Lietuvių Filmo ir 
Radijo mėgėjai parodė spalvotą garsinį 
filmą. Filme montažas iš 1975/76 metų 
veiklos Bradforde ir Manchesteryje. Fil
muotas dr 1975 m. sąskrydis Lietuvių So
dyboje. Filmuotojas J. Verbickas. Garso 
technika J. Podvoiskio. Medžiagą tvarko, 
administruoja ir prižiūri finansinius rei-

LONDONAS
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Didysis lietuvių rudens sąskrydis šiais 
metais įvyks rugsėjo 11 d. Londone (York 
Hali).

Visi kviečiami pradėti ruoštis dalyvau
ti tradiciniame lietuvių subuvime.

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Dainaviečių turgelis bus rugsėjo 18 d. 
Londone. Mielus tautiečius prašome pri
siųsti drabužių, batų, žaislų, indų ir visa, 
įkas atliekama. Iš anksto dėkojame už jū
sų gerą širdį.

Daiktus siųsti į Lietuvių Namus, 1, Lad- 
brbke Gdn. W11.

Daina vietės

WINDSOR© (KANADA) MERGAIČIŲ 
KONCERTAS

Penktadienį, rugpiūėio 27 d. 8 vai. vaka
ro YORK HALL (Old Ford Road ir Cam
bridge Heath Road kampas), London, E2, 
įvyksta Windsoro mergaičių „Aušros“ 
kvarteto koncertas. Po koncerto susipaži
nimo vakaras.

lE'ilietus koncertui galima gauti pas Sta
sį Bosikį Lietuvių Namuose, Spor
to ir Socialinio klubo sekretorių S. Starb- 
lį, Parapijos Svetainėje pas I. Dailidę ir 
Bendruomenės Krašto valdybos narius. 
Kaina £1.50 ir £1.00.

Kas norėtų gauti bilietų paštu, prašo
mi atsiųsti .atitinkamos sumos čekį ar 
Postai Orderį ir adresuotą voką su pašto 
ženklu D. lEtritanijos Lietuvių Krašto val
dybos būstinėn — 55 Ringmer Avenue, 
Londno, SW6 5LP.

Koncerto pertraukos metu veiks bufe
tas ir baras, o šokių metu bus galima gau
ti lengvus užkandžius.

Krašto Valdyba kviečia visus londonie- 
čius ir jo .apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame koncerte.

PETICIJA NIJOLEI SADŪNAITEI 
GELBĖTI

Aid to the Church din Need, United King
dom skyrius ruošia peticiją Generaliniam 
K. P. Sekretoriui L. I. Brežnevui, kurioje 
prašoma, kad Nijolės Sadūnaitės kalėjimo 
bausmė būtų sumažinta ir ištrėmimo nu
teisimas panaikintas, kaip mažas religijos 
laisvės spindulys Sovietų Sąjungoje, kurį 
garantuoja Helsinkio Deklaracija.

D. .Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba remia šią peticiją ir talki
na, padėdama rinkti parašus.

Kas norėtų iš lietuvių ateiti į talką ren
kant parašus, prašome kreiptis į valdybos 
pirmininką S. Kasparą, 32 Puteaiux Hou
se, Roman Road, London, E2 ORF, kuris, 
tuojau pasiųs parašams rinkti blankus.

IŠLEISTUVĖS

Londono Tautinių šokių grupės išleistu
vės į Tautinių šokių šventę bus rugpiūčio 
18 d. 8 v. vak. Lietuvių bažnyčiojebus mi
šios, o po mišių parapijos svetainėje bus 
šeimyninis atsisveikinimais su išvykstan
čia Čikagon grupe.

Londoniiečiai kviečiami dalyvauti gru
pės pamaldose, kurios laikomos už jų ke
lionės pasisekimą. Mūsų dalyvavimas pa
kels jų nuotaiką ir norą dirbti. Išvykoje 
dalyvauja 28 žmonės. Grupė išskrenda 
rugpiūčio 19 d. popietinėmis valandomis 
iš Gatwick aerodromo.

LAIMĖTOJAI
500 klubo kelionės išlaidoms telkti ket

virtas traukimas buvo rugpiūčio 25 d. 
Svečias iš Romos -kun. dr. J. Vaišnora iš
traukė bilietus sekantiems laimėtojams: 
A. Pranskūnas — £50, Bulaitienė — £25, 
A. Baronas —• £15 ir V. Motuzą iš Roch
dale — £10.

AUKOS KELIONEI

Tautinių šokių grupės kelionei paremti 
aukojo:

Albinas Pranskūnas — £5. Adomas Pet
rauskas — £3, Marija Masteikienė — £2.

Grupės tėvų komitetas dėkingas už pa
ramą.

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS

1 kalus K. Steponavičius. Matėme lietuvių 
meninių išdirbinių parodą Bradfordo Bib
liotekoje.

Kankinių minėjime jau iš poros pirmų
jų žodžių gali pažinti kalbėtojo balsą.

Gražiai prabėgo pro akis M. K. Čiurlio
nio 100 metų sukakties minėjimas. Jo pieš
ti paveikslai nors nelabai aiškūs, bet ga
lima lengvai atpažinti. Tuo pačiu metu 
buvo rodomas ir iš Amerikos atvežtas fil
mas su paaiškinimais. Manchesterio klu
bo gyvenimas ir veikla; Velykos, margu
čiai, velykinės kepuraitės, jų premijavi
mas: skautų laužas, šokiai, žaidimai, ba
lius klube.

Filmas dokumentinis, malonu pažiūrėti, 
kai matai lietuvius ir jų jaunimą besibū
riuojančius, dirbančius ir linksmai, nau
dingai praleidžiančius laiką.

Filmo pagerinimui trūksta lėšų, lėšų ir 
dar kartą lėšų. (Iš gana didelio skaičiaus 
klube susirinkusiųjų, A Gudas surinko 
tik penkis svarus ir septyniolika pensų.

Trūko ir besidominčių filmu. Po ketvir
čio valandos žmonės pradėjo skirstytis.

Labai gaila, bet tokiu būdu nepadėsime 
gražų lietuvišką darbą dirbantiems žmo
nėms morališkai, — nekalbant jau apie 
materialinę pagalbą.

Nestebėtina, kad vieno besidarbuojan
čių apie aparatus balse pasigirdo lyg ir 
nusivylimo gaidelė: „Žmonių beveik ne
bėra“. Filmo rodymas tuo metu buvo tik 
įpusėjęs.

O. A.

NOTTINQHAMAS
I „AUŠRĄ“ DERBYJE

Iš Nottinghamo ruošiama išvyka į Ka
nados lietuvaičių „Aušros“ koncertą ir 
šokius rugpiūčio 21 d. atskiru autobusu.

Užsirašyti pas K. Bivainį arba Liet. Ži
dinyje.

DERBY
„AUŠROS“ KONCERTAS

Derby ALK Bendrija ir DBLS skyrius 
bendrai rengia iš Kanados atvykstančių 
lietuvaičių dainos grupės „Aušra“ KON
CERTĄ, kuris įvyks rugpiūčio 21 d. 17 vai. 
Polish Catholic & Social Centre, 18 Ked- 
leston Rd., Derby. (Salė atidaryta 16 vai.) 
Po koncerto bus šokiai Iki 23 vai., grojant 
gera; Kazio Venskaus kapelai. Salėje bus 
galima numalšinti troškulį ir alkį, nes ba
ras ir užkandinė veiks visą laiką.

Mieli tautiečiai maloniai kviečiami iš 
arti ir toli į lietuviškos dainos koncertą 
atvykti ekskursijomis ar pavieniai. Savo 
atvykimu suteiksite jaunimui moralinę ir 
materialinę paramą, nes mažai turime to
kių jaunuolių, kurie garsintų lietuvišką 
dainą kituose kraštuose.

Iki pasimatymo rugpiūčio 21 d. Derby
je.

Rengėjai

MANCHESTERIS
KONCERTUOS„AUŠRA“

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
rugpiūčio 28 d. šeštadienį 6 vai. po pietų 
Cheetham Town Hall,* Cheetham Hill 
Road. Manchester 8 rengia

KONCERTĄ.
Dainuos Kanados Windsoro mergaičių 

kvartetas „AUŠRA“. Po koncerto bus šo
kiai -su puikia muzika. Kviečiame visus — 
jaunimą ir senimą iš Manchesterio ir ar
timesnių apylinkių praleisti keletą valan
dų su Kanados lietuvaitėmis ir kartu pa
siklausyti gražių lietuviškos dainos melo
dijų. šūkių metu veiks lietuviškas baras 
ir maisto bufetas.

Tad iki malonaus pasimatymo M-ain- 
chesteryje rugpiūčio 28 dieną.

Salė iš miesto centro pasiekiama auto
busais Nr. 59, 60. 61. 62, 35 ir 147.

Skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE —- rugpiūčio 15 d., 12.30 v. 

vai.,Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghanie kun. dr. K. Matulaitis, 

MIC, kas sekmadienį laiko liet pamaldas 
imtinai iki rugpiūčio 22 d. Vienas arba 
koncelebruotas.

AIRIJA SU LIETUVA

Rugpiūčio 15 d., Žolinėje. Community 
Concern Centre (22 Merrion Square, Dub
lin 2, Ireland) Airijos parapijose, drauge 
su anglikonais, ruošia ypatingai atšvęsti 
tautinę ir tarptautinę Marijos pagerbimo 
šventę. Jos metu Centras pirmoje vietoje 
pakvietė bendradarbiauti Lietuvą ’bei lie
tuvius ir savo pranešime tarptautinei 
spaudai apie mūsų tėvynę pabrėžė: „Lie
tuva yra kraštas, kurio dvasinis uolumas 
bei gajumas gali būti šaltinis didžio pa
drąsinimo Airijos visuomenei".

Centras plačiai skleidžia tarptautinėje 
plotmėje „Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
kas“ ir kitas žinias, palaiko ryšį su vado
vaujančiais lietuviais.

Rugpiūčio 15 dienos pamaldose visus 
kviečiame jungtis su draugiška Airija 
maldos žygiui uė laisvę!

Kun. S. Matulis, MIC

LEIQH
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyrius šaukia narių susi
rinkimą, kuris įvyks rugpiūčio 21 d., 6.30 
vai. p. p. Railway Hotel. East Bond St., 
Leigh. Bus svarstomi einamieji reikalai, 
aptarta ekskursija į Manchesteryje rug
piūčio 28 d. įvykstantį Kanados mergaičių 
koncertą. Be to, iš Eccles atvyksta p. Ver
bickas, kuris parodys filmą iš lietuvių 
gyvenimo. Baras su užkandžiais veiks iki 
11 vai. Prašome visus kuo skaitlingiau da
lyvauti.

Skyriaus valdyba

PADĖKA

Netekęs mylimos žmonos a. a. Analizes 
Domaševičienės, nuoširdžiai dėkoju vi
siems už mišių aukas, gėles, užuojautas ir 
dalyvavimą laidotuvėse. Ačiū visiems, ku
rie atvyko iš Nottinghamo, Manchesterio, 
Ashtono, Golbomes, Leigh, DELS skyr. 
valdybai, nariams ir visiems laidotuvių 
dalyviams.

J. Domaševičius

VOKIETIJA
APSILANKYMAS VECHTOJE

Sužinojęs, kad sunegalavo bičiulis me
nininkas — medžio drožėjas Stasys Motu
zas, Lietuvoje uolus kooperatininkas ir sa
vivaldybininkas, o taip pat „Labdaros“ 
Draugijos narys ir rėmėjas, nutariau, jį 
-aplankyti. Čia jis visai vienišas, jau se
niau mirė jo motina, su kuria kartu pate
ko į prieglaudą Varei, o prieš 17 metų per
keltas su motina ir lietuvių grupe į šią 
naują pastatytą miške prie Vechtos mies
telio St. Hedwig Stiff.

S. Motuzo išdrožinėtas motinai antkapis

tlš Schwarzw-alldo atstumas arti 700 km, 
gelžkeliu kelionė su kėliais persėdimais. 
Pagelbėjo ir „Labdaros“ Draugijos steigė
jais, netoli gyvenąs pramonininkas L. Dir
sė, vieną birželio šeštadienį anksti rytą 
paėmęs maine ir mano žmoną į savo didelę 
Mercedes mašiną. Po pietų atsiradome 
Vech'toje.

St. Hedwig Stiff pastatytas gražiame 
pušyne miestelio Vechta (20 tūkst. gyven
tojų) pakraštyje. Bičiulį Motuzą radome 
ant kojų, sveikatos stovis pagerėjęs, bet 
nusilpęs ir jaučiąs skausmus galvoje ir 
kakle. Mat, pernai miestelyje buvo nu

SIUNTINYS I. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem šakne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo iš
laidomis £85.00

Jei kas pageidauja, galima pridėti šių, žemiau 
išvardntų, arba kitokių prekių!

Vyriški arba moteriški nertiniai £11.00
Vilnonės gėlėtos skarelės £5.00
Crimplene medžiaga moterišk. kostiumėliui £15.00 
Crimplene medžiaga suknelei £9.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £40.00
Nailoniniai marškiniai £5.00
Lietsargiai, telescopic £6.oo
Vilnonė, vyriška eilutei medžiaga £22.00

Kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiuvame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-739 8734 
arba 01-460 2592

blokštas neatsargaus automobilisto nuo 
mopedo, buvo sužalotas žandikaulis, ir 
nuo to laiko jaučia skausmus. Visgi jau 
artinasi prie 80-tųjų metų.

Prieglaudoje sąlygas turi neblogas: at
skiras kambariukas su balkonu, turi at
skirą patalpą drožinėti, žinomas savo dar
bais ir geribamas tiek prieglaudoje, tūek 
miestelyje ir toliau, spauda ir drožiniais 
apsikrovęs. Bet... dabar prieglaudoje liko 
vokiečių tarpe 6 lietuviai, o kapinėse 54 
lietuvių kapai. Čia ilsisi ir jo motina, ku
riai išdrožinėjo iš labai kieto medžio ant
kapį (nuotrauka jungiama).

Dvi dienas bendravome su lietuviais, ta 
proga aplankėme Bremeną. Mūsų apsilan
kymu buvo 'labai patenkinti. S. Motuzas 
dovanojo „Labdaros“ Draugijas ruošiamai 
rugsėjo 18-19 d. d. lEiad Godesberge loteri. 
jai Punsko lietuvių moksleivijos naudai 
pilną lagaminą drožinių ir kitų vertingų 
laimikių.

Pirmadienio rytą dabai širdingai atsi
sveikinome su bičiuliu Stasiu- Motuzu ir 
„Labdaros“ Draugijos nare irgi prieglau
doje čia gyvenančia Terese Dubauskaite, 
dėkodami jiems už malonų susitikimą ir 
linkėdami geros sveikatos ir daug gražių 
rhetų.

J. Glemža

EVANGELIKŲ KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių evangelikų liuteronų kunigai 
ir bažnyčios darbuotojai Vakarų Vokieti
joje turėjo savo metinį su-važiavimą liepos 
mėn. 23-25 dienomis Bad Godesbergo rū
muose. Dalyvavo 3 kunigai ir 11 bažny
čios darbuotojų. Trys kunigai dėl ligos ir 
kitų svarbių priežasčių negalėjo atvykti. 
Tuo pačiu laiku Annaiberge vyko trijų sa
vaičių lietuvių šeimų poilsio -atostogos. 
Tad ir apie 30 vasarotojų įsijungė į šio 
suvažiavimo eigą. Suvažiavimas pradėtas 
penktadienį kunigo diakono Fr. Skėrio va. 
karinėmis pamaldomis. Po jų jis rodė ke
lis šimtus -skaidrių iš Vasario 16 gimnazi
jos ir lietuvių tautinio bei evangelikų baž
nytinio gyvenimo, šeštadienį po pusryčių 
vyko kun. J. Urdzės vadovaujama Bibli
jos valanda. Po to sekė kum. A. Kelerto 
paskaita-: Religinis gyvenimas Sovietų Są
jungoje. Paskaitoje plačiai paliesta bažny. 
čių ir tikinčiųjų padėtis, jų sunkumai ir 
vargai. Popiet buvo kun. diakono Fr. Skė
rio ’paskaita: Lietuvos liuteronai ir refor
matai laikų bėgyje. Čia paliestas abiejų 
evangelikų bažnyčių gyvenimas nuo re
formacijos laikų iki šiandien. Vakare su
ruoštas gražus koncertas. Iš Belgijos at
vykusi dainininkė Spies-Gailiūtė dainavo 
Mozarto, Schuberto, Čiurlionio. Klovo ir 
K-aveoko kūninius, pianistas belgas R. 
Lenglez pianinu išpildė -Beethoveno, Schu- 
-berto, Chopino, Schumano, Čiurlionio ir ki
tų -muzikų veikalus, ponia St. Baltus skai
tė Milašiaus ir kitų poeziją. Sekmadienį 
-rūmų koplyčioje kunigai A. Keleris ir J. 
Urdzė laikė pamaldas, į kurias suvažiavo 
žmonių iš plačios apylinkės. Pamaldose 
konfirmuotos dvi seserys Vasiliauskaitės 
iš Krefeldo, kurios lanko Vasario 16 gim
naziją. Po pamaldų buvo bendri pietūs.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“
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